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Abstract 

”Social workers interpretation of the child’s perspective when investigating parental 

capability in parents with an intellectual disability”. 

By: Julia Jonsäll and Hanne Lassgård 

 

The purpose of this study was to provide a greater understanding of what the child's 

perspective means in child care investigations when the parent has an intellectual 

disability. Five interviews with social workers who are or have been active in child care 

investigations were conducted. The results showed that the social workers often noticed 

that parents with an intellectual disability had a lack of parenting skills. The results also 

showed that there were difficulties in keeping focus on the child's perspective regarding 

children of parents with an intellectual disability. The most important finding was that 

all the interviewees considered it difficult to maintain focus on the child's perspective 

when the parents had an intellectual disability.  
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Sammanfattning 
"Socialsekreterarens tolkning av barnperspektivet vid utredning av föräldraförmågan 

hos personer med en intellektuell funktionsnedsättning ”. 

Av: Julia Jonsäll och Hanne Lassgård 

 

Studiens syfte var att ge en större förståelse kring vad barnperspektivet innebär i 

utredningar av föräldraförmågan hos föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Fem intervjuer med socionomer som är eller har varit verksamma 

inom en utredningsenhet för barn och familj genomfördes. Resultatet av studien visade 

att samtliga socionomer ansåg att föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning 

hade en bristande föräldraförmåga. Resultatet visade vidare att det fanns svårigheter att 

beakta barnperspektivet gällande barn till föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Studiens viktigaste resultat var att samtliga intervjupersoner ansåg 

att barnperspektivet var mer komplicerat att tillämpa vid utredning av föräldrar med en 

intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Nyckelord: Föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning, föräldraförmåga, 

barnperspektiv   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

 
Vi vill tacka vår handledare, Pia Tham, för sitt engagemang samt positiva stöttande från 

uppsatsens start till slut. Ett stort tack riktas även till intervjupersonerna för deras 

brinnande engagemang före, under och efter intervjuerna. Denna uppsats har två 

författare och vi vill tydliggöra att båda tagit ansvar för uppsatsens samtliga delar.  

 

Gävle maj 2016 

Julia Jonsäll 

Hanne Lassgård  



Innehållsförteckning 

1. Inledning....................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund........................................................................................................ 1 

1.2 Syfte med denna studie är........................................................................................... 3 

1.3 Frågeställningar .......................................................................................................... 3 

2. Centrala begrepp........................................................................................................... 4 

2.1 Barnperspektiv............................................................................................................ 4 

2.2 Intellektuell funktionsnedsättning .............................................................................. 4 

2.3 Föräldraförmåga ......................................................................................................... 5 

2.4 Barns behov ................................................................................................................ 5 

3. Bakgrund ...................................................................................................................... 7 

4. Tidigare forskning ........................................................................................................ 8 

4.1 Tillvägagångssätt ........................................................................................................ 8 

4.2 Forskning om föräldraförmågan hos föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning......................................................................................................... 8 

4.3 Bristande kunskap hos socialarbetare kring föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning....................................................................................................... 11 

4.4 Forskning om barnperspektivet inom socialt arbete................................................. 12 

4.5 BBiC - barns behov i centrum .................................................................................. 14 

4.6 Sammanfattning av kunskapsområdet ...................................................................... 14 

5. Teoretiska perspektiv.................................................................................................. 16 

5.1 Handlingsutrymme ................................................................................................... 16 

5.2 Systemteori ............................................................................................................... 17 

6. Metod.......................................................................................................................... 19 

6.1 Metodologiska överväganden................................................................................... 19 

6.2 Intervjustrategi.......................................................................................................... 19 

6.3 Urval av intervjupersoner ......................................................................................... 19 

6.4 Datainsamling........................................................................................................... 20 

6.5 Tillvägagångssätt vid analys..................................................................................... 21 

6.6 Validitet och reliabilitet ............................................................................................ 21 

6.7 Generaliserbarhet...................................................................................................... 22 



 

 
 

2 

6.8 Forskningsetiska aspekter......................................................................................... 22 

7. Resultat och analys ..................................................................................................... 24 

7.1 Presentation av intervjupersonerna........................................................................... 24 

7.2 Hur beskriver socialsekreterarna föräldraförmågan hos föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning?..................................................................................................... 24 

7.3 Vilka svårigheter beskriver socialsekreterarna i arbetet med utredningar av barn till 

föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning? ..................................................... 26 

7.4 Barnperspektivet....................................................................................................... 28 

7.4.1 Hur definierar socialsekreterarna vad barnperspektivet innebär? ......................... 28 

7.4.2 Hur beskriver socialsekreterarna hinder för att tillämpa barnperspektivet?.......... 29 

7.4.2.1 Barnperspektivet i förhållande till föräldraperspektivet ..................................... 29 

7.4.2.2 Tydlighet och tid................................................................................................. 30 

7.4.2.3 Bristande kunskap gällande föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning

........................................................................................................................................ 32 

7.4.3 Hur beskriver socialsekreterarna möjligheter att tillämpa barnperspektivet? ....... 32 

7.4.3.1 Socialsekreterarnas möjligheter att kommunicera.............................................. 33 

7.4.3.2 Barns behov i centrum – BBiC........................................................................... 34 

8.1 Kapitlets disposition ................................................................................................. 35 

8.2 Resultatdiskussion .................................................................................................... 35 

8.3 Metoddiskussion....................................................................................................... 37 

8.4 Förslag till fortsatt forskning .................................................................................... 37 

9. Referenslista ............................................................................................................... 39 

10. Bilagor ...................................................................................................................... 43 

10.1 Bilaga 1 Inbjudan till intervju................................................................................. 43 

10.2  Bilaga 2. Intervjuguide .......................................................................................... 44 



1. Inledning 
Under det sena 2000-talet har flertalet studier genomförts gällande barn till föräldrar 

med en intellektuell funktionsnedsättning. Dessa studier visade att barn till föräldrar 

med en intellektuell funktionsnedsättning är överrepresenterade inom socialtjänstens 

barnavårdsutredningar (Bruno, 2012; Azar, Maggi & Proctor, 2013). Vi har, både 

genom vår verksamhetsförlagda utbildning och genom arbete inom socialtjänsten, 

träffat föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar och deras barn. Utifrån det 

har frågor kring vilka utmaningar det finns i arbetet med föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning inom socialtjänsten väckts, och vad dessa utmaningar i så fall 

innebär?   

 

Bruno (2012) menar att forskning som rör ämnet föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning är väldigt sällsynt såväl internationellt som i Sverige. Den 

befintliga forskningen behandlar ofta vilket stöd dessa föräldrar behöver och 

utvärderingar gällande om detta stöd är tillräckligt för att föräldrarna ska kunna 

tillgodose barnets behov. Med andra ord handlar den tidigare forskningen ofta om 

behandling medan fokus på utredning sällan finns. Det kan leda till en bristande 

kunskap gällande föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning inom 

utredningsenheterna på socialtjänsten. Efter att denna vetskap nått oss ser vi ett behov 

av att belysa socialtjänstens beaktande av barnperspektivet vid utredning av barn till 

föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning.  

 

1.1 Problembakgrund 
Den svenska lagstiftningen är idag mer barncentrerad än den någonsin har varit 

(Socialstyrelsen, 2005). Kunskap om barns grundläggande behov ligger till grund för 

den nuvarande lagstiftningen i Sverige och den utgår från FN:s barnkonvention. I 

Föräldrabalken och i Socialtjänstlagen hittas de bestämmelser som rör barns och 

föräldrars förhållande. I LVU (Lagen med … unga) finns direktiv som är till skydd för 

barnet. Det finns även fler lagar som handlar om barnets rätt, exempelvis i 

Sekretesslagen. Men till det yttersta så är det socialnämnden, i den kommun barnet bor 

i, som ska se till att alla barn, alla individer under 18 år, växer upp under förhållanden 

och villkor som är trygga och goda. Om det framkommer att ett barns välmående inte 

kan garanteras i hemmet måste socialnämnden se till att barnet får vård och fostran 

utanför det egna hemmet (Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsen (2005) skriver i sin 
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rapport ”Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn- vad finns det för 

kunskap?” att föräldrar som har en intellektuell funktionsnedsättning kan utveckla en 

föräldraförmåga. Att ta hand om ett barn är inte en medfödd egenskap skriver 

Socialstyrelsen (2005), utan något alla kan lära sig genom förvärvad kunskap. Det 

beskrivs även att dessa föräldrar med hjälp av utbildning och stöd kan utveckla en 

tillräckligt bra föräldraförmåga (a.a.).   
 

Pipping, som själv vuxit upp med en mamma med en intellektuell funktionsnedsättning, 

(2001) menar att samhället och framförallt socialtjänsten måste våga diskutera föräldrar 

som har en intellektuell funktionsnedsättning. Hon menar att det måste föras en 

diskussion kring de brister som mer ofta än sällan finns i deras föräldraförmåga då 

barnen till dessa föräldrar ofta lider, samt att det kan dröja lång tid innan de själva kan 

få ett drägligt liv. Pipping anser att barnen får lida på grund av den skuld som råder 

kring personer med en intellektuell funktionsnedsättning då de genom historien har 

behandlats ovärdigt via exempelvis tvångssterilisering. Dessa skuldkänslor kan leda till 

att socialtjänsten i många fall använder sig av ett så kallat föräldraperspektiv i 

barnavårdsutredningar istället för det lagstadgade barnperspektivet. Detta kan i sin tur 

leda till att det är föräldrarnas bild av familjens situation som sätts i fokus hos 

socialsekreterarna samt att hjälp och stöd anpassas till föräldrarna medan barnen hamnar 

i skymundan (a.a.).  
Min mamma kunde inte sköta en tvättmaskin så därför fick hon aldrig någon. Men oss tre flickor fick hon 

sköta själv. Hur är det möjligt? När jag ser på oss tre och försöker hitta likheter med skötsel av en 

tvättmaskin finns det ju massor. Om man inte sköter oss barn på rätt sätt, om man inte kan läsa 

bruksanvisningen, går vi sönder. När det gäller barn går det inte att bara lämna in dem för reparation. 

Dessutom finns det inte någon tvåårig garanti. Barn får ha kvar sina skador av vanvård hela livet, så är 

det bara.  

Ur Kärlek och stålull av Lisbeth Pipping, 2004, sid. 163 

Då forskningen enligt ovan till stor del har fokus på vad föräldrarna förmår istället för 

på hur barnets behov tillgodoses av föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning, 

är denna studie relevant för socialt arbete. 
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1.2 Syfte med denna studie är 
1. Att undersöka hur socialsekreterare tolkar innebörden av barnperspektivet i relation till 

föräldraförmågan och vilka svårigheter de upplever i utredningsarbetet då föräldrarna 

har en intellektuell funktionsnedsättning. 
 

1.3 Frågeställningar 
1.   Hur beskriver socialsekreterarna föräldraförmågan hos föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning? 

2.   Vilka svårigheter beskriver socialsekreterarna sig ha vid utredning av barn till föräldrar 

med en intellektuell funktionsnedsättning? 

3.  Hur definierar socialsekreterarna vad barnperspektivet innebär? 

4. Hur beskriver socialsekreterarna sina möjligheter och hinder att tillämpa barnperspektivet 

vid utredning av barn till föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning? 
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2. Centrala begrepp 
2.1 Barnperspektiv   
Enligt svensk lag ska alla beslut gällande barn fattas med ett barnperspektiv. Med det 

menas att socialsekreteraren måste förstå barnet och hur barnet uppfattar sig själv och 

sin omgivning (Socialstyrelsen 2007). Att använda sig av definitioner som barnets bästa 

och barnets rätt att komma till tals är synonymt med begreppet barnperspektiv 

(Socialstyrelsen, 2007; Archard & Skivenes 2009). I lagar såsom Föräldrabalken, 

Socialtjänstlagen och LVU är utgångspunkten att barns bästa ska tas i beaktande. 

Begreppet kan ha många betydelser och för att förstå vad som är barnets bästa måste 

hänsyn tas till faktorer såsom samhälle, kultur och hur det förändrats över tid (a.a.) 

 

2.2 Intellektuell funktionsnedsättning 
Författarna har valt att genomgående i denna text använda sig av begreppet intellektuell 

funktionsnedsättning då detta är det begrepp som idag oftast används avseende denna 

typ av funktionsnedsättning. Det har i forskningen funnits andra benämningar på detta 

begrepp som lindrig utvecklingsstörning, utvecklingsstörning samt kognitiva 

svårigheter. För att få förståelse för begreppet intellektuell funktionsnedsättning har 

Socialstyrelsens (2007, s.28) definition valts:  
Gemensamt för personer med utvecklingsstörning är att de uppfattar och förstår omvärlden på ett mer 

konkret sätt än människor som inte har en utvecklingsstörning. Svårigheten att tolka abstrakta symboler, 

som till exempel bokstäver och siffror, leder till att de får en begränsad förmåga att lära sig läsa, skriva 

och räkna. De kan också ha svårt att planera framåt i tiden, att förstå sammanhang, att bedöma olika 

handlingsalternativ och inse konsekvenserna av sådant som de inte tidigare har egen erfarenhet av. 

Utvecklingsstörning har både med intelligens och vardagsfungerande att göra. I forskning och i praktik 

definieras och beskrivs utvecklingsstörning som en nedsättning i intelligens som konstateras under 

uppväxten (före 18 års ålder) och en begränsning i sociala färdigheter, utbildningsrelaterade färdigheter 

och praktiska färdigheter. Dessa färdigheter ingår i det som benämns adaptiv förmåga och är sådana 

förmågor som behövs för att klara vardagen. Dessa två kriterier eller kännetecken – nedsättning i 

intelligens och adaptiv förmåga – återfinns i alla klassifikationssystem som används för att definiera 

utvecklingsstörning.  

Kollberg (1989) beskriver även att en intellektuell funktionsnedsättning kan vara svår 

att upptäcka bara av att titta på en person, det finns inget i utseendet som avslöjar den 

som lider av det. Det kan också vara svårt för den som har en intellektuell 
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funktionsnedsättning att förstå information som inte är konkret eller innehåller flera 

saker samtidigt (a.a.).  
 

2.3 Föräldraförmåga 
Begreppet föräldraförmåga beskriver hur väl föräldrarna klarar av att tillgodose sina 

barns behov (Dahlberg & Forssell, 2006).  

 

2.4 Barns behov 
Hindberg (2003) tar upp flera olika delar som kan finnas kring barnets behov. De 

fysiska behoven är en av dessa delar och där ingår mat och dryck, där det varken ska 

handla om för lite eller för mycket mat samt att den ska vara näringsrik. Hindberg 

beskriver även att regelbunden samt god sömn är en stor del av barnets behov, även 

omvårdnad och tillsyn samt skydd. Barnet ska ges kläder som är anpassade till vilket 

väder som råder, barnets ålder samt vilket kön barnet har. Barnet har även rätt till vård 

vid sjukdom samt fysisk beröring (a.a.). 
 

Trygghet, stabilitet och förutsägbarhet är en annan del av barnets behov vilket kan 

innebära att barnet ska ha relationer som är varaktiga, lugna och i vilka barnet vet vad 

den kan förvänta. Dessa trygga relationer kan skadas vid exempelvis många 

bostadsbyten. Tryggheten samt stabiliteten måste även finnas i barnets hem vilket kan 

uppnås via rutiner, att det är personer i hemmet som barnet känner. Barn anses även ha 

ett behov av att livet ska vara förutsägbart då barnet behöver veta hur nästa dag ser ut 

(Hindberg, 2003). 

 

Språk och tänkande är en viktig del i barnets behov då barnet behöver kunna lära sig att 

kommunicera. Detta lär barnet sig genom att just kommunicera men av exempelvis 

läsning. Språket har en stor roll i barnets kognitiva utveckling (Hindberg, 2003).  
 

Utbildning och intellektuell stimulans anses vara en annan del i barnets behov där 

barnets utveckling står i fokus. Barnet behöver kunna mogna hela tiden och i detta har 

föräldrarna en stor roll då föräldrarna måste vara involverad i detta samt ta tillvara på 

barnets intressen (Hindberg, 2003). 
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Fostran och socialisation är viktiga för barnets behov där föräldrarna fungerar som 

förebilder och ska visa barnet hur man lever samt uppför sig i ett samhälle. Den fostran 

samt socialisation ska lära barnet att vara en fungerande medborgare i samhället. 

Föräldrarna ska även lära barnet att vara självständigt men även fungerande i grupp med 

andra människor. Barnet behöver en viss kunskap, erfarenhet samt social kompetens 

som föräldrarna förväntas lära barnet (Hindberg, 2003).   
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3. Bakgrund 
Pipping (2004) skriver att många personer med en intellektuell funktionsnedsättning 

steriliserades i Sverige framtill 1970-talet utifrån att samhället inte ansåg dem vara 

lämpliga föräldrar. Under 1960-talet var dock samhällsdebatten inriktad på att alla kan 

vara föräldrar, vissa behövde bara mer tid att växa in i föräldrarollen. Efter 1970-talet 

ansåg samhället att alla människor hade rätt till att bli föräldrar (Pipping, 2004). Att 

ifrågasätta en persons föräldraförmåga kan ofta vara svårt men att ifrågasätta 

föräldraförmågan hos en person med intellektuell funktionsnedsättning anses ännu 

svårare, då en skuld kring hur de behandlats historiskt kan påverka. Det kan tänkas att 

det ska bevisas att personer med en intellektuell funktionsnedsättning har samma 

mänskliga värde genom att inte förolämpa dem (Pipping, 2001; Hindberg, 2003).  
 

Ineland (2004) menar att det inte finns några som helst riktlinjer eller stödinsatser som 

specifikt riktar sig till familjer där en eller flera föräldrar har en intellektuell 

funktionsnedsättning. Att prata om föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning 

kan vara komplicerat och barnperspektivet samt föräldraperspektivet ställs ständigt 

emot varandra. Vad som är bäst för barnet är viktigt samtidigt som ett skydd av 

föräldrarnas medborgliga status även är väsentligt. Detta ämne kan vara svårt att 

diskutera i samhällsdebatten vilket leder till att en distans skapas fast det som borde ske 

är att de professionella borde närma sig ämnet och diskutera detta. Om en diskurs 

skapas kan det leda till att ett ”vi och dom” - tänkande förstärks samt att personer med 

en intellektuell funktionsnedsättning inte ska få ha barn överhuvudtaget. Denna rädsla 

samt tabubeläggande leder till att svårigheterna som en person med en intellektuell 

funktionsnedsättning kan ha i sin föräldraförmåga blir åsidosatta och nedtystade trots att 

barn far illa. Den skuld som finns gentemot föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning får en större plats inom forskning och samhällsdebatt än barnets 

välmående (Ineland, 2004).  
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4. Tidigare forskning 
Nedan följer en översikt över hur kunskapsläget inom det valda området ser ut. Kapitlet 

är disponerat på så sätt att det först redogörs för hur författarna gått tillväga för att hitta 

relevant forskning och kunskap inom ämnet. Sedan följer relevant forskning vilken är 

indelad i fyra olika teman och slutligen en sammanfattning av kunskapsområdet.  

 

4.1 Tillvägagångssätt 
De databaser författarna använt sig av för att undersöka tidigare forskning via 

vetenskapliga artiklar är Discovery, Artikelsök samt Socindex. Författarna har även 

använt sig av en del litteratur som föreslagits av personliga kontakter. Litteraturen är 

avhandlingar samt facklitteratur och skönlitterära böcker. Även Socialstyrelsens 

rapporter är något författarna använt sig av för att stärka den tidigare forskningen i 

studien.  
 

Vi upptäckte tidigt under studien att begreppet “intellektuell funktionsnedsättning” är en 

relativt ny beteckning som används inom forskningen. För att hitta äldre forskning 

användes sökord såsom “utvecklingsstörning”, “mental retard”, “mental retardation” 

och “retarderad”. Då det är av stor vikt att få relativt ny forskning så användes sökord 

såsom “cognitive disabilities”, “intellectual disabilities”, “intellektuell 

funktionsnedsättning” och “kognitiva svårigheter”. Då studien även är inriktad på att 

undersöka socialtjänstens arbete och barnperspektivet användes följande sökord; 

“parents”, “social services”, “social work”, “socialtjänsten”, “socialt arbete”, 

"children's perspective", "barnperspektiv".  
 

4.2 Forskning om föräldraförmågan hos föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning 
Hindberg (2003) beskriver att ett föräldraskap innebär stora krav på den intellektuella, 

emotionella samt den sociala förmågan. Utifrån det kan en intellektuell 

funktionsnedsättning bli mer märkbar hos en individ än tidigare i och med att den har 

blivit förälder. De svårigheter som kan uppstå hos den nyblivne föräldern, som har en 

intellektuell funktionsnedsättning, kan exempelvis vara större svårigheter än vanligt i att 
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förstå barnet och de signaler den utger. Svårigheter kan också vara att förstå barnets 

emotionella och sociala behov, exempelvis att barnet kräver fysisk närhet och 

bekräftelse (Hindberg, 2003).  

 

Kollberg (1989) studerade i sin studie 32 mödrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Studiens resultat visade att 13 av mödrarna inte klarade av 

föräldrarollen på ett tillfredställande sätt och klassades som högriskföräldrar. Kollberg 

fann att det inte bara var mödrarnas funktionsnedsättning som inverkade på 

föräldraförmågan utan även faktorer såsom stöd från den egna familjen, självkänsla och 

mödrarnas egna uppväxtförhållanden. De föräldrar som hade upplevt svårigheter under 

sin uppväxt såsom social uteslutning, trakasserier och misshandel var de som klassades 

som högriskföräldrar och detta visade sig ha inverkan på hur de utvecklade sin 

föräldraförmåga (Kollberg, 1989). Även Faureholm (Fejne m fl, 2006) fann i sin studie 

att det inte var funktionsnedsättning i sig som hade störst inverkan på föräldraförmågan 

utan även faktorer som uppväxtvillkor och nuvarande situation var avgörande för 

utvecklingen av föräldraförmågan (a.a.)  
 

I kontrast till ovanstående menar Karlsen (refererad i Fejne m fl, 2006) däremot att han 

endast mött ett fåtal familjer med föräldrarna med en intellektuell funktionsnedsättning. 

Karlsen anser att för att föräldrarna ska klara av att tillgodose sina barns behov måste en 

riskbedömning först göras. Den ska bland annat innefatta att föräldrarna inte bör ha 

alltför stora problem med adaptiva förmågor, dvs; -de ska kunna klara av att organisera 

vardagen, ta hand om sin ekonomi och kunna klockan (a.a.). Detta bekräftas av 

Socialstyrelsen (2005), där det beskrivs att de risker som har identifierat hos barn till 

föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning är beroende av föräldrarnas 

intelligens samt deras adaptiva förmåga.   
 

Milot och Turcotte (2014) beskriver att föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning som grupp ofta är känsligare för stress, löper större risk att drabbas 

av depression, annan psykisk ohälsa och även är mer känsliga för fysiska hälsoproblem. 

Utöver detta är även dessa föräldrar ofta utsatta för fattigdom, fördomar och social 

isolering. Föräldrarna har en begränsad tillgång till sådant andra föräldrar kan tänkas ta 

för givet, såsom moraliskt stöd och ett socialt nätverk. Socialstyrelsen (2005) och 

Tymchuk, Llewellyn och Feldman (1999) bekräftar det Milot och Turcotte skriver. Stöd 
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från omgivningen anses vara väsentligt för föräldrar och barn då det informella samt det 

formella nätverket är viktigt för barnets samt föräldrarnas välmående och utveckling.  
 

Feldman (Fejne m fl, 2006) beskriver att det finns ett flertal studier som visar att 

föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning har svårt att tillgodose sina barns 

behov och att säkerställa barnens säkerhet. Feldman menar att föräldrarna inte klarar av 

att ha en interaktion som är positiv för sina barn och inte heller kan lära dem ett 

beteende som fungerar i sociala sammanhang. Detta kan leda till att barnen utsätts för 

ökad risk att inte utvecklas normalt och att barnet får inlärningsproblem. Feldman 

beskriver även att det i studierna framkom att, framförallt mödrarna, var svagare i 

interaktionen med sina barn då de härmade barnet mindre, pratade mindre med barnet 

och tittade på det mer sällan.  Föräldrarna hade även svårigheter med att beskriva sina 

barn, i jämförelse med föräldrar utan en intellektuell funktionsnedsättning (a.a.) Detta 

styrks av både Lagerberg och Sundelin (2000) och Socialstyrelsen (2005) som beskriver 

att några av de risker som funnits, hos barn till föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning, är en försening i barnets språkliga och kognitiva utveckling. En 

förklaring till detta skulle kunna vara att barnen ofta blir socialt isolerade, får för lite 

stimulans i hemmet samt bristande stöd från omgivningen (a.a.). 
 

MacLean och Aunos (2010) beskriver att föräldraförmågan hos personer med en 

intellektuell funktionsnedsättning kan vara att de har svårigheter att tillgodose barnens 

grundläggande omsorg gällande mat, sömn och hygien. Föräldrarna kan även ha 

svårigheter med att stimulera barnet i och med att det blir äldre, svårigheter att fatta 

beslut, vara konsekventa i sitt föräldraskap, och att lösa problem. Författarna skriver 

även att annan forskning visar att föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning 

kan ha svårigheter med att få sina barn att lyckas i skolan (a.a.). Socialstyrelsen (2005) 

beskriver att barn som lyckas i skolan och barn som tycker om skolan kan få en 

gynnsam utveckling trots svåra uppväxtförhållanden. Det är viktigt för barn och 

ungdomar att få stöd i sitt skolarbete och att motiveras till att gå till skolan. Föräldrar 

med en intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att ge sina barn det stöd de 

behöver för att lyckas i skolan och att ha en god relation till denna. Detta utifrån att 

föräldrarnas funktionsnedsättning kan sätta gränser för vilket stöd de kan ge sina barn. 

Det kan även bero på att föräldrarna själva inte har en god erfarenhet av sin skoltid och 

därför kan uppleva stress i kontakten med skolan (a.a.). 
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4.3 Bristande kunskap hos socialarbetare kring föräldrar med en 

intellektuell funktionsnedsättning 
Traustadóttir och Sigurjónsdóttir (2008) menar att föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning kan bli fungerande föräldrar med det rätta stödet samt ett socialt 

nätverk. För att föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning ska kunna få det stöd 

de behöver måste socialarbetarna som arbetar med dem ha en viss kunskap. Det behövs 

en kunskap kring vilka av barnets behov dessa föräldrar kan tillgodose på egen hand 

samt vilka av barnets behov de behöver ha stöd för att kunna tillgodose. Socialarbetarna 

anses dock inte inneha denna typ av kunskap vilket gör att arbetet med dessa föräldrar 

har en del brister (a.a.; Hindberg, 2003). Det kan för socialsekreterare vara svårt att 

utreda vilka brister det finns i föräldraförmågan hos föräldrar med en möjlig 

intellektuell funktionsnedsättning, eftersom diagnoserna hos dessa föräldrar inte alltid är 

fastställda. Forskning visar även att socialtjänsten ogärna pratar om intellektuell 

funktionsnedsättning, att de professionella tystar ner att det finns svårigheter hos 

föräldrarna, vilket kan vara en anledning till att det sällan syns i utredningar. 

Socialtjänsten finner också en svårighet i att nämna en förälders intellektuella 

funktionsnedsättning då det kan anses kränka föräldrarna vilket gör arbetet med 

föräldrarna komplicerat (Hindberg, 2003; Pipping, 2001). 
 

Pipping (2001) kom i sin studie fram till att det huvudsakliga problemet kring oron runt 

föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning låg i de professionellas bristande 

kunskap. De professionella i Pippings studie hade ingen utbildning kring hur individen 

påverkades av den intellektuella funktionsnedsättningen och än mindre hur den 

påverkade föräldraförmågan (a.a.). Forskare menar att utbildningen för professionella 

som arbetar med föräldrar som har en intellektuell funktionsnedsättning inte är 

tillräcklig kan bero på att det fortfarande är ett tabubelagt ämne då många personer med 

en intellektuell funktionsnedsättning på 30- 40 och 50-talet steriliserades (Pipping, 

2001; Hindberg, 2003). Det kan underlätta för socialarbetarnas arbete om föräldrarna 

själva är medvetna om sin problematik samt sina svårigheter. Denna medvetenhet kan 

vara avgörande för en fungerande relation mellan socialarbetaren och föräldern då 

denne kan känna mer tillit samt kan öppna sig mer om socialarbetaren är medveten om 

de svårigheter som kan finnas (Pipping, 2001; Hindberg, 2003).  
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Socialstyrelsen (2005) skriver att föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning 

önskar att de professionella de har kontakt med kan anpassa sig efter deras behov. 

Föräldrarna uttrycker en önskan om att de professionella ska lyssna och respektera dem 

och att de ska avsätta tillfredsställande mycket tid. Denna anpassning kan även innebära 

att socialsekreterarna använder ett enkelt språk, pratar långsammare samt använder 

kortare meningar, använder kroppsspråk och att möjliga störande moment under 

samtalet tas bort. Skov och Henningsen (2001) undersökte i sin studie vilket 

förhållningssätt de professionella antog i relation till föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning. I studien fann de att professionella antog två olika perspektiv 

gällande denna målgrupp dels att föräldrarna har föräldraförmågor och dels att de är 

oförmögna till att vara föräldrar. De professionella som ansåg att personer med en 

intellektuell funktionsnedsättning har förmågor och är som andra medborgare ansåg att 

de hade möjligheter att kunna utveckla sitt föräldraskap. Detta ledde till att de 

professionella genomförde utredningen, precis som i andra ärenden, och gav 

individanpassade insatser till föräldrarna. För de professionella som antog det 

perspektiv att dessa individer inte hade, eller kunde utveckla några föräldraförmågor, 

styrdes deras arbete med föräldrarna av att förebygga graviditet. Även abort och 

sterilisering rekommenderades vid tillfällen. Studiens resultat visade att vilket 

förhållningssätt de professionella antog till föräldrarna påverkade samarbetet med 

föräldrarna och utformandet av vilket stöd de skulle komma att få. Studien visade även, 

oavsett perspektiv, att det hos de professionella fanns ett stort behov av att 

sammanställa sina egna erfarenheter av att arbeta med familjerna och utifrån det 

utveckla metoder att arbeta med föräldrarna på utifrån deras egna behov. 
 

Karlsen (Fejne m fl, 2006) menar att föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning 

ofta inte är villiga att ta emot stöd från exempelvis socialtjänsten. Karlsen beskriver att 

föräldrarna ofta har dåliga erfarenheter från samhälleliga insatser vilket kan bero på 

deras funktionsnedsättning. Karlsen föreslår att denna grupp bör få ett stöd som är 

utformat utifrån kunskap om funktionsnedsättningar vilket det inte alltid finns tillräcklig 

kunskap om inom enheter där man arbetar med en inriktning på barn och familj (a.a.).   
 

4.4 Forskning om barnperspektivet inom socialt arbete 
Cossar, Brandon och Jordan (2013) menar att vad som är bäst för barnet alltid ska 

beaktas inom det sociala arbetet. Att arbeta med barn inom det sociala arbetet kan vara 
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komplicerat på grund av det speciella band som barnen anses ha till föräldrarna. Detta 

band kan göra det än mer komplicerat när socialarbetaren anser att barnet behövs 

separera från sina föräldrar för att få det bäst möjligt. Det menas att det är svårt att 

barnet självt ska kunna yttra sig kring vad det anser vara bra för de själva när 

socialarbetaren anser att barnet inte är tryggt; dvs. barnets deltagande ställs emot dess 

egen trygghet. I Cossar, Brandon och Jordans studie, fick barnen själva uttrycka sig 

kring hur de anser att de får delta i frågor rörande dem själva inom socialt arbete. 

Barnen var tydliga med att de anser det vara viktigt att vara en del i utredningen 

gällande de själva då de vet sin situation bäst. Barnen uttryckte även att de i vissa fall 

kunde hamna i skymundan och bli ignorerade då de vuxna, i form av föräldrar och 

framförallt socialarbetare, tog deras plats och mer eller mindre pratade om hur barnet 

upplever situationen utan att de bekräftat detta med barnet själv. Barnen ansåg även att 

relationen till den professionelle var väsentlig, dock behövdes en viss typ av pedagogik 

hos den professionelle för att kunna skapa en bra relation med ett barn vilken bygger på 

att barnet ska känna sig lyssnad på samt känna att de deltar i frågor som rör dem (a.a.). 

 Forskning visar vidare att det finns två centrala delar i lagen där respekten till barnet tas 

i fokus, att barnets bästa alltid ska vara det mest väsentliga samt att barnet ska få 

komma till tals och berätta sin syn på situationen när det är något som gäller barnet själv 

med hänsyn till barnets mognad och ålder (Archard & Skivenes, 2009; Cossar, Brandon 

och Jordan 2013).    
 

Bruno (2012) beskriver att det bland socialarbetare pågår en ständig diskussion gällande 

föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning och om de är tillräckliga föräldrar 

för sitt barn även med en viss hjälp från samhället. Det finns olika uppfattningar om det 

stöd som ges till föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning då stödet inte alltid 

anses stämma överens med barnets rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. 

För att barnperspektivet ska beaktas inom socialtjänstens barnavårdsutredningar krävs 

att barnen själva kommer till tals och får prata om sin situation. Det är viktigt att se barn 

som egna individer med viss kompetens och detta särskilt i fall som berör barnen själva. 

I och med detta kan det anses problematiskt att barnets bästa inte beaktas mer i fall samt 

forskning där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. Professor Gunvor 

Andersson (Fejne m fl, 2006) skriver i en artikel att socialsekreterarna ofta upplever en 

ambivalens i ärenden med föräldrar som har en intellektuell funktionsnedsättning. Detta 

eftersom socialsekreterarna identifierar sig med föräldrarna istället för att fokusera på 
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barnen och se vilka eventuella konsekvenser föräldrarnas intellektuella 

funktionsnedsättning får för barnen. 

  

4.5 BBiC - barns behov i centrum 
Dahlberg och Forssell (2006) menar att barnets bästa, barnperspektivet, alltid ska 

beaktas vid arbete med barn, enligt lagstiftningen. För att barnperspektivet ska kunna 

beaktas inom socialt arbete krävs att det finns en del verktyg som synliggör barnets 

perspektiv på situationen. BBiC (Barns behov i centrum) är en struktur som används vid 

handläggning vilken ska underlätta för socialsekreterarna att få fram barnets åsikt kring 

sin situation. BBiC började användas i mitten av 1990-talet då det upptäcktes att för att 

barnperspektivet ska kunna tillämpas behöver barnet vara medverkande samt föra fram 

sin åsikt i utredningar som rör dem själva (a.a.). BBiC används för att undersöka de 

resurser som finns kring barnet, när detta undersöks tas föräldraförmågan, barnets miljö, 

barnets utveckling samt vad som krävs för barnets vidare utveckling i fokus. BBiC 

kommer till användning i utredningar där barnets beteende anses problematiskt, om 

barnet är negligerat eller behöver stöd för att klara av vardagen. Socialtjänsten behöver i 

dessa fall utreda barnets situation då det kan finnas en risk att barnets hälsa eller 

utveckling på något vis är hämmad. I en sådan typ av utredning är det vissa delar som 

tas i beaktande så som barnets ålder, psykiska samt fysiska mående, deras emotionella 

utveckling samt om barnet blivit utsatt för någon typ av misshandel eller övergrepp 

(Dahlberg & Forssell, 2006; Hultman m fl, 2011). Socialstyrelsen (2015) är tydlig med 

att alla utredningar som utreds enligt BBiC ska ha ett barnperspektiv och anpassas till 

varje barn och situation. Att träffa barnen och att prata med barnen bör få stort utrymme 

i utredningarna, dessa kan vara observationer, enskilda samtal med barnen, samtal 

tillsammans med vuxna eller annan kommunikation med barnen. Socialstyrelsen skriver 

även att de samtal som görs med barnen måste genomföras lyhört och flexibelt, med 

hänsyn till ålder och utvecklingsnivå. Handläggarna ska vara följsamma när de pratar 

med barnen och inte pressa barnen. Samtalen ska även vara en vinst för barnen, då de 

ska få tillgång till den information de behöver i utredningen. 
 

4.6 Sammanfattning av kunskapsområdet 
Det framkommer av den tidigare forskningen att det råder delade meningar gällande 

föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättnings föräldraförmåga. Delar av 

forskningen menar att det är funktionsnedsättningen som gör att det finns möjliga 
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brister i föräldraförmågan medan annan forskning visar att andra faktorer spelar roll. 

Samtlig tidigare forskning i studien visar på att det finns vissa brister i föräldraförmågan 

hos föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning. Tidigare forskning i studien 

menar vidare att det finns en bristande kunskap kring barn till föräldrar med en 

intellektuell funktionsnedsättning hos de professionella.  

Den forskning som använts i studien gällande barnperspektivet visar att barnen själva 

utrycker att de hamnar i skymundan i utredningar gällande dem. I och med att barn till 

föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning hamnar i skymundan innebär det att 

ett föräldraperspektiv istället tas i beaktande. För att motverka detta visar tidigare 

forskning att BBiC – barnets behov i centrum är en lämplig struktur vid handläggning 

för socialsekreterare att använda.  
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5. Teoretiska perspektiv  
I detta avsnitt presenteras de teorier som använts i analysarbetet. De teoretiska 

perspektiven som presenteras i detta kapitel kommer att tillsammans med tidigare 

forskning, i kapitel 4, utgöra analysverktyg till empirin i kapitel 8 där resultat och 

analys presenteras.  

 

5.1 Handlingsutrymme 
Svensson, Johnson och Laanemets (2008) menar att det som skapar ett 

handlingsutrymme är vilka möjligheter samt begränsningar organisationen ger den 

professionelle. Att idag vara socialarbetare innebär ofta att ge klientgruppen 

förutsättningar men även begränsningar. Samtidigt som socialarbetaren arbetar med en 

klientgrupp har denna mycket administrativt arbete samt planering av arbetet. En 

socialarbetare är alltid en företrädare för den organisation den arbetar för. 

Socialarbetaren träffar många olika typer av människor i sitt arbete som är i behov av 

olika saker. För att socialarbetaren ska kunna tillgodose sin klientgrupps behov på bästa 

sätt och samtidigt vara företrädare för sin organisation krävs en bred kunskap som 

innefattar exempelvis organisationsuppbyggnad, lagstiftning, olika metoder samt 

tekniker med mera (a.a.).  

 

Enligt Svensson m fl (2008) innebär att vara socialarbetare att handla, att man hanterar 

något och tar tag i saken. Denna handling för socialarbetaren kan i sig vara att samtala, 

ta beslut, göra en utredning med mera. Ett handlingsutrymme innebär därmed hur 

socialarbetaren kan handla utifrån de möjligheter som finns samt hur organisationens 

riktlinjer och regler ser ut. Handlingsutrymmet innefattar även kompetensen att kunna 

ifrågasätta samt påverka organisationens utrymme vilket gör att handlingsutrymmet 

skapas i samråd mellan organisationen och den professionella. Det finns därmed ett val 

som socialarbetaren kan göra, att fungera som organisationens redskap eller att 

ifrågasätta något inom organisationen och därmed göra en möjlig påverkan då en 

förändring kan ske. Att ifrågasätta och möjligen påverka är något som anses vara viktigt 

och utvecklande som profession men även för organisationen då det ofta är 

socialarbetaren som står närmast klientgruppen och vet vad som efterfrågas (a.a.). 
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Evans (2013) menar att socialarbetarens handlingsutrymme påverkas i och med att de 

ofta ingår i en organisation som har vissa regler samt riktlinjer. Det menas att arbetare 

ska kunna ha en frihet i sitt arbete som i viss grad kontrolleras men inom organisationer 

menas denna kontroll vara betydligt större. Socialarbetaren har alltid lagstiftningen att 

följa som i vissa fall kan anses vara nog att anpassa sig till men inom organisationer ska 

även deras informella regler följas vilket i vissa fall begränsar arbetet. Socialarbetarens 

handlingsutrymme kan påverkas av organisationens riktlinjer samt regler då de inte 

alltid kan göra de bedömningar samt ta de beslut som de anser vara fördelaktiga för 

klienterna. Handlingsutrymmet påverkas även av vilka tillgängliga resurser det finns 

inom organisationen. 
 

5.2 Systemteori 
Payne (2008) beskriver att systemteori är ett sätt att se på alla biologiska organismer 

som system, vilka rymmer subsystem och som själva utgör en del av ett överordnat 

system. För att applicera det på människor så kan det tänkas att människan är en del av 

flera olika system såsom olika grupper, familj och samhället. Systemteori kan inom en 

familj ge en beskrivning och förklaring till hur alla medlemmar i en familj påverkar och 

påverkas av varandra. Payne beskriver att systemteorins värde består i att den ser till 

människans helhet och inte i delar. Genom att använda sig av systemteorin kan 

socialarbetaren se hur olika system samspelar och påverkar varandra, vilket kan leda till 

att problem skapas på andra områden i livet. Exempelvis kan dåliga relationer i en 

familj påverka hur ett barn presterar i skolan. Systemteorin betonar ordet process, med 

det menas hur såväl relationer och samspel som innehåll och resultat uppstår och 

utvecklas. Genom att se helheten i en persons liv kan socialarbetaren finna positiva 

färdigheter och relationer i delar av personens liv, vilka kan överföras till andra 

situationer som rymmer svårigheter. Kihlström (2011) beskriver att systemteori betonar 

de olika strukturer som finns runt en individ och påverkar denne, vilka kan vara familj, 

organisationer och institutioner. Kihlström ser en problematik kring att systemteorin 

inte ser till att individen är en självbestämmande person utan att teorin exkluderar 

individen. 
 

Att arbeta tillsammans med en klients familj och att samverka med andra sociala 

myndigheter är en fördel och en följd av systemteorin. Genom att socialarbetaren tar 
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hjälp från klientens privata nätverk, professionella nätverk och sina egna kollegor kan 

detta möjliggöra ett inflytande och en eventuell förändring hos klienten (Payne, 2008). 
 

Systemteorin analyserar och accepterar den sociala ordningen, istället för att analysera 

och förkasta den. Detta är en av anledningarna till att systemteorin är användbar i en 

profession och i en organisation som får sin makt av staten och är en del av den (Payne, 

2008).             
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6. Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som använts för att samla in den data som är det 

empiriska materialet vilket har analyserats. Först följer en beskrivning av metodologiska 

överväganden. Sedan presenteras intervjustrategin och hur urvalet av intervjupersoner 

gått till. Vidare följer hur datainsamlingen gått till, följt av en diskussion gällande 

validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och forskningsetiska frågor.  
 

6.1 Metodologiska överväganden 
I denna studie har vi som författare förhållit oss fenomenologiskt till det sociala 

fenomen vi har studerat. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är syftet med ett 

fenomenologiskt förhållningssätt att intervjuaren söker förstå det sociala fenomen som 

studeras utifrån intervjupersonens egna perspektiv. Då syftet med studien är att 

undersöka hur socialsekreteraren tolkar och upplever en del av sitt arbete anser 

författarna det vara ett lämpligt förhållningssätt studien igenom. Vi har använt 

kvalitativa forskningsintervjuer för att få svar på studiens frågeställningar. Kvale och 

Brinkman (2014) menar att en kvalitativ forskningsintervju syftar till att försöka förstå 

fenomen och världen från den intervjuades perspektiv. 

 

6.2 Intervjustrategi 
För att få svar på frågeställningarna i studien har författarna använt sig av en allmän 

intervjuguide. Den har utformats genom att ett antal teman har formulerats vilka är 

kopplade till syfte och frågeställning och till varje tema formulerades öppna 

underfrågor. Larsson m fl (2005) beskriver denna typ av intervjustrategi som en slags 

checklista där forskaren “checkar av” teman och frågor, vilket bidrar till att relevanta 

områden täcks in och kopplas till de forskningsfrågor som ska besvaras (a.a.).  
 

6.3 Urval av intervjupersoner 
Då syftet med studien var att undersöka hur socialsekreteraren tolkar innebörden av 

barnperspektivet i relation till föräldraförmågan och vilka svårigheter de upplever i 

utredningsarbetet då föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning, ansåg 

författarna det vara en självklarhet att urvalet av intervjupersoner skulle bestå av 
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socionomer som arbetar eller har arbetat med utredningsarbete. Utifrån detta beslutade 

författarna att den första intervjun skulle ske med en befintlig kontakt som är socionom 

inom en utredningsenhet. Denna person tipsade vidare om personer författarna kunde 

intervjua vilka var insatta i ämnet och uppfyllde de krav vi hade på intervjupersoner. De 

kriterier intervjupersonerna skulle uppfylla var att de skulle ha en socionomexamen och 

att de ska arbeta, eller tidigare ha arbetat, på en utredningsenhet för barn och familj. 

Detta skulle kunna betecknas som ett snöbollsurval. Enligt Ahrne och Svensson (2015) 

 kan ett snöbollsurval användas när en undersökning syftar till att undersöka 

omständigheterna kring ett specifikt fenomen, vilket kan anses vara denna studies syfte. 

Denna typ av urval kunde dock medföra vissa risker för studien. Ahrne och Svensson 

(2015) påtalar att sådana kan vara att de intervjuade redan känner varandra och att deras 

attityder och erfarenheter kring det fenomen som studerats kunde påminna om varandra. 

Trots detta ansågs ett snöbollsurval vara gynnsam för studien då författarna ville 

intervjua personer som hade relevant kännedom om det fenomen som har studerats.  
 

6.4 Datainsamling 
Insamlingen av data skedde genom fem halvstrukturerade intervjuer. De 

halvstrukturerade intervjuerna byggde på fyra övergripande teman med underfrågor som 

var kopplade till varje tema. Under intervjuerna tillkom dock en dialog mellan 

författarna och intervjupersonerna vilken var kopplad till de olika teman men frångick 

underfrågorna. Detta ledde till att vi som intervjuare fick anstränga oss för att se till att 

intervjuerna inte kom ifrån temat. Intervjuerna utfördes på platser som 

intervjupersonerna valde, för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Fyra av 

intervjuerna utfördes på socialarbetarnas arbetsplats och en intervju utfördes hemma hos 

en av intervjupersonerna. Innan intervjun fick varje person ett informationsbrev via 

mejl, se bilaga 1. Intervjupersonerna fick också de frågor som skulle besvaras under 

intervjun på mejl en vecka innan intervjun ägde rum, se bilaga 2. Under intervjuerna 

användes författarnas telefoner för att ta upp ljudet under intervjuerna, detta för att 

kunna fokusera på intervjupersonen. En av författarna förde under intervjun 

anteckningar medan den andre ledde intervjun. Detta för att kunna följa upp ämnen 

senare som kan komma att dyka upp under intervjun och även för att förvissa sig om att 

få svar på alla frågor. Mellan 45 - 60 minuter avsattes för intervjuerna och alla utfördes 

på cirka 45 minuter.  Efter att allt material samlats in transkriberades det av en av 

författarna då Kvale och Brinkman (2014) menar att om två olika personer transkriberar 
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olika delar av intervjun kan det vara svårt att göra språkliga jämförelser mellan 

intervjuerna (a.a.). Innan transkriberingen ägde rum testade författarna att skriva ut 

samma del i en intervju, för att försäkras om att författarna tolkade intervjuerna på 

samma sätt. Transkriberingen gjordes i anslutning till att intervjuerna hade utförts, detta 

för att författaren ville ha intervjun färskt i minnet vid transkribering. 

 

6.5 Tillvägagångssätt vid analys 
Vid dataanalysen började författarna med att läsa igenom de transkriberade intervjuerna 

ett flertal gånger. Därefter valdes de delar i materialet ut som ansågs relevanta att 

använda för analys och bearbetade dessa med hjälp av meningskoncentrering. Det 

innebär att intervjupersonens långa meningar kortas ner och den väsentliga innebörden 

omvandlas till några få ord (Olsson & Sörensen, 2011). Då materialet redan var sorterat 

efter teman, eftersom intervjuerna var temastrukturerade, läste författarna igenom texten 

än mer noggrant för att undersöka om något tema tillkommit under intervjuerna, vilket 

det inte gjort. Istället valde författarna att ta bort tema nummer ett och väva in det i 

övriga teman då författarna upplevde att det bidrog till textens röda tråd. Författarna 

analyserade sedan empirin med stöd av den tidigare forskning som tagits upp i studien 

och de teoretiska perspektiv som tidigare redogjorts för. Empirin vägdes emot tidigare 

forskning och teorier för att söka motsvarigheter eller motsägelser emellan dessa, även 

för att försöka hitta förklaringar genom teorin till intervjupersonernas berättelser. Under 

analysarbetet stämde författarna av att analysen återkopplades till det syfte och 

frågeställningar som studien har.  
 

6.6 Validitet och reliabilitet 
Inom samhällsvetenskaplig forskning handlar begreppet validitet om att undersökaren 

mäter det den avser att mäta (Kvale & Brinkman, 2014). För att uppnå hög validitet i 

denna studie ansåg författarna det vara viktigt att i första hand utarbeta intervjufrågor 

som svarade på forskningsfrågorna och som intervjupersonerna förstod på samma sätt, 

så att det inte skulle uppstå tolkningsfel i studien. Detta gjorde författarna genom att 

testa frågorna på andra socionomstudenter flertalet gånger under förberedelsetiden, då 

det kunde bidra till att frågorna blev så specifika som möjligt. Med begreppet reliabilitet 

avses att studiens resultat är tillförlitligt och det handlar om att intervjupersonerna inte 

ger motstridiga svar under intervjun och inte heller skulle ge andra svar till andra 

intervjuare (Kvale & Brinkman, 2014). För att pröva reliabiliteten testade författarna att 
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skriva ut samma del av intervjun, på olika håll och jämföra dessa. Detta för att försäkras 

om att författarna tolkade resultatet av intervjun på samma sätt. Kvale och Brinkman 

(2014) menar att ett enkelt sätt att mäta reliabiliteten i en kvalitativ studie kan vara att 

låta två personer transkribera samma del av en bandad intervju och sedan jämföra 

resultatet.  

    

6.7 Generaliserbarhet 
Kvale och Brinkman (2014) beskriver att om en studies validitet och reliabilitet är hög 

återstår frågan om studiens generaliserbarhet. Det innebär att resultatet från en studie 

kan överföras till andra kontexter och situationer. I en studie där ett icke-slumpmässigt 

urval har gjorts är det ganska osannolikt att resultatet ska kunna överföras till 

populationen i stort (a.a). Då snöbollsurval är en typ av icke-slumpmässigt urval kan 

denna studies resultat vara svårt att generalisera till en större population. Kvale och 

Brinkman (2014) beskriver att analytisk generalisering kan göras från en 

intervjuundersökning och innebär att forskaren gör en välöverlagd bedömning om 

resultatet från en studie kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation. 

För att kunna göra en analytisk generalisering måste beskrivningarna av 

intervjuprocessen och intervjuprodukterna ha hög kvalité (a.a.). I denna studie har 

författarna försökt att vara så tydliga som möjligt vid beskrivning av tillvägagångssättet 

i de olika momenten. Författarna har även försökt att grundligt motivera de val som 

gjorts under studiens gång. Med tanke på det låga antalet intervjuer som genomförts där 

alla arbetar inom samma kommun har vi bedömt det svårt att generalisera resultatet till 

en vidare kontext.  
 

6.8 Forskningsetiska aspekter 
I denna studie har författarna utgått från Vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska 

principer som består av fyra huvudkrav. Informationskravet handlar om att författaren 

ska informera intervjupersonerna om syftet med studien. Författarna har enligt 

informationskravet upplyst intervjupersonerna att deras deltagande i studien var 

frivilligt och att de hade rätt att avbryta närhelst de önskade. Samtyckeskravet innebär 

att intervjupersonerna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i studien. För att 

uppfylla det inhämtade författarna deltagarnas samtycke att delta i studien. 

Konfidentialitetskravet handlar om att författarna ska garantera intervjupersonerna 

största möjliga konfidentialitet och att deras uppgifter ska förvaras så att obehöriga inte 
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kan ta del av dessa. För att uppfylla detta krav valde författarna att inte nämna i vilken 

kommun studien har utförts, samt har intervjupersonernas ålder och kön 

uteslutits. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in under studien endast 

får användas för forskningsändamål. Utifrån detta valde författarna att uppgifterna som 

framkom i studien inte kan användas eller lånas ut för icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 1990). 
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7. Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras resultatet av de fem intervjuer som genomförts. 

Intervjuerna presenteras utifrån tre teman: föräldraförmåga hos föräldrar med en 

intellektuell funktionsnedsättning, utredning av barn till föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning och barnperspektivet. Författarna har även valt att använda 

underrubriker för att strukturera materialet med förhoppning om att det ska bli tydligt 

och överskådligt. Författarna har valt att presentera resultat och analys tillsammans, 

detta för att läsaren ska kunna ha en överblick över materialet under läsningen. 

Resultaten analyseras utifrån studiens teoretiska perspektiv och i relation till tidigare 

forskning. Handlingsutrymme och systemteori är de övergripande analysverktygen. De 

professionellas sätt och möjligheter att handla är deras handlingsutrymme, vilket 

påverkas, utöver lagstiftningen, av olika faktorer såsom organisationens riktlinjer. 

Systemteori handlar om att de professionella ska se situationen kring individer i sin 

helhet och hur olika delar i livet påverkar denna helhet.  
 

7.1 Presentation av intervjupersonerna 
De fem intervjupersonerna kommer att kallas socialsekreterare 1-5 genom hela resultat- 

och analysdelen. Samtliga intervjupersoner är utbildade socionomer och har från 13 till 

40 års erfarenhet inom yrket som socionom. Samtliga arbetar i, eller i anslutning till en 

svensk mellanstor stad. Samtliga är vid intervjuerna anställda inom socialtjänsten.  
 

7.2 Hur beskriver socialsekreterarna föräldraförmågan hos föräldrar med en 

intellektuell funktionsnedsättning? 
Intervjupersonerna uttrycker att det alltid finns barn till föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning som är aktuella inom socialtjänsten. Samtliga intervjupersoner 

anser att det finns tydliga brister hos föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning.  
Vissa har svårt att läsa av sitt barn, varför gråter det? Varför är den dum mot mig, den ska väl inte säga 

så emot mig? Man ser inte att det är ett barn, de blir sig själva närmast.  

Socialsekreterare 1 
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Hindberg (2003) menar att de svårigheter dessa föräldrar kan ha är att förstå barnets 

behov och vad de signaler barnet utger betyder. Så som Hindberg beskriver föräldrarnas 

brister i att tillgodose sina barns behov instämmer samtliga intervjupersoner till.  

 

Socialsekreterare 2 och 3 uttrycker att en viktig föräldraförmåga är att ha och behålla ett 

socialt nätverk kring sig själva och barnet. Både socialsekreterare 2 och 3 påpekar att 

det ofta är en tydlig brist hos föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning. 

Socialsekreterare 2 menar att det kan vara så att även nätverket har liknande 

problematik, socialsekreterare 3 anser att föräldrarna ofta stöter bort sitt nätverk i och 

med sitt föräldraskap.  
Dels är det nätverket, det kan ju vara väldigt glest, de kanske inte har så mycket till nätverk och inte så 

många att bygga på (...). Nätverket har ofta en liknande problematik, diagnosen kan ju vara ärftlig till 

viss del.  

Socialsekreterare 2  

Det anses vara väsentligt för barn och föräldrar att ha ett nätverk runt omkring sig under 

uppväxten då det gynnar familjens utveckling och välmående (Socialstyrelsen, 2005; 

Tymchuk m fl,1999). Forskningen som ovan redovisas beskriver att barn och föräldrars 

mående och utveckling gynnas av att ha ett fungerande nätverk omkring sig. Som 

intervjupersonerna beskriver sitt arbete kan det antas att de arbetar systemteoretiskt då 

Payne (2008) beskriver att arbeta med klientens nätverk är en fördel och följd av 

systemteorin. Att använda sig av nätverket i förändringsarbete med en klient är enligt 

forskning och systemteori effektivt för att få en förändring till stånd (a.a.). 

Intervjupersonerna beskriver hur nätverket hos familjer, där en av föräldrarna har en 

intellektuell funktionsnedsättning, ofta är obefintligt eller bristfälligt.  Detta påverkar 

vad Svensson m fl (2008) definierar som socialarbetarnas handlingsutrymme då 

möjligheten att använda sig av ett fungerande nätverk försvinner och en tänkbar lösning, 

som inte finns, krävs.  
 

Det socialsekreterarna beskriver som utmärkande och mest förekommande är att barnen 

ofta kan ha en bristande hygien, t. ex. därför att föräldern inte förstår när hen ska byta 

blöja på småbarn. Socialsekreterarna beskriver att barnen ofta har antingen för små eller 

för stora kläder, eller att föräldrarna har svårt att anpassa barnens garderob efter ålder. 

Samtliga socialsekreterare berättar också att maten kan vara ett stort problem, i takt med 

barnets stigande ålder förstår inte föräldrarna att de ska öka mängden mat som barnet 
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får. Problem kunde även uppstå åt andra hållet, småbarn kan få mat de inte kan tugga 

eller smälta.  
Jag minns när vi placerade en flicka som var 12-13 år. Då hade hon alltså kläder från storlek 120, som 

är för fem- sexåringar, upp till sin mammas BH och högklackade skor. Det var hennes garderob, det var 

spännvidden. Så kan det se ut.  

Socialsekreterare 2  

Samtliga socialsekreterare har en liknande syn kring hur de ser på de brister som finns i 

föräldraförmågan hos föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning.  

MacLean och Aunos (2010) beskriver föräldraförmågan hos dessa personer med att de 

har svårigheter att tillgodose barnens grundläggande omsorg gällande mat, sömn och 

hygien. Föräldrarna kan även ha svårigheter med att stimulera barnen i och med att det 

blir äldre, svårigheter att fatta beslut, att vara konsekvent i sitt föräldraskap, och att lösa 

problem (a.a.). Detta styrker även Socialstyrelsen (2007) då de beskriver att vara 

förälder innebär att kunna tillgodose sina barns behov grundläggande behov, såsom 

hygien, mat och rutiner. En förälder måste vara anpassningsbar i takt med att barnet 

växer och utvecklas (a.a.). 

Payne (2008) beskriver att se på en individ ur ett systemteoretiskt perspektiv innebär att 

se till människans helhet och inte i delar. Den nära familjen har det största ansvaret och 

största påverkan på att barnets behov tillgodoses. Om det finns funktionella svårigheter 

hos dessa vårdgivare kan det leda till att barnet försummas och dess utveckling blir 

negativ. Att se barnets grundläggande behov (jmfr Hindberg 2003) i en helhet kan göra 

att socialsekreterarna i sin utredning missar olika delar som är viktiga för barnets behov. 

Ett barn behöver få alla sina behov tillgodosedda vilket kan vara svårt att utreda när 

socialsekreterarna ser till barnets helhet vilket det ur ett systemteoretiskt perspektiv ska 

göras, och inte till de olika delarna (Payne, 2008).  

 

7.3 Vilka svårigheter beskriver socialsekreterarna i arbetet med utredningar 

av barn till föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning? 
 

Samtliga intervjupersoner beskriver svårigheter att lyfta ämnet att det finns, eller kan 

finnas, en intellektuell funktionsnedsättning hos föräldern. Samtliga intervjupersoner 

berättar att de alltid frågar om förälderns skolgång, var de har gått i skolan. 

Socialsekreterarna menar att dessa föräldrar ofta gått någon typ av särskola, eller inte 

avslutat grundskolan. Socialsekreterare 4 nämner att om en person har gått ut gymnasiet 
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med fullständiga betyg föreligger sällan en intellektuell funktionsnedsättning. 

Socialsekreterare 2 och 3 nämner att en del föräldrar kan förklara anledningen till att de 

gått i särskola med att de gick där för att “de hade dyslexi” eller att “jag gick där för att 

ta körkort”. 

 

Socialsekreterare 2, 3 och 4 beskriver att ett relationsskapande kan ta mer tid samt vara 

problematiskt då föräldrarna kan vara misstänksamma mot myndigheter. 

Socialsekreterarna berättar att de lägger mer tid på relationsskapande med föräldrarna i 

dessa familjer då denna misstänksamhet i vissa fall kan leda till att föräldrarna inte är 

ärliga om hur situationen för barnen faktiskt ser ut.  
Vi ska ju utreda om det finns någon förändringsbenägenhet hos föräldrarna och i de här fallen kan man 

ibland känna “nej nu finns det ingen förmåga längre till förändring” och då måste vi ju jobba på ett 

annat sätt, tycker jag.  

Socialsekreterare 5 

Hindberg (2003) och Pipping (2001) beskriver att socialtjänsten har svårigheter att prata 

om föräldrarnas begränsningar vilket komplicerar arbetet då socialsekreteraren inte vill 

kränka föräldern. Det kan vara en fördel i utredningsarbetet med barn till föräldrar med 

en intellektuell funktionsnedsättning om det går att prata om förälderns diagnos eller 

svårigheter. Att det finns en medvetenhet från båda parter, föräldern och 

socialsekreteraren kan bidra till ett samarbete mellan varandra (a.a.). Hindberg (2003) 

och Pipping (2001) menar att en medvetenhet hos socialsekreteraren kring förälderns 

problematik och svårigheter gynnar deras relation och därmed utredningsarbetet kring 

barnet (a.a.). Genom intervjuerna och tidigare forskning går det att dra slutsatsen att 

utredningsarbetet ofta verkar fokusera på föräldrarna, då socialarbetarnas fokus ligger 

på att skapa relation med föräldrarna, få en bild av deras förmågor och utreda om de kan 

utveckla sina föräldraförmågor. Kihlström (2011) beskriver att arbeta systemteoretiskt 

innebär att socialarbetarna lägger stor vikt vid de olika strukturer som påverkar 

individen som exempelvis familjen. Detta är enligt Kihlström systemteorins svaghet, att 

den kan exkludera individen (a.a.). I intervjuerna kan denna individ antas vara barnet, 

då det kan tänkas att barnen utesluts ur sin egen utredning för att föräldrarna tar stort 

fokus utifrån att de har en funktionsnedsättning. Att arbeta systemteoretiskt kan därmed 

bidra till att barnperspektivet inte tillämpas i den utsträckning som det bör enligt svensk 

lag. Det bidrar även till att intervjupersonernas handlingsutrymme kan minska utifrån 

att organisationens riktlinjer kan vara att de ska fullfölja sitt arbete på detta sätt 

(Svensson m fl, 2008; Evans, 2013). 
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7.4 Barnperspektivet  
 

7.4.1 Hur definierar socialsekreterarna vad barnperspektivet innebär? 
 

Majoriteten av intervjupersonerna definierar att ha ett barnperspektiv som att låta 

barnen komma till tals i utredningen. Socialsekreterarna menar att ha samtal med barnen 

är avgörande i de flesta utredningar då det är dem som kan sin situation bäst samt att 

observera hur barnet beter sig i lek och gentemot sina föräldrar. Det nämns även under 

en av intervjuerna att ett barnperspektiv handlar om att ha en nära relation till sin 

förälder. 
Jag tycker att barn överhuvudtaget behöver ett eget utrymme, det har jag pratat om i fem år här. Här 

tycker man inte att barn ska ha egna samtal när de går i behandling, de ska inte skuldbeläggas, det är 

föräldrarna som ska förändras. Ja, det är klart, men många barn behöver ett eget utrymme, de behöver 

egna samtal och eget stöd.  

Socialsekreterare 5 

Socialsekreterare 1 och 2 beskriver barnperspektivet, i deras utredningsarbete, som att 

barn alltid ska få komma till tals och få uttrycka sin uppfattning. Socialsekreterare 1 

uttrycker att hen själv måste få en bild av barnet och kunna beskriva barnet i sin 

utredning. Socialsekreterare 2 beskriver att som socialsekreterare måste de ha barns 

bästa för ögonen när beslut som rör barnet fattas i socialnämnden. Socialsekreterare 2 

betonar att barnen alltid ska få komma till tals men hur detta görs måste anpassas efter 

barnets ålder och mognad. Socialsekreterare 3 uttrycker att det även är viktigt, i 

utredningsarbetet, att de tror på det barnen säger och att de lyssnar på barnen.   
Idag är ett modeord, mentalisering. Jag tror det handlar om det, att inta barnets perspektiv och att se 

saker och ting med barnets ögon. Att hela tiden tänka på, hur blir det här för barnet. Verkligen klä sig i 

barnets kläder. Det handlar verkligen om mentaliseringsförmåga, att inta barnets perspektiv. Att hela 

tiden tänka på det lilla barnet och hur det blir för barnet. Så tänker jag i alla fall. 

Socialsekreterare 4  

Att ha ett barnperspektiv anses handla om att ge barnet en viss respekt i 

utredningsarbetet genom att ge det utrymme att yttra sig samt att alltid respektera barnet 

genom att ge det information som den kan ta emot. I allt utredningsarbete ska barnets 

bästa beaktas vilket ibland kan vara komplicerat då vad som kan anses som barnets 

bästa inte alltid stämmer överens med barnets egen vilja (Archard & Skivenes, 2009; 

Cossar, Brandon och Jordan 2013).  
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7.4.2 Hur beskriver socialsekreterarna hinder för att tillämpa 

barnperspektivet? 
 

7.4.2.1 Barnperspektivet i förhållande till föräldraperspektivet 

Samtliga socialsekreterare är överens om att ha ett barnperspektiv är viktigt i det sociala 

arbetet. Samtidigt framkommer det under intervjuerna att detta är komplicerat i många 

fall då det är svårt att göra ett avvägande kring vilken information som gynnar barnet 

samt hämmar barnet. Flera av intervjupersonerna beskriver hur de i sin yrkesroll måste 

fundera på om att ha barnsamtal verkligen är gynnsamt för barnen, då föräldrar med en 

intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårigheter kring hur de ska bemöta barnen 

efter att barnsamtal hållits och barnet har frågor.  
Ja, det tycker jag, därför att det är synd om föräldrarna. Man ser den här taffligheten och hur de kämpar, 

och hur rara de är många gånger. Fast det kan finnas de som är ganska bitska och misstänksamma, och 

rädda. Men den här taffligheten, det väcker någonting hos oss, att vi vill hjälpa till. Det övergår till ett 

föräldraperspektiv, det har jag sett många gånger och jag kan inte svära mig fri från det heller.  

Socialsekreterare 4 

Bruno (2012) menar att ha ett barnperspektiv blir än mer komplicerat i fall där 

föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning då ett så kallat föräldraperspektiv 

oftast ställs i fokus i sådana fall. Föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning 

anses kunna bli bra föräldrar med rätt stöd ifrån samhället, frågan som ställs är om 

barnperspektivet tas i beaktande vid sådana stödinsatser. Får barnet komma till tals i 

dessa fall eller ligger fokus på föräldrarnas behov av stöd? Får barnet sina 

grundläggande behov tillfredställda av föräldrarna om vissa stödinsatser sätts in? 

(Bruno, 2012). Gunvor Andersson (refererad i Fejne, Harrysson & Lundquist, 2006) 

beskriver att socialsekreterare ofta upplever en ambivalens i ärenden med föräldrar som 

har en intellektuell funktionsnedsättning. Socialsekreterarna identifierar sig med 

föräldrarna istället för att fokusera på barnen och deras behov (a.a.). Detta beskriver 

även Hindberg (2003) som en vanlig företeelse inom socialtjänsten, där beskrivningar i 

utredningar ofta fokuserar på föräldrarnas svårigheter istället för på barnens behov, ett 

så kallat föräldraperspektiv beaktas (a.a.). Samtliga socialsekreterare beskriver hur de 

ställs inför dilemmat vad som är bäst för barnen, är det bäst att exkludera denne från 
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utredningen? Eller att inkludera barnet med eventuella påföljder för barnet, att 

föräldrarna inte kan bemöta barnet efter samtal. Socialsekreterarnas fokus blir på 

föräldrarna och deras förmåga, eller oförmåga, att tillfredsställa barnets behov. Istället 

för att följa det lagstadgade barnperspektivet som innebär att barn alltid ska få komma 

till tals i frågor som rör de själva. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan detta bli 

problematiskt då barnet utesluts från sin egen utredning på grund av föräldrarnas 

oförmåga att tillfredställa barnets behov (Kihlström, 2011). Den intellektuella 

funktionsnedsättningen kan leda till att socialsekreterarna inte tillämpar 

barnperspektivet utan ett föräldraperspektiv istället tas i beaktande.   

    

7.4.2.2 Tydlighet och tid 

Samtliga intervjupersoner beskriver att utredningsarbetet skiljer sig åt markant när det 

gäller familjer där minst en av föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. 

Socialsekreterare 2 uttrycker att hen lägger extra stor vikt i sitt utredningsarbete vid att 

vara tydlig med de här föräldrarna då missförstånd lätt kan uppstå. Socialsekreterare 2 

berättar om en händelse när hen planerade ett umgänge med en förälder: 
Jag tänker på en förälder, när umgänget skulle vara mellan 13-14 i familjehemmet. Men då var det så att 

tåget inte kom in förrän 13.15, så då förlängde vi umgängestiden, så att hon kunde vara i familjehemmet 

till nästa tåg gick hem, och då vann hon 20 minuter. Men det förstod hon inte, för hon hakade upp sig på 

att umgänget inte var mellan 13-14, även om umgänget blev mellan 13.15 - 14.40, så vi måste vara 

jättetydliga. I denna situation hade vi pratat om det, skrivit ner det, pratat med mammans föräldrar, vi 

hade garderat oss på alla sätt, ändå så förstod hon inte det. Där är en svårighet, hur tydlig kan man vara, 

så man måste vara jättetydlig. Det är väl skillnaden, tydlighet. 

Socialsekreterare 2 

Socialsekreterare 1 beskriver hur hen ger föräldrarna mer tid, träffar de oftare och finns 

mer tillgänglig för telefonsamtal och liknande. Socialsekreterare 3 instämmer i att hen 

också tillbringar mer tid med de här föräldrarna, att hen ofta bokar in sju kortare möten 

på 30 minuter än tre möten som är en timme långa.  
Tiden är ett hinder i alla familjer, men de här familjerna behöver extra mycket tid, för att de först är 

misstänksamma, det kan ta några gånger innan man blir insläppt, de kanske inte kommer till 

socialtjänsten, de kanske inte öppnar dörren. Man måste ligga på extra mycket med de här föräldrarna 

för att skapa kontakt.  

Socialsekreterare 3 

Socialsekreterare 3 beskriver även att kroppsspråket är viktigt när hen möter föräldrar 

med en intellektuell funktionsnedsättning. Under intervjun illustrerar socialsekreterare 3 
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hur hen gått tillväga under ett möte med en förälder, där hen med tydligt kroppsspråk 

visar hur detta kan gå till. 
I ett besök med en förälder, som gått och viftat med orosanmälan på stan för alla i den lilla byn, visade 

jag tydligt hur han skulle göra sig av med den. Jag visade med armarna hur han skulle öppna lådan i 

bokhyllan i vardagsrummet och slänga ner anmälan där. Jag tror att mitt överdrivna kroppsspråk ledde 

till att vi aldrig såg den där anmälan igen. 

Socialsekreterare 3 

Majoriteten av intervjupersonerna uttrycker att tiden är ett hinder för dem att beakta 

barnperspektivet i utredningsarbetet. Flera av intervjupersonerna beskriver att för att 

kunna ha ett barnperspektiv i utredningen måste de träffa barnet flera gånger och skaffa 

sig en bild av familjen. En av intervjupersonerna beskriver att ett hinder i att beakta 

barnperspektivet är att socialtjänsten, i den kommun hen arbetar, inte har något 

stödalternativ att erbjuda barnen. Hen menar att det stöd som finns är riktat till 

föräldrarna vilket hen anser vara ett hinder att beakta barnperspektivet.  
Förut vet jag, pratade vi väldigt mycket om att man behöver träffa barnen flera gånger. Och nu hinns inte 

det alltid, på grund av trycket och belastning, men det finns ju alltid där, att vi måste lyfta fram barnet 

och prata med barnet. Och också säkert en ständig källa till dåligt samvete, när vi inte tycker att vi hinner 

det i tillräcklig omfattning. 

Socialsekreterare 1 

Socialstyrelsen (2005) skriver om hur föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning vill bli bemötta. De hade önskemål om att socialsekreterarna 

skulle ha ett enkelt språk, avsätta mycket tid till att träffa dem samt använda ett 

kroppsspråk när de träffades (a.a.). Evans (2013) skriver att socialsekreterare alltid ska 

följa lagstiftningen, vilken kan begränsa deras handlingsutrymme. Genom att arbeta 

inom en organisation, där det finns informella regler att följa, begränsas 

socialsekreterarens handlingsutrymme ytterligare. Detta kan leda till att 

socialsekreterarnas bedömningar inte alltid är vad de anser vara för barnets bästa (a.a.). 

Detta begränsade handlingsutrymme syns tydligt i intervjuerna, då intervjupersonerna 

beskriver att det finns en resurs- samt tidsbrist inom organisationen, samtidigt som de 

har lagar och riktlinjer gällande barnperspektivet att följa. Dessa faktorer bildar 

tillsammans ett komplicerat utgångsläge att tillämpa barnperspektivet för 

socialsekreterarna.   
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7.4.2.3 Bristande kunskap gällande föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning 

Socialsekreterare 4 beskriver att det ofta pratas om “den kollektiva skulden”. Den 

förklarar socialsekreteraren handlar om att personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning under lång tid, fram till 1970-talet, behandlades ovärdigt.  

 

Samtliga socialsekreterare berättar att de under sin utbildning, till socionom, inte fått 

någon utbildning kring föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning. Samtliga 

beskriver även att de under sina yrkesverksamma år inte fått någon utbildning kring 

detta. 
Det är också så att okunskapen om den här diagnosens påverkan på föräldraförmågorna hindrar 

utredande socialsekreterare att tillämpa barnperspektivet. 

Socialsekreterare 4  

Pipping (2001) och Hindberg (2003) beskriver att en anledning till att kunskapen kring 

ämnet är begränsat är att det är tabubelagt utifrån den tvångssterilisering som skedde 

under 30-50 talet på denna grupp (a.a.). Traustadóttir och Sigurjónsdóttir (2008) menar 

att kunskapen kring föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning bland 

socialsekreterare måste vara befintlig för att föräldrarna ska kunna få det stöd de 

behöver. Dock anses socialsekreterare inte inneha denna typ av kunskap vilket leder till 

ett bristande arbete med denna grupp (a.a.). Den bristande kunskapen kan ha att göra 

med den bristande utbildning socialsekreterarna har kring denna grupp, både från 

socionomutbildningen och arbetsliv. Detta kan bero på en resursbrist inom 

organisationerna då de inte tillhandahåller den kunskap som krävs hos 

socialsekreterarna för att arbeta på ett tillfredställande sätt med denna grupp (Evans, 

2013).  

 

7.4.3 Hur beskriver socialsekreterarna möjligheter att tillämpa 

barnperspektivet?  
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7.4.3.1 Socialsekreterarnas möjligheter att kommunicera 

Samtliga intervjupersoner betonar vikten av att ha kollegor att kunna diskutera och 

utbyta erfarenheter med i arbetet med dessa familjer. Socialsekreterarna beskriver att de 

finner stöd i sina kollegor för att påminna sig och varandra om att alltid tillämpa ett 

barnperspektiv i sitt arbete.  
Det är bra om man är två, den ena har föräldraperspektiv, den andra barnperspektiv. För det är lätt att 

hamna i föräldraperspektivet, det är vanligt med de här föräldrarna att man tycker synd om dem. 

Socialsekreterare 4  

Samtliga socialsekreterare uttrycker att de alltid i utredningsarbetet ska prata med 

barnen, vilket de beskriver som en möjlighet att i sitt arbete tillämpa barnperspektivet. 

En av intervjupersonerna beskriver hur hen slits med dilemmat; för vems skull hen 

pratar med barnet? Detta på grund av att föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning kan ha svårigheter med hur de ska bemöta barnet efter ett besök på 

socialtjänsten. Intervjupersonen menar att det kan bli värre för barnet om hen pratar med 

barnet och att detta är något hen slits med dagligen i sitt arbete. I Skov och Henningsens 

studie (2001) framkom det att det hos de professionella, inom socialtjänsten, fanns ett 

behov av att prata om sina erfarenheter och upplevelser kring arbetet med föräldrar med 

en intellektuell funktionsnedsättning. Att hela tiden utöva en dialog med sina kollegor 

kan vara gynnsamt för klienten utifrån ett systemteoretiskt perspektiv då det kan 

påminna socialsekreterarna om att tillämpa ett barnperspektiv i arbetet med dessa 

familjer (Payne, 2008). Att intervjupersonerna får en möjlighet att tillsammans med sina 

kollegor diskutera specifika fall, där de behöver lyfta frågor är ett handlingsutrymme då 

den organisationen valt att arbete på detta sätt, att de har tillgång till sina kollegor 

(Svensson m fl, 2008). Cossar m fl (2013) menar att ett dilemma som socialsekreterare 

ställs inför i sitt arbete är huruvida barnets deltagande i vissa fall kan ställas gentemot 

deras trygghet. Barnets deltagande anses inte alltid kunna mötas upp på ett bra sätt 

vilket kan hämma barnets redan svåra situation. Socialstyrelsen (2015) beskriver även 

att prata med barn ska vara gynnsamt och en positiv upplevelse för barnet. 

Intervjupersonerna uppger att de i sitt utredningsarbete alltid har en möjlighet att prata 

med barnen, detta är en del av deras handlingsutrymme. Att organisationen ger 

intervjupersonerna möjligheten att alltid kunna samtala med barnen kan ses som en 

möjlighet i socialsekreterarnas handlingsutrymme att tillämpa barnperspektivet i 

barnavårdsutredningar (Svensson m fl,2008). 
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7.4.3.2 Barns behov i centrum – BBiC  

Samtliga intervjupersoner använder sig av systemet BBiC vid barnavårdsutredningar 

och beskriver det som en strategi för att utredningen ska genomsyras av ett 

barnperspektiv.  
BBiC, ett bra styrdokument är det. Barnperspektivet är ingenting som försvinner för mig i arbetet, men 

styrdokumentet BBiC lyfter ju alltid fram det. Barnets uppfattning, hela tiden blir vi påminda om och det 

är bra, väldigt bra.   

Socialsekreterare 3 

Dahlberg och Forssell (2006) menar att för att barnperspektivet ska kunna tillämpas 

inom socialt arbete behövs metoder som synliggör barnets perspektiv på situationen. 

BBiC, barns behov i centrum, är en typ av system som syftar till att få fram barnets åsikt 

kring sin situation. Systemet innefattar även hur personer i barnets nätverk, såsom 

familj, skola och sjukvård uppfattar barnets situation. BBiC började användas i Sverige 

med syftet att öka barnperspektivet inom socialt arbete (a.a.). Genom att 

intervjupersonerna använder sig av styrdokumentet BBiC läggs stort fokus på barnets 

egen uppfattning kring sin situation och även hur personer i barnets nätverk ser på 

barnets situation. Detta kan leda till att barnavårdsutredningen ser till barnets helhet, 

vilket gör att socialarbetaren ser hur olika system i barnets liv samspelar och påverkar 

varandra (Payne, 2008). 
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8. Diskussion 
8.1 Kapitlets disposition 
I följande kapitel diskuteras vad författarna bedömer vara studiens viktigaste resultat 

utifrån studiens frågeställningar. Diskussionen kopplas till den tidigare forskningen 

samt studiens teoretiska perspektiv, systemteori och handlingsutrymme och även 

författarnas egna tolkningar av resultatet. Därefter förs en metoddiskussion samt förslag 

till fortsatt forskning kring vad författarna anser gynna utredningsarbetet för 

socialsekreterare som utreder barn till föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning. 
 

8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur de intervjuade socialsekreteraren tolkar 

innebörden av barnperspektivet i relation till föräldraförmågan och vilka svårigheter de 

upplever i utredningsarbetet då föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. 

Resultatet visar, liksom tidigare forskning, att föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning är en grupp som ständigt är aktuella hos socialtjänsten på grund av 

brister i deras föräldraförmåga. Resultatet indikerar även att de intervjuade 

socialsekreterarna tenderar att fokusera på föräldrarnas bristande föräldraförmåga, i 

barnavårdsutredningar, istället för på barnets behov och hur dessa blir tillgodosedda. Då 

det i forskning, samt i socialsekreterarnas arbete, läggs fokus på stöd för att stärka 

föräldraförmågan hos föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning och inte på 

barnets upplevelse av sin situation. Våra resultat indikerar att barnperspektivet inte alltid 

tillämpas när det gäller utredningar där en eller flera föräldrar har en intellektuell 

funktionsnedsättning då ett föräldraperspektiv istället tas i beaktande (jmfr Hindberg 

2003; Pipping 2001). Detta kan leda till en konflikt då barnperspektivet, till skillnad 

från föräldraperspektivet, är lagstadgat.  

 

Resultatet visar att socialsekreterarna i sitt arbete ges möjligheter att beakta 

barnperspektivet, genom BBiC samt barnsamtal. Trots detta uppfattas barnperspektivet 

hamna i skymundan gällande fall där barnet har föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Det framkommer i resultatet att det hos de intervjuade 

socialsekreterarna finns en medvetenhet, kring att barnperspektivet hamnar i 
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skymundan, trots detta har ingen av intervjupersonerna alternativa sätt att arbeta på för 

att motverka detta. Detta skulle kunna tänkas vara organisationens ansvar, att utforma 

riktlinjer och metoder för hur arbetet med dessa familjer ska gå till och socialarbetarnas 

ansvar att driva på denna fråga (Evans, 2013; Svensson m fl, 2008). Detta är inget 

intervjupersonerna nämner att de gör trots att samtliga säger att det är en grupp som 

ständigt är aktuella på socialtjänsten och de ser det som ett problem i sitt dagliga arbete 

(jmf Bruno, 2012; Azar m fl, 2013).   

 

Resultatet pekar på att utredningsförfarandet hos de intervjuade socialsekreterarna inte 

verkar skilja sig åt för socialsekreterarna vid utredning av barn till föräldrar med en 

intellektuell funktionsnedsättning i jämförelse med då föräldrarna är normalbegåvade. 

Socialsekreterarna beskriver dock att mer tid och mer tydlighet krävs i arbetet med 

denna grupp (jmf Socialstyrelsen, 2005). Trots detta framkommer det i resultatet av 

intervjuerna att det socialsekreterarna uppger vara deras största hinder för att tillämpa 

barnperspektivet är tiden. Det framkommer att socialsekreterarna behöver mer tid med 

denna grupp, för att kunna göra en utförlig utredning, men att deras tid begränsas av det 

handlingsutrymme organisationen tillhandahåller (jmfr Evans, 2013). Detta kan vara en 

av anledningarna till att socialsekreterarna har svårigheter att tillämpa barnperspektivet i 

utredningar som rör barn till föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Det framkommer i resultatet, och i tidigare forskning, att en av de största anledningarna 

till att barnperspektivet hamnar i skymundan och att handlingsutrymmet är begränsat är 

på grund av den bristande kunskap som råder inom socialtjänsten gällande barn till 

föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning. Resultat visar att de intervjuade 

varken fått kunskap under sina studier, eller i sin yrkesroll, om denna grupp. Det kan 

leda till att de professionellas fokus ligger på föräldrarna och vilket stöd de behöver i sin 

föräldraroll istället för att se hur de tillgodoser sina barns behov. 
 

Samtliga socialsekreterare nämner vikten av att ha ett barnperspektiv i sitt arbete. 

Samtidigt blir det synliggjort att socialsekreterarna uppfattas ha ett helhetsperspektiv då 

de väger barnets olika behov för och emot varandra och ser till helheten i sina 

bedömningar. Det lagstadgade barnperspektivet innebär att barnet har rätt att få alla sina 

behov tillgodosedda, att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv där behoven vägs emot 

varandra kan därmed leda till en konflikt med barnperspektivet. Att arbeta utifrån ett 
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helhetsperspektiv skulle därmed kunna tänkas vara kontraproduktivt när det gäller barn 

och deras behov. Att socialsekreterarna bedömer att föräldrarna kan tillgodose delar av 

barnets grundläggande behov, men inte alla, kan inte vara att ha ett barnperspektiv då 

det är lagstadgat att alla barn i Sverige ska ha rätt att få sina behov tillgodosedda (jmf 

Socialstyrelsen, 2005).  

 

8.3 Metoddiskussion 
En kvalitativ intervjumetod användes i studien då författarna bedömde att det var 

lämpligt för att få svar på forskningsfrågorna, vilka bygger på att försöka förstå 

socialarbetares beskrivningar av ett visst fenomen (jfr Kvale & Brinkman, 2014). 

Författarna valde att skapa en halvstrukturerad intervjuguide då de på grund av detta 

kunde få ett fylligt resultat och även för att kunna ställa följdfrågor under intervjuns 

gång (jfr Kvale & Brinkman, 2014). Att författarna använde sig av ett snöbollsurval (jfr 

Kvale & Brinkman, 2014) ledde till att de intervjupersoner de fann var intresserade, 

erfarna och insatta i det ämne som valts att undersöka. Detta ledde till att intervjuerna 

gav ett innehållsrikt resultat. Dock kunde vi se att intervjupersonerna ville få sagt 

mycket under den korta tid som fanns till förfogande. Detta resulterade i att intervjuerna 

ibland frångick syftet, och de frågor som utformats, och vi fick leda tillbaka 

intervjupersonerna till ämnet. Detta trots att intervjupersonerna hade fått 

intervjufrågorna i förväg.  
 

Något som kan ses som fördelaktigt i studien var att författarna valde att redan under 

transkriberingen dela in materialet i teman som följde frågeställningen. Detta ledde i sin 

tur till att författarna sparade tid när resultatarbetet gjordes. Vi valde att sammanföra 

resultat och analys i studien på grund av att det ansågs vara lättöverskådligt för läsaren 

att se det i sin helhet. Dock kan analysen i och med detta ha hamnat i skymundan men 

vi hoppas att läsaren förstår vad som är analys och empiri. Det vi kan se, genom att 

använda oss av en kvalitativ metod, är att resultatet inte går att generalisera till en större 

population vilket skulle kunna vara fördelaktigt för vidare forskning.   

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 
Forskning gällande barn till föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning är inte 

särskilt omfattande, varken i Sverige eller i andra länder. Det är förståeligt utifrån att det 

kanske inte är etiskt riktigt att forska om barns upplevelser kring en situation men vi 
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anser, efter denna studie, det nödvändigt för att få en bild av barnets syn på sin situation. 

Det finns mycket information om föräldraförmågan hos föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning, samt vilket stöd de kan tänkas behöva, men vi upplever att 

forskning om hur barnet påverkas av förälderns funktionsnedsättning är begränsad. 

Detta skulle kunna vara ett ämne för fortsatt forskning. Det kan tänkas, i och med denna 

studies resultat samt den forskning som funnits, att barnperspektivet inom socialtjänsten 

i sin helhet behöver belysas mer. Detta vare sig det gäller barn till föräldrar med en 

intellektuell funktionsnedsättning eller inte. Barnets röst behöver ständigt 

uppmärksammas inom det sociala arbetet.  
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10. Bilagor  
 

10.1 Bilaga 1 Inbjudan till intervju 

 

 
Inbjudan till Intervju  

Hej, vi är två socionomstudenter från Högskolan i 

Gävle. Den här terminen ska vi skriva vårt 

examensarbete som har fokus på barnperspektivet 

i utredningar av barn till föräldrar med en 

intellektuell funktionsnedsättning. 

Vi vill komma i kontakt med verksamma socialarbetare för att under enskilda intervjuer 

diskutera och synliggöra detta ämne. Intervjuerna kommer ligga till grund för vår 

uppsats och vi kommer att spela in intervjun för att på ett smidigare sätt kunna analysera 

materialet. Allt material hanteras konfidentiellt och raderas så snart vår uppsats är 

publicerad. I det färdiga arbetet är deltagarna anonyma, dvs. det kommer varken att 

framgå vem som deltagit i studien eller vilken arbetsplats man arbetar på. Deltagandet 

är frivilligt och om du vill delta har du rätt att närsomhelst avbryta din medverkan. 

Intervjuerna planeras att äga rum under vecka 15 och kommer att ta cirka 45 - 60 

minuter. Vi hoppas att du vill bidra med din viktiga kunskap kring detta ämne! Kontakta 

oss om du har frågor. 
 

Tack för att du vill medverka i vår studie! /Julia och Hanne   

Hanne Lassgård 

Mail: (kontaktuppgifter) 

Tel: (kontaktuppgifter) 

Julia Jonsäll 

Mail: (kontaktuppgifter) 

Tel: (kontaktuppgifter) 

 

Du kan även kontakta vår handledare Pia Tham vid eventuella funderingar.  
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(kontaktuppgifter) 

 

10.2  Bilaga 2. Intervjuguide 
Tema 1 - Socialsekreterarens bakgrund och erfarenhet 

Hur länge har du arbetat inom utredningsenhet barn och familj? 

Vilken tidigare erfarenhet har du av att arbeta med människor som har en intellektuell 

funktionsnedsättning? 

Hur mycket tid under sin studieperiod har du ägnat till denna grupp? 

Vilken annan (privat) erfarenhet har du av personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning? 

 

Tema 2 – Föräldraförmågan hos föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning 

Vilken erfarenhet har du av att arbeta med föräldrar som har en intellektuell 

funktionsnedsättning?  

Hur ofta i ditt arbete anser du att du stöter på denna klientgrupp? 

Hur får ni vetskap kring att föräldern har en intellektuell funktionsnedsättning? 

Förändras ert utredningsarbete när ni fått vetskap om att en eller båda föräldrarna har en 

intellektuell funktionsnedsättning? 

Vilka svårigheter anser du att dessa personer har i sitt föräldraskap? 

Vilka tillgångar anser du att dessa personer har i sitt föräldraskap? 
 

Tema 3 - Barnperspektivet 

Hur definierar du barnperspektivet?  

Hur arbetar ni på din arbetsplats för att ha barnperspektivet i beaktande?  

Vilka metoder använder ni er av för att aktivt arbeta med barnperspektivet i era 

utredningar? 

Anser du att beaktandet av barnperspektivet förändras vid utredning av barn till 

föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning? Om ja, hur? 

 

Tema 4 - Strategier och möjligheter i att tillämpa barnperspektivet i utredningsarbetet. 

Vilka möjligheter och hinder har du att beakta barnperspektivet i ditt arbete? 

Anser du att dina möjligheter att beakta barnperspektivet förändras beroende på om 

föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning eller inte? 
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Vilka strategier använder du dig av, i din yrkesroll, för att bibehålla ett barnperspektiv 

när du utreder barn till föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning? 

Hur skiljer sig ditt arbete åt när du utreder föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning jämfört med normalbegåvade föräldrar? 
 

 

 


