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Sammanfattning 
Titel: "För vems bästa?" - En kvalitativ studie om hur socialsekreterare förhåller sig till 

barnets bästa i familjer där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. 

Författare: Anna Ericsson och Hanna Evermark 

Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till barnets bästa i 

arbetet med familjer där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. För att kunna 

besvara studiens syfte har en kvalitativ metod använts. Intervjuer har genomförts med fem 

socialsekreterare från fem olika kommuner i Mellansverige, verksamma inom barn- och 

ungdomsenheten. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes för analys av intervjumaterialet 

och två huvudkategorier; "Hur långt kan vi sträcka oss innan vi säger stopp?" samt Rädsla 

och osäkerhet med sex tillhörande subkategorier framkom. Den första kategorin visar på en 

osäkerhet hos socialsekreterarna kring vad som är barnets bästa i familjer där föräldrarna har 

en intellektuell funktionsnedsättning. Andra kategorin tyder på att det finns en rädsla inför 

socialtjänsten hos de föräldrar som har en intellektuell funktionsnedsättning vilket kan 

försvåra arbetet med familjerna. Resultatet visar likt anknytningsteorin att en förälder kan 

vara hämmande för sitt barns utveckling om det brister i förmågan att se och förstå barnets 

signaler. En intellektuell funktionsnedsättning i sig är dock enligt denna studie inte avgörande 

för om barnet kommer få en trygg anknytning. En ökad kunskap kring barn som växer upp i 

familjer där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning kan hjälpa socialtjänsten och 

socialsekreterare i frågor om vad som är barnets bästa och ge en vägledning i vad som kan 

tänkas vara barnets bästa uppväxtmiljö. 

Nyckelord: intellektuell funktionsnedsättning, föräldraskap, barnets bästa, socialsekreterare, 

anknytning. 

  



 

 

Abstract 

Title: "For who's best?" - A qualitative study about how social workers relates to the childs 

best in families where the parents have an intellectual disability.  

Authors: Anna Ericsson and Hanna Evermark 

The purpose of this study was to investigate how social workers relates to the child's best in 

the work with families where the parents have an intellectual disability. To answer the 

purpose of the study a qualitative method have been used. Interviews were conducted with 

five social workers from five different municipalities in central Sweden, active in the child 

and adolescent unit. A qualitative content analysis was used for analysis of the interview 

material and two main categories were found; "How far can we stretch ourselves before we 

say stop?", Fear and uncertainty and six associated subcategories emerged. The first category 

shows an uncertainty among social workers about what is the child's best in families where 

the parents have an intellectual disability. The other category indicates that there is a fear of 

social services from parents who have an intellectual disability which may hamper the work 

with the families. The result shows, like attachment theory, that a parent can be a disincentive 

to their child's development if it lacks the ability to see and understand the child's signals. An 

intellectual disability in itself is not, according to this studie, decisive in determining whether 

the child will have a secure attachment. An increased knowledge about children growing up in 

families where the parents have an intellectual disability can help social services and the 

social secretary in the questions about the child's best and provide a guide to what might be 

the child's best growing environment. 

Keywords: intellectual disability, parenting, child's best, social workers and attachment.  



 

 

Förord 
Vi vill ge ett stort tack till våra respondenter som tagit sig tid för denna studie och gjort det 

möjligt att överhuvudtaget genomföra studien. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 

handledare Louise Persson som gett oss vägledning under studiens gång och särskilt 

uppskattat har hennes tillgänglighet och positiva inställning varit.  

Vi vill slutligen tacka varandra för att vi hållit humöret uppe och fortfarande är goda vänner 

efter en spännande och utmanande del av utbildningen som vi delat tillsammans. Ett särskilt 

tack riktas även till kaffeautomaterna på Karlstads Universitet. Studien har skrivits 

gemensamt och vi tar därför gemensamt ansvar för samtliga delar. 

Karlstad, 2016-05-25 

Anna Ericsson och Hanna Evermark  

  



 

 

Innehållsförteckning 

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

1.1 Problemformulering och förförståelse ................................................................................. 1 

1.1.1 Koppling till socialt arbete .................................................................................................... 2 

1.2 Syfte och frågeställningar .................................................................................................... 3 

1.3 Avgränsningar .................................................................................................................... 3 

1.4 Centrala begrepp ................................................................................................................ 3 

1.4.1 Intellektuell funktionsnedsättning ........................................................................................ 3 

1.4.2 Barnets bästa ........................................................................................................................ 4 

1.5 Studiens disposition ............................................................................................................ 4 

2. Litteraturgenomgång ...................................................................................................... 5 

2.1 Historisk översikt av villkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning.............. 5 

2.1.1 Kritik mot vårdhem och institutioner - synsättet börjar förändras ....................................... 5 

2.2 Lagstiftning ......................................................................................................................... 6 

2.2.1 Socialtjänstlagen ................................................................................................................... 6 

2.2.2 Lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga ........................................................... 7 

2.3 Forskningsläge .................................................................................................................... 7 

2.3.1 Evidensbaserad kunskap och praktik .................................................................................... 9 

2.4 Anknytning i familjer där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning ................... 9 

3. Teoretisk referensram .................................................................................................. 11 

3.1 Anknytningsteorin ............................................................................................................ 11 

3.2 Barnets bästa.................................................................................................................... 12 

4. Metod .......................................................................................................................... 13 

4.1 Metodologiska utgångspunkter ......................................................................................... 13 

4.2 Missivbrev och intervjuguide ............................................................................................ 13 

4.3 Urval ................................................................................................................................ 14 

4.4 Datainsamling ................................................................................................................... 14 

4.5 Databearbetning och analysmetod .................................................................................... 15 

4.5.1 Tabell 1: Ett utdrag från arbetet med den kvalitativa innehållsanalysen ............................ 16 

4.6 Validitet ........................................................................................................................... 17 

4.6.1 Extern validitet .................................................................................................................... 17 

4.6.2 Intern validitet .................................................................................................................... 17 

4.7 Reliabilitet ........................................................................................................................ 18 



 

 

4.8 Etiska överväganden ......................................................................................................... 18 

5. Resultat ........................................................................................................................ 19 

5.1 Tabell 2: En översikt av kategorier med respektive subkategorier ...................................... 19 

5.2 "Hur långt kan vi sträcka oss innan vi säger stopp?" ........................................................... 19 

5.2.1 Barns utveckling och bästa ................................................................................................. 19 

5.2.2 Behov och förmåga ............................................................................................................. 20 

5.2.3 Uppväxtmiljön .................................................................................................................... 21 

5.3 Rädsla och osäkerhet ........................................................................................................ 22 

5.3.1 "Vi försöker så långt det är möjligt" .................................................................................... 22 

5.3.2 "Att sticka hål på fördomarna" ........................................................................................... 23 

5.3.3  Tydlighet och anpassningsförmåga .................................................................................... 24 

6. Diskussion .................................................................................................................... 25 

6.1 Resultatdiskussion ............................................................................................................ 25 

6.2 Metoddiskussion .............................................................................................................. 28 

6.3 Konklusion och fortsatt forskning ...................................................................................... 30 

Referenser ....................................................................................................................... 32 

Bilaga 1 ............................................................................................................................ 34 

Bilaga 2 ............................................................................................................................ 35 

 

  



1 

 

1. Inledning 
Att vara barn innebär att vara beroende av andra. För att barn ska kunna utvecklas till en 

vuxen individ som kan hantera livet på bästa vis finns det grundläggande behov som behöver 

tillgodoses. Välfärdssektorer i samhället så som barnhälsovård och skola vill stödja och 

främja goda uppväxtvillkor för varje enskilt barn och på så vis ge dem en trygg uppväxt. 

Varje enskild kommun och socialtjänst har i sin tur det yttersta ansvaret för att barn som växer 

upp inom dess ansvarsområde ska utvecklas gynnsamt (Weiber 2015). 

Människor med intellektuell funktionsnedsättning som skaffar barn ofta är ett "hett" ämne och 

kunskapen om förhållandena i dessa familjer är enligt Socialstyrelsen (2005) knapphändig. 

Frågor som väcks i samband med att människor med intellektuell funktionsnedsättning bildar 

familj är: Kan människor med intellektuell funktionsnedsättning ge "tillräckligt bra" 

föräldraskap? Kan de lära sig att vara bra föräldrar? Vad händer med deras barn, bör de vårdas 

av någon annan (Llewellyn 2013)? 

Ämnet är relativt outforskat inom det sociala arbetet och för några år sedan fanns det inte 

någon forskning publicerad ur ett svenskt perspektiv gällande barn som växer upp i familjer 

där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. Av tusen födda barn är 2,12 barn 

födda av en mamma med en intellektuell funktionsnedsättning. Siffran visar att det i Sverige 

finns fler än 4000 barn under 18 år som är födda av en kvinna med en intellektuell 

funktionsnedsättning (Weiber 2015). 

1.1 Problemformulering och förförståelse 

Internationella förbundet för vetenskapliga studier av intellektuell funktionsnedsättning 

(IASSID) skriver att; ett hinder för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning är det 

fortsatta motståndet från andra till deras barnafödande. Tillkännagivandet av en graviditet 

möts ofta av misstro från familj, vänner och samhället i allmänhet. Att bli gravid som kvinna 

med intellektuell funktionsnedsättning ses ofta av andra som ett ”misstag” som inte bör 

upprepas snarare än en händelse att fira. Forskningsgruppen IASSID skriver vidare att en del 

av dessa föräldrar inte får behålla sina barn efter förlossningen och många känner en ständig 

granskning och rädsla för att "socialtjänsten kommer att ta mitt barn". IASSID menar att 

denna rädsla alltför ofta blir verklighet (IASSID 2008).  

Hindberg (2003) menar att förmågan att kunna sätta sig in i andra människors tankar och 

känslor samt se deras behov är något som kan vara en del av en intellektuell 

funktionsnedsättning. Den eventuellt bristande förmågan att kunna sätta sig in i människors 

tankar och känslor samt se deras behov kan göra det svårare för föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning att förstå sitt barns signaler och därmed klara ett föräldraskap. Barn som 

inte får psykisk eller fysisk kontakt tillgodosedd kan få medicinska komplikationer i form av 

hindrad vikt- och längdutveckling, passivitet, depression samt påverkan på hjärnans 

utveckling (Hindberg 2003). 

År 2014 föll en dom med målnummer T 5095-13 från Svea Hovrätt gällande brott mot 

diskrimineringsförbudet i 1 kap. 4§ och 2 kap. 13§ diskrimineringslagen (2008:567). Sigtuna 



2 

 

kommun omhändertog ett nyfött barn utan att ordentligt utreda föräldraförmågan hos 

föräldrarna som hade en funktionsnedsättning. Socialtjänstens utredning präglades av 

förutfattade meningar och generella antaganden om föräldraförmågan hos personer med 

funktionsnedsättning. Det framkom även att jourmammans åsikter kring föräldrarnas 

begåvning och förmåga att tillgodose behovet av intellektuell stimulans låg till grund för 

socialtjänstens bedömning.  

Under utbildningen har ett intresse för etiska dilemman funnits. Vår B-uppsats handlade om 

hur skolkuratorer förhåller sig till anmälningsskyldigheten om det finns misstanke om att ett 

barn far illa samt hur de tar barnets bästa i beaktning vid anmälan. Upplevelsen var att 

anmälningsskyldigheten och barnets bästa var två perspektiv som ibland kunde stå emot 

varandra och det blev därför intressant att undersöka vidare. Tanken var att vidareutveckla 

idéerna från B-uppsatsen och föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning är något vi  

reflekterat kring och finner intressant. Ämnet upplevs som laddat då det flertalet gånger under 

utbildningen och den verksamhetsförlagda praktiken har diskuterats med frågor som, "Bör 

alla människor ha rätt att skaffa barn och vara föräldrar?", Är föräldrars rätt till sina barn 

starkare än barnets bästa? Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning är en av de 

grupper vi upplever att det talats kring vid dessa frågor och vi finner det intressant att 

undersöka detta vidare. Uppfattningen är vidare att ämnet är kontroversiellt och komplext 

inom det sociala arbetet. Vår förförståelse är att föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning stöter på många hinder i deras vardag och lever ett liv mot många av 

samhällets normer. Då vi själva saknar kunskap och erfarenhet kring vilket stöd som finns att 

tillgå för familjer där föräldrar har en intellektuell funktionsnedsättning är vi nyfikna på hur 

dessa familjer bemöts av socialsekreterare. Av intresse vore även att undersöka hur 

socialsekreterare förhåller sig till barnets bästa i dessa ärenden, om det visar sig finnas 

motstridigheter. 

1.1.1 Koppling till socialt arbete 

Socialsekreterare som arbetar inom barn- och ungdomsenheten på socialförvaltningen arbetar 

utefter BBIC - Barns behov i centrum. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och 

beskriver i första hand ett arbetssätt. Det finns nio grundprinciper som ska genomsyra arbetet 

med BBIC vilka är (Socialstyrelsen 2015); 

1. Utgå från barnets rättigheter 

2. Låta barnets bästa vara avgörande 

3. Sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn 

4. Ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation 

5. Göra barnet, familjen och nätverket delaktiga 

6. Ske i samverkan med andra professioner och verksamheter 

7. Bygga på en evidensbaserad praktik 
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8. Motverka svårigheter och förstärka resurser 

9. Systematiskt följa barnet och insatserna  

Socialsekreterare som arbetar inom barn- och ungdomsenheten på socialförvaltningen är 

några av de professionella som i sitt arbete möter familjer där föräldrarna har en intellektuell 

funktionsnedsättning. Det är angeläget att lyfta dessa familjer för att kunna ge dem de stöd de 

är i behov av och har rätt till. Att sätta ett "hett" ämne i skymundan för att det är svårt att 

förhålla sig till ser vi inte som en lösning. Att istället våga lyfta känsliga ämnen inom 

socialtjänst och utbildning ser vi som nödvändigt för att kunna utveckla och möta alla 

samhällets individer på ett rättvist sätt. Förhoppningen med denna studie är att bidra till en 

ökad medvetenhet kring dessa familjer hos studerande samt yrkesverksamma inom det sociala 

arbetet för att på så vis göra det möjligt att på längre sikt förbättra familjernas hälsa och 

livsvillkor.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till barnets bästa i 

arbetet med familjer där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning.  

 Hur reflekterar socialsekreterare kring barnets bästa i familjer där föräldrarna har en 

intellektuell funktionsnedsättning? 

 Hur upplever socialsekreterare arbetet med familjer där föräldrarna har en intellektuell 

funktionsnedsättning?  

1.3 Avgränsningar 

I vår studie har vi avgränsat oss till socialsekreterare verksamma inom barn- och 

ungdomsenheten på socialförvaltningen och deras upplevelse av barnets bästa kopplat till 

föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Denna avgränsning har gjorts för att kunna 

anta ett barnfokus. Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning kan också ses som en 

avgränsning då socialsekreterare i sitt arbete även möter andra familjer i behov av stöd. 

Avgränsningarna som gjorts är av relevans för studiens syfte och om inte de gjorts hade 

studien blivit mer omfattande. 

1.4 Centrala begrepp 

I detta avsnitt presensteras och redogörs innebörden för de centrala begrepp som används i 

denna studie.  

1.4.1 Intellektuell funktionsnedsättning 

I MINI-D 5 (2014) används begreppet intellektuell funktionsnedsättning synonymt med 

psykisk utvecklingsstörning. Intellektuell funktionsnedsättning ses som en 

utvecklingsavvikelse som tar sin början under uppväxten. Begreppet innefattar både 

intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter inom kognitiva, sociala och praktiska 

områden. Nedsättning av intellektuella funktioner innebär brister gällande förmåga att fatta 

beslut och dra slutsatser, problemlösning, planering, abstrakt tänkande, omdöme, 

studieförmåga samt förmåga att ta lärdom av egna erfarenheter. Nedsättning av adaptiva  

funktioner innebär en begränsad kommunikationsförmåga, social delaktighet samt 
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självständighet vilket kan resultera i svårigheter för det vardagliga livet. Av begreppet 

intellektuell funktionsnedsättning finns olika grader av svårigheter, vilka är lindrig, 

medelsvår, svår och mycket svår. I denna studie kommer samtliga svårighetsgrader i 

användandet av begreppet intellektuell funktionsnedsättning inkluderas (MINI-D 5 2014). 

1.4.1.1 Den relationella modellen 

Vi har valt att se på begreppet intellektuell funktionsnedsättning utifrån den relationella 

modellen. Den relationella modellen ser funktionshinder som ett samspel mellan 

utformningen av samhället och individens funktionsnedsättning. Det är inte individens 

funktionsnedsättning som är i fokus utan den begränsning det kan innebära i vissa situationer. 

Ett funktionshinder kan minska i samhället om förändringar gällande olika former av stöd 

skulle göras mer lättillgängliga (Lindqvist 2013). 

1.4.2 Barnets bästa 

I socialtjänstens mål framgår i 1 kap 2§ socialtjänstlagen att vid åtgärder som rör barn ska 

barnets bästa särskilt tas i beaktning (SFS 2001:453). Det finns dock ingen klar definition om 

vad som egentligen är barnets bästa. Enligt socialdepartementet skall det vid bedömningen av 

barnets bästa tas hänsyn till allt som rör barnets psykiska och fysiska välbefinnande och 

utveckling ur ett barns perspektiv (SOU 1997:116). I FNs barnkonvention står att barnets 

bästa ska komma i främsta rummet vid samtliga beslut som rör barn (UNICEF 2009).  

1.5 Studiens disposition 

I kapitlet Litteraturgenomgång ges en historisk översikt av villkoren för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning, en genomgång av för studien relevant lagstiftning samt ett 

grepp om forskningsläget kring familjer där föräldrarna har en intellektuell 

funktionsnedsättning. 

I kapitlet Teoretisk referensram presenteras anknytningsteorin som vi valt att utgå ifrån i 

resultatdiskussionen. 

I kapitlet Metod redogör vi för studiens tillvägagångssätt och metodologiska utgångspunkter. 

I kapitlet Resultat presenteras resultatet av de fem intervjuerna som genomförts. 

I kapitlet Diskussion diskuteras resultatet utifrån vald teoretisk referensram samt metodens 

tillvägagångssätt. 

I kapitlet Förslag till fortsatt forskning presenteras slutligen vårt förslag till vidare forskning 

inom studiens område. 

  



5 

 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Historisk översikt av villkoren för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning 

Historiskt sett har personer med intellektuell funktionsnedsättning setts som en grupp med 

psykisk störning (Johannisson 1990). 

I  början av 1900-talet var rashygien och socialdarwinism i fokus och genom det synsättet 

fanns en strävan efter att skapa ett samhälle av "starka" människor genom att kartlägga 

människors fortplantningsförmåga. Detta synsätt gjorde att människor med någon form av 

brist sågs som oönskade och ledde slutligen till en svensk lag gällande sterilisering av de som 

inte uppnådde de samhälleliga kraven. Ett stort antal av de människor som inte sågs uppfylla 

de samhälleliga kraven var människor med intellektuell funktionsnedsättning (Johanssion 

1990). Från 1935 till 1975 tvångssteriliserades i Sverige sammanlagt 13 600 människor med 

intellektuell funktionsnedsättning och 74 procent av dessa var kvinnor (Grunewald 2009). 

Under perioden när lag om sterilisering fanns var befolkningen i myndigheternas ögon 

indelade i grupper som produktiva eller icke produktiva samt tillfredsställande eller icke 

tillfredsställande (Johannisson 1990). Fram till mitten av 1900-talet levde personer med 

intellektuell funktionsnedsättning främst med sina familjer. Enligt den svenska lagstiftningen 

blev det år 1954 obligatoriskt för landstingen att etablera institutioner för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Tanken med detta var att förbättra den genetiska kvaliteten 

på den mänskliga befolkningen och resultatet av detta blev vårdhem och andra institutioner 

som grundades runt om i hela Sverige (Grunewald 2009). 

2.1.1 Kritik mot vårdhem och institutioner - synsättet börjar förändras 

Det tog inte lång tid efter att de nya vårdhemmen och institutionerna fastställts som de började 

kritiseras. Många av institutionerna ansågs olämpliga för att främja en positiv utveckling för 

de människor som de var tänkta att ta hand om. På 1960-talet formulerades principen 

"normalisering" som en del av denna kritik vilken innebar att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning bör tillåtas leva ett liv så likt alla andra helt friska människor i samhället 

och ses som fullvärdiga medborgare (Nirje 2003).   

Principen kring normalisering som utvecklades runt 1960-talet har sedan stått i centrum för 

den svenska handikappolitiken (Ineland, Molin & Sauer 2009). Principen går också i linje 

med den konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som fastställts av 

FN så sent som 2006, förkunnar rättigheter för personer med funktionshinder att göra sina 

egna val om hur de vill leva (SOU 2008:23).  

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade infördes i Sverige 1994. Intentionen 

med LSS-lagen var att ge personer med funktionshinder möjlighet att få goda levnadsvillkor 

som exempelvis valfrihet, integritet, delaktighet, jämlikhet, självbestämmande och kontinuitet 

(Stenhammar 2006). En annan faktor som avses väsentligt förändrat situationen för denna 

grupp i Sverige var beslutet att ta bort skyldigheten att registrera personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, något som tidigare varit reglerat enligt sjukvårdslagen från 1967. Lagen 
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gjorde det obligatoriskt för landstingen i Sverige att organisera register för personer med 

utvecklingsstörning som planeringsunderlag för institutioner och för skolor för elever med 

särskilda behov. Registreringen av personer med intellektuell funktionsnedsättning fick sitt 

slut i och med införandet av LSS-lagen (Grunewald 2009). 

2.2 Lagstiftning 

Studiens respondenter arbetar som socialsekreterare utifrån socialtjänstlagen, SoL, och i vissa 

fall kan även socialsekreterarna behöva gå in med lag om särskilda bestämmelser för vård av 

unga, LVU.  

I början av 1900-talet ökade Sveriges befolkning och urbanisering, industrialisering, missväxt, 

svält, emigration, nykterhetsfrågan, arbetarrörelsens framväxt, rösträttsrörelsen, 

arbetstidsfrågan var frågor som krävde nya lösningar. År 1912 skapades med anledning av 

detta Kungliga Socialstyrelsen och dess uppgift var att arbeta med fattigvården, 

nykterhetsvården, de "vanartade" barnen och arbetarskyddet. Syftet med arbetet var att få 

kännedom om de sociala förhållandena och undanröja, förebygga eller mildra sociala 

missförhållanden. På 1920- och 1930-talet stiftades flera nya lagar och detta gjorde att 

Socialstyrelsen 1938 omorganiserades till ett socialvårdsverk. Tyngdpunkten lades senare på 

socialtjänst, äldreomsorg, barn- och ungdomsomsorg samt handikappfrågor (Socialstyrelsen 

u.å.). 

2.2.1 Socialtjänstlagen  

1979 kom en proposition 1979/80:1 från regeringen och en ny socialvårdslagstiftning 

föreslogs.  Dåvarande barnavårdslag, nykterhetsvårdslag och socialhjälpslag samt 

barnomsorgslag föreslogs bli ersatta av en ny socialtjänstlag. Verksamheten kallades enligt 

förslaget socialtjänst. Ett grunddrag i den nya reformen blev att vård och behandling ska ske 

enligt frivilliga former med undantag gällande barn och unga där möjligheter till vård mot den 

enskildes vilja. Socialtjänstlagen föreslogs bli en målinriktad ramlag. I lagens inledande 

paragraf föreslås följande text: "Samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens 

grund skall främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor 

och aktiva deltagande i samhällslivet". Paragrafens inledning står än idag och kallas för 

socialtjänstlagens portalparagraf (Proposition 1979/80:1). 

I den inledande paragrafen i socialtjänstlagen 1 kap. 1§ SoL står vidare att socialtjänsten skall 

bygga på respekt för självbestämmanderätt och integritet (SFS 2001:453). 

I 1 kap. 2§ SoL omnämns åtgärder som rör barn. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- 

eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande (SFS 

2001:453).   

I 2 kap. 1§ SoL finns bestämmelser om kommunens ansvar. Varje kommun ansvarar för 

socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och 

den hjälp som de är behov av (SFS 2001:453).  

I 5 kap. 1§ SoL står det om särskilda bestämmelser för barn och unga. Socialnämnden ska 

verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden och ska i nära samarbete med 
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hemmen främja personlig utveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn 

och unga (SFS 2001:453).  

2.2.2 Lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga 

Som tidigare nämnt kan socialsekreterare behöva gå in med särskilda bestämmelser för vård 

av unga. I 1§ LVU står att om behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller 

dem som har vårdnaden när den unge fyllt 15 år kan vård enligt denna lag tillämpas. I 2§ 

LVU står vidare att vård ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, 

otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en 

påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas (SFS 1990:52). 

2.3 Forskningsläge 

Många föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning kommer att lyckas med sitt 

föräldraskap medan andra kommer att kämpa och förlora vårdnaden av sina barn. Vidare 

betyder det att gruppen av föräldrar som har en intellektuell funktionsnedsättning stöter på 

många utmaningar i sitt föräldraskap i form av bristande ekonomisk tillvaro, fördomar och 

begränsad tillgång till de resurser som de flesta andra föräldrar kan ta för givet. Respekt, 

moraliskt stöd, information och god vägledning är ytterligare exempel (IASSID 2008). 

Det är flera faktorer som gör det svårt att uppskatta antalet föräldrar med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Detta tycks bland annat bero på bristen av en gemensam definition för 

begreppet intellektuell funktionsnedsättning samt att antalet ärenden som rör familjer där 

föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning ökar för socialtjänsten i utvecklade 

länder (ibid.). 

Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning saknar ofta de resurser som de flesta andra 

föräldrar har och det kan exempelvis vara en lämplig och säker bostad samt en trygg ekonomi. 

De flesta föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning har en sämre ekonomi i förhållande 

till andra föräldrar vilket kan vara ett betydande hinder för ett gott föräldraskap. God hälsa är 

en annan viktig resurs för föräldraskap. Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning har 

generellt sett en sämre psykisk hälsa än sina jämnåriga. Det krävs ytterligare forskning för att 

identifiera bakomliggande processer till dessa ojämlikheter i hälsa. En högre grad av 

exponering för fattigdom, stigmatisering, socialt utanförskap och begränsad tillgång till 

hälsofrämjande tjänster kan misstänkas bidra till påtalade ojämlikheter i hälsan (ibid.). 

Forskning visar att samarbetet mellan olika sektorer som verkar inom välfärdssektorn med 

stöd till dessa familjer ofta brister. Det finns även tendenser som tyder på att familjerna i fråga 

ofta försvinner ur sikte, något som kan göra det svårt att synliggöra dessa familjers behov. 

Slutligen tydliggjordes att det förekommer en viss osäkerhet kring anmälningsplikten för 

barn, i familjer där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning, som kan vara i behov 

av socialtjänstens insatser (Weiber 2015).  

Tidigare studier tyder starkt på att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning behöver 

integreras med deras stödgivare. Ett effektivt och gott samarbete mellan dessa verkar gynna 

både barnets välmående och utvecklingen av föräldrarnas färdigheter. Det har också visat sig 

att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning ofta känner sig obekväma i mötet med 



8 

 

vård- eller socialarbetare då de kan få föräldrarna att känna sig som "svaga medborgare". 

Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning och deras stödgivare är inte alltid överens om 

vilka typer av stöd som behövs och ofta upplever socialarbetare att det förekommer ett större 

behov av stöd än föräldrarna. Exempel på hur samarbetet kan förbättras är socialarbetarnas 

förmåga att ta bättre hänsyn till föräldrarnas intressen. Föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning har uttryckt en önskan att bli behandlade som vuxna och få sina röster 

respekterade (Starke 2010). 

Tidigare forskning tyder på att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning kan ge 

"tillräckligt bra" föräldraskap om rätt stöd och insatser finns tillgängliga. En lägre 

intelligensnivå behöver inte betyda ett sämre föräldraskap. Både föräldrarnas och barnens 

behov förändras över tid och möjlighet till social delaktighet i samhällslivet spelar en stor roll 

för ett framgångsrikt föräldraskap (Llewellyn 2013). 

En undersökning gjord på ett urval från 1500 familjer i Nederländerna där en eller båda 

föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning visade att i 33 procent av familjerna 

betecknades föräldraskapet som ”tillräckligt bra”. Vad som angavs vara ”tillräckligt bra” 

föräldraskap var att det inte fanns tecken på att barnen försummades eller blev misshandlade. 

Vad som vidare ansågs vara ”tillräckligt bra” föräldraskap var att det inte fanns insatser från 

sociala myndigheter som skydd för barnet, barnen var inte heller placerade i familjehem eller 

annat boende utanför det egna hemmet. I 50 procent av de resterande familjerna uppfyllde  

inte de tre ovan nämnda villkoren för ”tillräckligt bra” föräldraskap. De sista 16 procent var i 

ett övrigt tillstånd och ansågs vara på gränsen mellan ”tillräckligt bra” föräldraskap och 

”otillräckligt” föräldraskap. I 66 procent av fallen blev barnen till föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning försummade eller misshandlade och föräldraskapet sågs därmed som 

”otillräckligt” (Reinders 2008). 

Vad som uppmärksammades med detta resultat var frågan huruvida samhället bör tillåta 

människor med intellektuella funktionshinder att bli föräldrar? Studien är gjord i 

Nederländerna och vad som framkommer är inget unikt för just Nederländerna. I andra 

sammanhang har det framkommit att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning ofta 

upplevs som ett problem än en positiv företeelse (Reinders 2008). 

Trots alla utmaningar föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning möter kommer många 

av dem fortsätta bilda familj, oavsett om andra anser det vara ett problem. Studier som gjorts 

under senare tid har visat att det finns mycket som kan förbättras i de sociala stödsystem som 

möjliggör att föräldrarna kan behålla vårdnaden om sina barn. Reinders ställer sig frågan vilka 

åtgärder och stödprogram som man bör vidta mot denna komplexa fråga, samt hur 

yrkesverksamma inom familjestöd/ barnavård kan utveckla sina färdigheter för att vara 

stödjande och empowermentorienterade snarare än dömande och nedslående (Reinders 2008). 

Barnperspektivet kan ofta komma i skymundan när det gäller stödåtgärderna för föräldrarna 

med intellektuell funktionsnedsättning. Barn till föräldrar som har en intellektuell 

funktionsnedsättning får ofta inte den hjälp av samhället som de behöver under sin uppväxt. 

De antar ofta en vuxens ansvar i hemmiljön utan att ha resurser för det. De kan i sin uppväxt 

bära med sig ångest och oro som påverkar det framtida livet som vuxen. Weiber menar att det 
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finns ett behov av barnfokuserade stödåtgärder till familjer där mamman har en intellektuell 

funktionsnedsättning. Detta för att även barnen ska få bli vuxna utan negativa erfarenheter 

som resultat av deras uppväxtvillkor (Weiber 2015).  

2.3.1 Evidensbaserad kunskap och praktik 

Socialstyrelsen (2005) skriver att samlad kunskap om förhållanden kring föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning och deras barn har saknats och vill genom en rapport 

presentera och analysera den kunskap som finns inom området. I flertalet studier har forskare 

funnit att barn, vars föräldrar har en intellektuell funktionsnedsättning, bör bedömas som en 

riskgrupp. Riskfaktorer som identifierats är barnen och mödrarnas intelligens. Barn med en 

bättre intellektuell kapacitet än deras föräldrar tenderar att få fler beteendeproblem än barn 

vars intelligens är likvärdig med deras föräldrar. 

I flertalet studier har bristande samverkan mellan föräldrar och professionella 

uppmärksammats. Det förklaras bland annat genom otillräcklig kunskap hos de professionella 

om intellektuell funktionsnedsättning i allmänhet och i synnerhet kring föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning. Det anses därför angeläget med vidareutbildning för 

professionella som möter denna målgrupp. Det är viktigt att känna till vilka områden 

föräldrarnas förmåga ofta brister och vilka behov barnen har. Dessutom behövs kunskap om 

lämpliga stödinsatser och träningsprogram för föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen 2005). 

Rapporten från Socialstyrelsen kommer med liknande information som den vi stött på i de 

vetenskapliga artiklarna och avhandlingen vi valt ut. Det verkar finnas en osäkerhet i vad som 

är det bästa förhållningssättet, den bästa metoden för mötet med klienten och vilket underlag 

man ska gå efter för bästa möjliga insats.  

2.4 Anknytning i familjer där föräldrarna har en intellektuell 

funktionsnedsättning 

Det finns lite forskning på anknytning i familjer där modern har intellektuell 

funktionsnedsättning (Weiber 2015). En studie av Granqvist et al. (2014), vars syfte var att 

undersöka barns anknytning till deras föräldrar i familjer där modern har en intellektuell 

funktionsnedsättning jämfört med familjer där mödrarna inte har en intellektuell 

funktionsnedsättning. Barnmisshandel och trauma förekom i båda grupperna. Studien visade 

att ungefär en tredjedel av de barn som är födda av mödrar med intellektuell 

funktionsnedsättning, som ingick i studien hade en trygg anknytning till deras föräldrar. Det 

fanns ingen signifikant skillnad i frekvensen av en trygg anknytning jämfört med den andra 

gruppen.  Författarna menar att själva intelligensnivån inte avgör om anknytningen blir trygg 

utan att det snarare beror på mödrarnas tidigare erfarenheter i livet (Granqvist et al 2014).  

Föräldrars förmåga att skapa en nära känslomässig relation till sitt barn och kunna samspela 

med sitt barn är enligt anknytningsteorin avgörande för om föräldern överhuvudtaget ska 

kunna fungera som förälder. För att skapa en trygg anknytning krävs en djup känslomässig 

relation till barnet och endast kärlek anses inte tillräckligt. För att en förälder ska klara av att 
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skapa en stark känslomässig relation till sitt barn är det viktigt att han eller hon själv har en 

egen positiv föräldraförebild. De föräldrar som själva vuxit upp på institutioner har dåliga 

förutsättningar för att klara ett eget föräldraskap då de själva inte vet hur man lever i en familj 

(Hindberg 2003).  

Ett barn som är tillfreds och trygg i tillvaron och som kan ta egna initiativ till kontakt, hjälper 

en förälder med intellektuell funktionsnedsättning att skapa samspel och en anknytning. Barn 

som av olika anledningar, exempelvis egen funktionsnedsättning eller sjukdom, inte är 

kontaktsökande och utåtriktade kräver mer av föräldrarna och utmaningen blir större om 

föräldrarna själva har känslomässiga begränsningar (Hindberg 2003). 

Barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning har beskrivit frustration och sorg 

över att inte ha blivit sedda av sina föräldrar. Kontaktsökandet från barnen har pågått långt 

efter de själva blivit vuxna. De som haft svårt att se sig själva som självständiga individer och 

inte känt sig uppskattade och älskade som de är har haft svårt att skapa en egen identitet och 

en god självkänsla. Barnen till föräldrarna har beskrivit en känsla av att inte finnas till för sin 

egen skull utan för att uppfylla föräldrarnas behov. Ett hinder i identitetsutvecklingen för ett 

äldre barn kan vara att de skäms över sina föräldrar. Ett normalbegåvat barn kan uppleva 

identifikationen till sin förälder som skrämmande om de själva inte kan se upp till eller vilja 

efterlikna föräldern (Hindberg 2003). 
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3. Teoretisk referensram 
Då studiens syfte grundar sig i socialsekreterares förhållningssätt till barnets bästa i familjer 

där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning blir anknytningsteorin en relevant 

teori då det läggs stor vikt vid den i arbetet med BBIC. Anknytningsteorin kommer att 

användas först i diskussionsdelen och resultatet kommer diskuteras utifrån anknytningsteorin. 

Vi kommer även använda oss av barnets bästa som ett centralt begrepp i resultat samt 

diskussionsdelen.  

3.1 Anknytningsteorin 

Weiber (2015) skriver i sin avhandling att ett barn är i behov av närhet och vanligtvis är 

mamman den personen som barnet knyter an till. Bowlbys anknytningsteori menar att barnets 

leende är tänkt att inspirera mamman till att interagera med barnet. Andra beteenden såsom 

gråt signalerar mamman att komma till barnet för att avbryta det beteendet. Enligt teorin är 

anknytning en grund för utveckling och möjligheten till att bibehålla personer för att 

säkerställa skydd och säkerhet, särskilt i svåra tider. Weiber (2015) menar vidare att det 

verkar sannolikt att barnets anknytning och rädsla för att lämnas ensam är nära 

sammanlänkade. När ett barn upplever risk för fara aktiveras barnets "nödsystem" som 

exempelvis gråt och föräldrarnas förmodade behov av att hjälpa till aktiveras. Spädbarn och 

deras föräldrar skapar ett invecklat samspel. En viktig del i föräldrarollen är skyddsfaktorerna 

vilka bland annat är förmågan till lyhördhet, samarbete och psykologisk tillgänglighet. En 

otrygg anknytning kan medföra brister i barnets socioemotionella anpassning.  

Bowlbys anknytningsteori grundar sig i att barnets sociala utveckling sker i fyra 

grundläggande stadier under barnets första år. I det första stadiet relaterar barnet till andra, 

oberoende av vilken person det är. I det andra stadiet skapar barnet relationer till utvalda 

personer. I det tredje stadiet utövar sedan barnet ett aktivt kontaktbeteende mot de utvalda 

personerna. I det fjärde och sista stadiet skapar barnet målinriktade relationer. Barnet förstår 

nu andra människors känslor och avsikter. För att ett barn ska kunna uppvisa ett socialt moget 

beteende måste barnet gå igenom alla dessa utvecklingsstadier. Det som är av betydelse är att 

ordningen följs. Ett barn vars föräldrar är känslomässigt tillgängliga och stödjande kommer 

som ett resultat av det förhoppningsvis utvecklas väl och må bra. Bowlby lägger vikt vid 

barnets aktiva roll i samspelet med andra personer och på ömsesidigheten i anknytningen 

(Hwang & Nilsson 2012).   

I arbetet med BBIC ses en trygg anknytning till minst en vuxen tidigt i barndomen som viktigt 

för att barn ska kunna utveckla goda relationer till andra och klara påfrestningar senare i livet. 

Anknytningsprocessen pågår från spädbarnsåldern och fram till vuxen ålder. Spädbarn 

utvecklar relationsspecifika anknytningar till respektive förälder beroende på hur lyhört och 

förutsägbart samspelet med respektive förälder varit (Socialstyrelsen 2015). 

Att uppmärksamma sådant som kan vara ett tecken på att barnet har en otrygg eller ej 

fungerande anknytning är enligt BBIC viktigt. Vidare är det viktigt att uppmärksamma om 

barnet verkar hämmad i föräldrarnas närhet genom att exempelvis lägga band på sina egna 

känslor, önskningar och behov eller är avskärmad och ointresserad av kontakt med andra 

(Socialstyrelsen 2015). 
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3.2 Barnets bästa 

Som vi skrev i avsnittet 1.4 finns det ingen klar definition om vad som egentligen är barnets 

bästa. I FNs barnkonvention står dock att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet vid 

samtliga beslut som rör barn (UNICEF 2009). 

BBIC tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (UNICEF 2009) samt 

socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Målet med BBIC är att de barn och unga som 

socialtjänsten stödjer ska ha samma chanser i livet som andra barn och unga i samhället. 

Arbetssättet BBIC syftar bland annat till att stärka barnets delaktighet och inflytande samt 

förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk (Socialstyrelsen 2015).  

För att socialtjänsten ska kunna avgöra vad som är barnets bästa är det nödvändigt att varje 

enskilt barns berättelse och inställning synliggörs. Att bedöma barnets bästa endast utifrån 

forskning och beprövad erfarenhet är inte tillräckligt, utan barnet i fråga måste själv få 

uttrycka vad som är hans eller hennes bästa. I arbetet med BBIC behöver man anta både ett 

subjektivt och objektivt perspektiv för att komma fram till vad som är barnets bästa. För att 

anta ett objektivt perspektiv bedömer en beslutsfattare vad som är barnets bästa grundat på 

forskning och beprövad erfarenhet. För att anta ett subjektivt perspektiv ger barnet själv 

uttryck för vad som är hans eller hennes bästa. Barn kan inte ses som isolerade från sina 

föräldrar, att de vuxna får bästa möjliga stöd genom socialtjänsten ligger också i barnets 

intresse. Vid en intressekonflikt mellan vuxen och barn måste barnets bästa ha företräde 

(Socialstyrelsen 2015). 

Barnets bästa innebär ett resultat av en sammanvägning av barnets behov och uppfattning, 

föräldrarnas förmåga och uppfattning, faktorer i familj och miljö samt utlåtanden från 

sakkunniga och referenspersoner (Socialstyrelsen 2015). 
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4. Metod 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

Kvalitativ forskning har som mål att få nyanserade beskrivningar av respondentens värld 

genom att arbeta med ord (Kvale & Brinkmann 2014). I studien används en kvalitativ metod 

för att nå en ökad kunskap kring problemformuleringen. För möjlighet till komplexa och 

innehållsrika svar för frågeställningarna bör intervjuerna karakteriserats av delvis enkla och 

raka frågor. Efter intervjuernas utförande kan intressanta skeenden, åsikter och mönster 

återfinnas i intervjumaterialet (Trost 2010).  

Hermeneutiken är den vetenskapliga tradition som studien inspirerats av vilken grundar sig på 

inkännande, vilket är ytterligare en kunskapskälla utöver empiri och logik. Hermeneutiken vill 

inte bara begripa ett fenomen utan även förstå det. Hermeneutisk tolkning är betydelsefull för 

att förstå människor, människors handlingar och resultatet av handlingarna. Tolkningen 

påverkas av tolkarens värderingar, tolkarens förförståelse samt själva kontexten (Thurén 

2013).  

Texttolkning och transkribering av intervjuer är utgångspunkten för hermeneutiken och man 

står inför den så kallade hermeneutiska cirkeln, det vill säga att helheten består utav delar och 

för att förstå helheten måste man förstå delarna. Hermeneutiken vill undersöka vad det är som 

visar sig och vad innebörden i det är (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Forskningsprocesser är ofta en blandning av ett induktivt och deduktivt tillvägagångssätt. 

Tyngdpunkten ligger dock ofta antingen åt det deduktiva eller det induktiva förhållningssättet. 

En kvalitativ forskningsmetod är i allmänhet mer induktivt orienterad och en kvantitativ mer 

deduktivt orienterad. I denna studie har tyngdpunkten legat åt det induktiva 

tillvägagångssättet då vi utgått från det empirirska datamaterialet för att hitta svar. Kunskap 

från ett enskilt fall används för att visa hur något ser ut på en mer allmän nivå (Malterud 

2014). Då vi inspirerats av hermeneutiken som vetenskaplig tradition för studien, som utgår 

ifrån texttolkning och transkribering, ses därför induktion som en naturligt förhållningssätt i 

processen.  

4.2 Missivbrev och intervjuguide 

Innan kontakt med respondenterna utformades ett missivbrev där vi informerade om syftet 

med studien, tilltänkt intervjulängd samt att inspelning kommer ske för att möjliggöra och 

underlätta analys av intervjumaterialet. I missivbrevet informeras även respondenterna kring 

de forskningsetiska principerna som finns inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga 

forskningen (Se bilaga 1).  

I missivbrevet har hänsyn tagits till forskningskravet vilket innebär att forskning är viktigt och 

nödvändigt för samhället och individernas utveckling. Individkravet finns också omnämnt i 

missivbrevet och enligt det informerades respondenterna om sin rätt att avbryta medverkan 

samt att materialet därmed inte kommer att användas i studien. Information kring att 

deltagandet är anonymt samt att den insamlade data endast kommer att användas för vår 

studie presenterades. Kontaktuppgifter till oss och vår handledare bifogades även ifall frågor 
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eller funderingar skulle komma att uppstå. Se punkt 5.8 för vidare information kring de etiska 

överväganden som gjorts. 

Inför denna studie gjordes en pilotstudie som visade att intervjuguiden fungerade enligt 

önskemål och endast mindre kompletterande frågor lades till för möjlighet till ett mer 

innehållsrikt material. Utformandet av intervjuguiden som använts för denna studie har 

grundat sig i syfte, frågeställningar samt till viss del även tidigare forskning. En 

halvstrukturerad intervjuguide med centrala frågor kring problemformulering har använts för 

denna studie. Respondenternas svar under intervjun kunde också påverka utgången samt 

ordningen av frågorna (Kvale & Brinkmann 2014).  

4.3 Urval 

Urvalet för studien är vad Jacobsson och Meeuwisse (2008) kallar ett strategiskt då det är 

baserat på syftet för undersökningen. Vi har intervjuat socialsekreterare som arbetar på barn- 

och ungdomsenheten på socialförvaltningen, vissa med mer erfarenhet och andra med mindre 

erfarenhet. Respondenternas ålder har varit mycket varierad. Anledningen till valet att endast 

intervjua socialsekreterare har att göra med intresset för att undersöka deras arbets- och 

förhållningssätt samt för möjlighet att besvara studiens syfte. Det rimligt att anta att 

respondenter med annan yrkesroll inte hade gett oss svar på det vi vill undersöka. Samtliga 

respondenter kommer från olika kommuner och det är ett medvetet val för att försöka få en 

mer nyanserad bild av socialsekreterarnas arbete och möjlighet till att kunna jämföra om det 

finns eventuella skillnader i kommunernas arbetssätt med familjer där föräldrarna har en 

intellektuell funktionsnedsättning.  

Den första kontakten med fyra av fem respondenter skedde genom deras enhetschefer. Vi 

sökte upp enhetscheferna via kommunernas hemsidor. Första kontakten med enhetscheferna 

skedde per telefon och de bad oss maila missivbrev för att vidarebefordra och undersöka 

socialsekreterarnas intresse och möjlighet att delta i studien. På grund av pressat tidsschema 

skedde inte den första kontakten med den femte respondenten via enhetschef utan istället via 

annan kontakt inom kommunen. En respondent ringde upp och uppgav intresse för medverkan 

i studien. Resterande respondenter visade sitt intresse via mail och det var så vi bokade tid och 

plats för intervju.  

4.4 Datainsamling 

Samtliga intervjuer har ägt rum på respondenternas arbetsplats i antingen deras arbetsrum 

eller samtalsrum och de har själva valt lämplig tid för intervju. Intervjuerna har ägt rum i fem 

olika kommuner i Mellansverige.  

Under varje intervju har en av oss haft huvudansvaret och utfört intervjun med stöd av 

intervjuguiden (se bilaga 2). Den andra har tagit anteckningar och kommit in med extra frågor 

på slutet om något bör ha utvecklats eller uppfattat något som otydligt. En anledning till att vi 

valde att en av oss skulle hålla i intervjuerna och den andra iaktta var för minska 

maktbalansen och respondentens eventuella upplevelse av att det skulle bli "två mot en". 

Under en intervju var det två respondenter. Intervjun var bokad för en respondent men när vi 

var på plats frågade respondenten om denne fick ta med sig sin kollega då de tillsammans 
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hade aktuella ärenden för vår studies syfte. Under övriga intervjuer har endast en respondent 

åt gången deltagit.  

Samtycke för inspelning informerades respondenterna om i missivbrevet men efterfrågades 

även en extra gång innan intervjun startade. Intervjuerna spelades in med hjälp av våra 

mobiltelefoner som varit inställda på flygplansläge för att undvika störningsmoment. 

Inspelning av intervjuerna har gjort för att försäkra oss om att inte gå miste om viktig 

information och för att underlätta analys av materialet.  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att det är centralt att det genom intervjun, och 

särskilt i början är viktigt att ställa vänliga och tydliggöra att man är intresserad av att ta del 

av den intervjuades synpunkter och erfarenheter. Blir inte svaren tillräckligt förklarade kan 

frågan omformuleras för att intervjupersonen ska få möjlighet att tänka efter och berätta en 

gång till. Hänsyn till detta har tagits då mötena öppnades med att förklara respondenternas rätt 

att avbryta medverkan och tid för allmänna funderingar från respondenterna togs. Intervjun 

inleddes med öppna frågor gällande respondenternas erfarenheter och egen definition av det 

centrala begreppet intellektuell funktionsnedsättning (Se bilaga 2). Ibland ställdes liknande 

frågor under intervjuernas gång för möjlighet till mer förklarande och innehållsrika svar.  

Transkriberingen har skett ordagrant och även ljud som exempelvis skratt, harklingar och 

suckar har skrivits ned. Det har varit varierande längd på intervjuerna och tidsspannet har 

varit från cirka 40 minuter till över 60 mintuer.  

4.5 Databearbetning och analysmetod 

Processen i hur man genomför en innehållsanalys kan se ut på flera olika sätt. Vi har använt 

oss av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys vid analys 

av intervjutexterna. 

Inledningsvis transkriberades intervjutexterna ordagrant. Efter att intervjuerna transkriberats 

lästes texterna, de så kallade analysenheterna, igenom upprepade gånger för att få en känsla 

för helheten. Meningar och fraser som innehöll information som var relevant för syfte och 

frågeställningar plockades ut genom understrykningar i texterna. För att sammanhanget runt 

de meningar och fraser skulle framkomma togs även den omgivande texten med. De meningar 

eller fraser som plockades ut kallas meningsbärande enheter. När vi plockat ut de 

meningsbärande enheterna satte vi in dessa i en tabell och skrev ned vilka meningsbärande 

enheter som kom från vilken intervju (Graneheim & Lundman 2004). Därefter kondenserades 

meningarna i syfte att korta ner texten men ändå behålla hela innehållet. När alla 

meningsbärande enheter kondenserats letade vi efter ett eller två ord som återspeglade 

innehållet. Det eller de ord som återspeglade innehållet kallas för koder och tar fram de 

centrala budskapet i intervjuerna. Sammanlagt skapades tolv olika koder; rutiner, insats, 

nätverk, oförståelse, "barnets bästa", samverkan, information, "barns behov", anknytning, 

rädsla, fördomar samt "tillräckligt bra". 
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När alla koder var gjorda plockade vi ut alla meningsbärande enheter, kondenseringar och 

koder för att skapa en överblick av vad som kunde komma att paras samman till en 

subkategori. Sex subkategorier med tillhörande koder skapades. Den första subkategorin 

valde vi att kalla Att sticka hål på fördomarna som innehöll koden fördomar. Den andra 

subkategorin kallades Tydlighet och anpassningsförmåga och innehöll koden information. 

Den tredje subkategorin kallades Vi försöker så långt det är möjligt med koderna rutiner, 

insats och nätverk. Den fjärde subkategorin kallades Behov och förmåga och innehöll koden 

oförståelse. Den femte subkategorin Uppväxtmiljön innehöll koderna "barnets bästa" och 

"tillräckligt bra". Den sjätte och sista subkategorin kallades Barns utveckling och bästa med 

koderna "barns behov" och anknytning (Graneheim & Lundman 2004).  

Subkategorierna blev till underrubriker i resultatet och bildade tillsammans med liknande 

subkategorier i slutändan två kategorier; Hur långt kan vi sträcka oss innan vi säger stopp 

(Barns utveckling och bästa, Behov och förmåga, Uppväxtmiljön), samt Rädsla och osäkerhet 

(Vi försöker så långt det är möjligt, Att sticka hål på fördomarna, Tydlighet och 

anpassningsförmåga) samt som kom att användas som huvudrubriker i resultatdelen. 

Kategorierna utgjorde därmed det manifesta innehållet av materialet (Graneheim & Lundman 

2004). 

Slutligen kan teman formuleras där det latenta innehållet i intervjuerna framkommer men för 

det krävs att tillräckligt många intervjuer gjorts (Graneheim & Lundman 2004). Då vår analys 

och material inte är tillräckligt stort har vi valt att inte göra detta steg. 

Nedan följer ett utdrag ur vår tabell (se tabell 1) som vi använt oss av i genomförandes av vår 

innehållsanalys. 

4.5.1 Tabell 1: Ett utdrag från arbetet med den kvalitativa innehållsanalysen 

KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 

Intervju  Meningsbärandeenhet Meningskondencering Kod Sub.kategori Kategori 

Intervju 1 " Personen kanske klarar 

vardagen men det är 

fortfarande ingen bra 

uppväxtmiljö på grund av att 

ja men visst du får mat, men 

det kanske är knäckemacka 

och vatten alltså att föräldern 

gör sitt bästa och så men att 

man kanske ser på sikt att det 

här är inte hållbart, alltså 

läggtider, rutiner kanske 

liksom inte kommer iväg till 

skolan att man ser liksom att 

det går ihop fast ändå inte"  

Föräldern gör sitt bästa men 

det kanske inte på sikt är 

hållbart. Visst du får "mat" 

men det kanske är knäckebröd 

och vatten.   

Oförståelse "Behov och förmåga" "Hur långt 

kan vi 

sträcka 

oss innan 

vi säger 

stopp?" 

Intervju 3 " Man får balansera att hur 

mycket insatser har vi har satt 

in, man kan ju inte sätta in hur 

mycket insatser som helst 

bara för att barnen ska få bo 

kvar.. tillslut så är.. alltså går 

Vi försöker så långt det är 

möjligt med insatser men går 

det inte så går det inte och då 

omhändertas barnet. 

Insatser "Vi försöker så långt 

det är möjligt" 

" Rädsla 

och 

osäkerhet" 
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det inte så går det inte och då 

måste man ju omhänderta ett 

barn tillslut... men vi försöker 

så långt det är möjligt med 

insatser..." 

Intervju 5 "Vad är ett barns bästa? Att 

faktiskt bo i en annan familj 

där man får en ny mamma 

och pappa, inte en ny för 

gamla mamma och pappa är 

ju kvar, men det blir ett helt 

nytt liv. Och är det verkligen 

det som är barnets bästa? 

Eller är det att vi stärker upp? 

Ja det är en jättesvår fråga, jag 

tror att vi kommer nöta den 

ganska många gånger" 

Vad är ett barns bästa? Att bo 

i en annan familj med och få 

ett nytt liv eller är det att vi 

stärker upp i den biologiska 

familjen? Det är en svår fråga 

som kommer nötas många 

gånger.  

Barnets bästa "Uppväxtmiljön" "Hur långt 

kan vi 

sträcka 

oss innan 

vi säger 

stopp?" 

 

4.6 Validitet 

Validitet, även kallat trovärdighet, har inom samhällsvetenskapen använts för att undersöka 

om en metod undersöker det den påstås undersöka. En vanlig fråga att ställa sig för att 

undersöka sin validitet är "Mäter du vad du tror att du mäter?". Validiteten grundar sig delvis i 

hur forskarens förmåga att hantera en undersökning. Det handlar om att forskaren ständigt bör 

kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat. Forskarens förmåga att utföra detta 

leder till att forskningens tillvägagångssätt blir transparant och evidensen övertygande (Kvale 

& Brinkmann 2014). 

4.6.1 Extern validitet 

Extern validitet handlar om överförbarhet och kontext. Den externa validiteten blir låg om 

man endast förhåller sig till den centrala kontexten utan att tänka kring överförbarheten av 

kunskapen. Kan resultatet användas vidare och är generaliserbart anses studien ha en god 

extern validitet (Malterud 2014). 

För att ta hänsyn till den externa validiteten valde vi att intervjua fem respondenter med 

samma yrkesroll verksamma inom fem olika kommuner. Variationen av respondenter gör att 

resultatet blir mer generaliserbart. 

4.6.2 Intern validitet 

Har relevanta begrepp eller kartläggningsmetoder använts för att studera det fenomen som ska 

undersökas? Genom att ifrågasätta giltigheten kan man systematiska fel i forskningsprocessen 

förebyggas. Verktygen som används för att få fram data måste granskas och forskarna själva 

måste fråga sig om kartläggningen är genomförd på ett sätt som är relevant för syftet 

(Malterud 2014).  

För att uppnå en god intern validitet och undvika feltolkning har studiens respondenter själva 

fått definiera begreppet intellektuell funktionsnedsättning. Vi som forskare har kontrollerat 

och ifrågasatt vårt arbetssätt genom en pilotstudie där intervjuguiden granskats och 

utvärderats för att uppnå högre validitet.  
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4.7 Reliabilitet 

Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, syftar mer till frågornas tillförlitlighet än deras relevans 

och svarar på hur vi mäter. Även om frågorna anses giltiga kan reliabiliteten i 

mätinstrumenten variera. När två undersökningar som följer varandra ger samma resultat, 

eller när olika intervjuare ställer frågor kring samma sak och får samma svar talas det om hög 

reliabilitet. Reliabiliteten påverkas av hur frågor är formulerade, beteendet hos intervjuaren 

eller andra slumpmässiga omständigheter kring en intervju (Kvale & Brinkmann 2014).  

Vi har turats om att genomföra intervjuerna och den som höll i intervjun var också den som 

transkriberade materialet. Anledningen till att vi valde att transkribera de intervjuer vi själva 

hållit i var för att det gav oss möjlighet att utvärdera och kritiskt granska vårt sätt att 

formulera frågor. Den som observerade och tog anteckningar under intervjuerna hade 

möjlighet att iaktta intervjuarens beteende och andra slumpmässiga omständigheter. 

4.8 Etiska överväganden 

Under vår studie har hänsyn tagits till forskningskravet och individkravet vilka är 

forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet 2011). 

Forskningskravet är ett av de etiska överväganden vi tagit i beaktning. Forskningskravet 

innebär att forskning är viktigt och nödvändigt för samhället och individernas utveckling. 

Kunskapstillskottet bör övervägas mot negativa konsekvenser som berörda informanter kan 

utsättas för. Forskningskravet väger dock tungt och att avstå från forskning som kan förbättra 

hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar eller höja människors medvetande kring att utnyttja 

resurser kan tyckas vara oetiskt. Detta är något som beaktats under studiens gång och 

förhoppningen är att denna studie ska bidra till en ökad medvetenhet kring familjer där 

föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning hos studerande och yrkesverksamma 

inom det sociala arbetet. På längre sikt kan det möjliggöra förbättring för dessa familjers hälsa 

och livsvillkor (Vetenskapsrådet 2011).  

Individkravet, som är uppdelat i fyra olika krav, är ett annat av de etiska överväganden vi 

under vår studie tagit i beaktning. Varje respondent fick skriftligen via mail samt muntligen 

vid intervjutillfället innan intervjun startat ta del av vårt missivbrev. Med hjälp av 

missivbrevet presenterades studiens syfte och respondenterna informerades om att de när som 

helst hade rätt att avbryta sin medverkan och att materialet då inte skulle komma att användas 

i studien. Denna princip kallas inom de forskningsetiska principerna för informationskravet. I 

samband med presentation av missivbrev och bokandet av intervju togs även samtyckeskravet 

i beaktning då vi muntligen efterfrågat samtycke för deltagande i studien. Vi berättade även 

att respondentens deltagande i studien är anonymt och skulle komma att avidentifieras. För att 

möjlighet till identifikation ska undanröjas har det i studien inte nämnts några namn eller 

kommuner. I och med löftet om avidentifiering och anonymitet har vi även tagit vad som 

kallas konfidentialitetskravet i beaktning. Respondenterna blev även informerade om att 

insamlad data endast kommer användas för denna studie samt att deras deltagande är värdefull 

för möjligheten att genomföra studien. Den sistnämnda informationen innefattar det sista 

kravet, nyttjandekravet, inom individkravets fyra uppdelningar (Vetenskapsrådet 2011).   
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5. Resultat 
Av analysen (se tabell 2) framkom två kategorier: 1) ’Hur långt kan vi sträcka oss innan vi  

säger stopp? ’ med subkategorierna  ’Barns utveckling och bästa’,  ’Behov och förmåga’ samt  

’Uppväxtmiljön’. 2) ’Rädsla och osäkerhet’ med tillhörande subkategorier ’Vi försöker så 

långt det är möjligt’, ’Att sticka hål på fördomarna’ samt ’Tydlighet och 

anpassningsförmåga’. Kategorierna med tillhörande subkategorier beskriver socialsekreterares 

förhållningssätt till barnets bästa i arbetet med familjer där föräldrarna har en intellektuell 

funktionsnedsättning. 

5.1 Tabell 2: En översikt av kategorier med respektive subkategorier 

Kategori "Hur långt kan vi sträcka oss innan 

vi säger stopp?" 

Rädsla och osäkerhet 

Subkategorier ’Barns utveckling och bästa’ 

’Behov och förmåga’ 

’Uppväxtmiljön’ 

’Vi försöker så långt det är möjlig’ 

’Att sticka hål på fördomarna’ 

’Tydlighet och anpassningsförmåga’ 

 

5.2 "Hur långt kan vi sträcka oss innan vi säger stopp?"  

Kategorin består av subkategorierna ’Barns utveckling och bästa’, ’Behov och förmåga’ samt 

’Uppväxtmiljön’ och visar på respondenternas reflektioner kring barns bästa i familjer där 

föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning.  

5.2.1 Barns utveckling och bästa 

Ett återkommande tema hos respondenterna är barnets behov och frågan kring vad som 

faktiskt är barnets bästa. Respondenterna resonerade kring barnets behov kontra föräldrarnas 

förmåga att förstå och tillgodose dem. De talade om vilka konsekvenserna för barnen kan bli 

till följd av föräldrarnas intellektuella funktionsnedsättning. 

De kan inte se barnets behov och då kan inte heller barnet utvecklas eftersom föräldern inte 

ser barnets behov... Så dess utveckling blir ju avstannad och det är en väldigt svår avvägning. 

När är gränsen nådd? Alltså hur långt kan vi gå i det här? Hur långt kan vi sträcka oss innan vi 

får säga att stopp, nu går det inte längre (intervju 3). 

Ett barns utveckling kan stanna av om inte dess behov blir tillgodosedda och respondenterna 

menade att en förälder kan vara hämmande för sitt barns utveckling om de inte har förmåga 

att möta upp sitt barn. Ett konkret exempel på detta ges i kommande citat:  

Du måste ju kanske lägga fram ett svårare pussel för ditt barn för att det ska lära sig att pussla 

vidare. Du måste anpassa leksaker efter ålder, du måste anpassa säkerhet utefter ålder, du 

måste ha en förmåga att följa barnets utveckling (intervju 3). 

Väsentligt för en god utveckling hos barnen anses också vara anknytningen till föräldrarna. 

Samtliga respondenter nämner anknytningen på olika sätt och menar att den är en stor del i 

barnens utveckling.  

Det är väldigt viktigt att tänka på hur anknytningen till föräldrarna ser ut. Även om 

föräldrarna har en utvecklingsstörning så kan det finnas en bra anknytning och då får man 

bygga på den. Då får man liksom jobba på insatser för att kunna stötta upp och kompensera 

(intervju 3). 
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Respondenterna menar att funktionsnedsättningen i sig inte är avgörande för om barnet 

kommer få en trygg anknytning men det kan innebära en större risk. Respondenterna nämnde 

att de ibland placerar nyblivna föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning tillsammans 

med sitt barn på ett utredningshem om det funnits oro för hur de ska klara föräldraskapet. På 

utredningshemmet har föräldrarnas sätt att vara och ta till sig barnet iakttagits. Citatet nedan 

är ett exempel på hur det kan se ut under placering på utredningshemmet när anknytningen 

saknas. 

De kan gå och vagga barnet såhär (visar) och så ligger barnet med blicken utåt dag 1, dag 2, 

dag 3, och de försöker ”ni måste ha ögonkontakt, försök att fånga in, ha ögonkontakt”. Dag 4, 

dag 5, dag 6 och det händer ingenting, då stänger barnet av... (intervju 5). 

Om det har visat sig att det inte finns några möjligheter för barnet att knyta an till mamman 

eller pappan på det sättet som ett barn har rätt till har det resulterat i en familjehemsplacering 

och umgänge med föräldrarna.  

Mycket handlar om anknytningen. Skulle det vara så att föräldern inte förmår att ta till sig 

barnet är det svårt att motivera att barnet ska bo hos sin förälder (intervju 4).  

Anknytningen ses av respondenterna som essentiell. Finns det ingen anknytning i grunden ser 

respondenterna det svårt att kunna stötta upp familjen då barnet kan ta stor skada av brister i 

anknytningen. Brister det istället i rutinerna kan man stötta upp men en avsaknad anknytning 

ses som såpass allvarlig att barnets bästa blir att inte stanna hos sina biologiska föräldrar.  

5.2.2 Behov och förmåga 
Det handlar inte om att de inte älskar sina barn. Det handlar om att de inte alltid förmår att 

fullt ut tillgodose deras behov men det förminskar inte på något vis deras kärlek till deras 

barn. Så de har samma rätt som normalbegåvade föräldrar, rätt att förstå (intervju 2). 

Frågan om föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning har förmågan att fullt ut tillgodose 

sitt barns behov är bland respondenterna återkommande. Föräldrarnas förmåga att förstå olika 

situationer och behov blir omnämnt som en form av oförståelse. Följande citat förtydligar 

detta. 

Man måste liksom få med de här föräldrarna på tåget. Det kanske inte räcker med att säga att 

"du behöver se ditt barns behov" om de inte vet vad de ska lägga i begreppet barns behov 

(intervju 1).  

Att ge information genom att vara tydlig och konkret blir betydande för hur arbetet i 

familjerna kommer att te sig. Det kan tyckas självklart för en socialsekreterare vad som ingår i 

ett barns behov men det är svårt för en förälder med intellektuell funktionsnedsättning att 

tillgodose dessa behov om de inte ens vet vad det är som ska uppfyllas.  Hur ord och 

meningar tolkas är också något som diskuterats bland respondenterna och en av dem säger 

följande: 

Alltså man har svårt att förstå och de har ju ofta svårt att förstå i olika led. Om man säger att 

just nu är det såhär då är det för evigt. Vi tänker att "vi ska lösa det här", "vi ska hjälpa er" och 

har man sagt att "vi ska hjälpa er" då kan det också innebära att vi ska ge ekonomisk hjälp 

(intervju 3). 
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Respondenterna nämnde flera exempel på situationer när detta uppstått. De har bland annat 

förklarat det som att om en förälder med intellektuell funktionsnedsättning får till sig att ett 

barn som liten ska tvättas en gång i veckan i badbalja så gör man på det sättet varje gång  för 

det är vad de lärt sig och förstått. Tolkningen blir ordagrann och att kunna se att badningen 

utvecklas i olika led, att ett större barn kräver en större balja eller till och med en dusch, att 

det behöver tvättas oftare ju äldre det blir kan vara svårt för föräldrarna att förstå. Oförståelse 

och okunskap kan i dessa situationer få konsekvenser för både förälder och barn då behoven 

som ska tillgodoses och upplevs tillgodosedda hos barnet av föräldrarna kanske inte är det. 

Att kunna läsa barnets signaler är något som vid flertalet tillfällen kommenteras av 

respondenterna som ytterligare svårighet. Bristen på förmågan att hos dessa föräldrar förstå 

sitt barns behov exemplifieras genom citatet nedan: 

Föräldern ska kunna se signaler på sitt barn att "nu är det kissnödigt, bajsnödigt..." Alltså det 

ser en normalfungerande förälder och säger "gå på toa nu, jag ser att du är kissnödig", då går 

de på toa men en annan förälder med funktionsnedsättning kanske inte kan se de signalerna. 

Personalen på förskolan de ser det och det kan ju resultera i att barnet kissar ner sig hemma 

men inte på förskolan (intervju 3). 

Konsekvenserna av den bristande förståelsen hos föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning att se och uppmärksamma sitt barns behov blir i det ovan beskrivna 

exemplet att barnet får ett beteende på förskolan och ett hemma. Uppväxtmiljön för barnet är 

något samtliga respondenter diskuterat och talat mycket kring i samband med att se och 

uppmärksamma sitt barns behov. Det har inte vid något tillfälle talats om bristande kärlek till 

barnen, föräldrarna gör sitt bästa men det kanske inte alltid är optimalt för barnen.  

Föräldern kanske klarar vardagen men det är fortfarande ingen bra uppväxtmiljö på grund av 

att ja men visst, du får mat men det kanske är knäckebröd och vatten. Alltså föräldern gör sitt 

bästa och så men man ser på sikt att det här är inte hållbart, läggtider, rutiner. Man ser att det 

går ihop fast ändå inte (intervju 1). 

Föräldern klarar sin vardag och kan vara tillfreds med knäckebröd och vatten och kan därför 

se att barnets behov då också tillgodoses genom det. Att det går ihop men ändå inte är något 

respondenterna kommenterat mer och det kommer tas upp ytterligare under kommande 

avsnitt. 

5.2.3 Uppväxtmiljön 

Respondenterna har nämnt att det är som en gråzon mellan socialtjänstlagens frivilliga 

insatser och lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga, "tvångslagstiftningen". 

Barnen har det tillräckligt bra hemma. Det kanske som tidigare nämnt inte alltid är en optimal 

uppväxtmiljö men den är inte heller tillräckligt bristande för att kunna omhänderta barnen.  

Hur länge ska vi hålla på med detta? Man ska ju ha mätbara mål och de är inte mätbara på det 

sättet. Men att ändå få bo med sin mamma och pappa där det ändå fungerar tillräckligt bra om 

vi säger så. Det är liksom inte, ja men man får inte allt som barn med normalfungerande 

föräldrar kanske skulle få. Men det är inte heller tillräckligt för att man ska kunna ta barnen 

från hemmet och att det ska få leva i en annan familj. Den får liksom leva i sin biologiska 

familj med stöd men insatserna är långa, det är dem (intervju 5). 

Resonemangen kring barnets bästa gällande den mest lämpliga vårdnadshavaren fortsätter i 

kommande citat: 
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Vad är ett barns bästa? Att faktiskt bo i en annan familj där man får en ny mamma och pappa, 

inte nya för gamla mamma och pappa är ju kvar, men det blir ett helt nytt liv. Och är det 

verkligen det som är barnets bästa? Eller är det att vi stärker upp? Ja, det är en jättesvår fråga 

som jag tror vi kommer nöta ganska många gånger (intervju 5).  

Respondenternas utgångspunkt är att barn inte ska skiljas från sin hemmiljö innan allt har 

testats. De frågar sig om barnets bästa i slutändan kanske blir en blandning av biologiska 

föräldrar och insatser år efter år. Trots att insatserna är tänka att vara kortsiktiga och att 

föräldrarna så småningom ska klara av att ta hand om sina barn på egen hand men det är något 

som i de flesta av dessa fall inte är möjligt. Skulle det finnas en uppenbar risk att föräldrarna 

utsätter sitt barn för fara eller att det skulle kunna leda till allvarliga konsekvenser placeras 

istället barnen.   

5.3 Rädsla och osäkerhet 

Kategorin innefattar subkategorierna ’Vi försöker så långt det är möjligt’, ’Sticka hål på 

fördomarna’ samt ’Tydlighet och anpassningsförmåga’ och beskriver respondenternas 

upplevelser av arbetet med familjer där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. 

5.3.1 "Vi försöker så långt det är möjligt" 

Respondenterna uttryckte svårigheten i att hantera och upprätthålla vardagliga rutiner för 

föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. En av respondenterna sa följande:  

Det handlar om att stötta, liksom i det här med hur man får till en bra rutin för att få 

familjelivet och därigenom trygga barnen (intervju 1). 

Citatet ovan talar för att stöttningen i familjerna görs för att trygga barnen. Föräldrarna måste 

klara av att se till att barnet kommer till skola, förskola samt får den läkar- och tandläkarvård 

barnet behöver. Att kunna sköta och strukturera upp de kontakter som finns kring ett barn är 

centrala delar i ett föräldraskap för att barnen ska må bra. Respondenterna talar även om att 

mindre brister i vardagsrutinerna som otvättade kläder kan leda till en större helhet och få 

stora konsekvenser för barnets sociala tillvaro.  

Barnperspektivet var något respondenterna la vikt vid och såg fokuset på barnperspektivet 

som ett utvecklingsområde och menade att de behöver bli bättre på att formulera uppdragen 

utifrån barnet i dessa ärenden. En annan uppfattning med liknande innebörd är att föräldrar 

med intellektuell funktionsnedsättning ibland ser insatserna, som är riktade till barnet, som 

sina egna. Dessa föräldrar är ofta mycket kontaktsökande och en insats som kontaktfamilj kan 

nästan bli "uppäten" för att föräldrarna tycker mycket om familjen och vill bli deras vänner. 

Respondenterna beskrev det som en svår balansgång att inte driva isär en sådan relation alltför 

mycket för att det då kan resultera i att föräldrarna tackar nej till insatsen istället.    

En återkommande uppfattning var att kartläggning av nätverket runt familjer där föräldrarna 

har en intellektuell funktionsnedsättning var betydelsefullt för att se vilka som kan vara 

behjälpliga att stötta upp familjen. Respondenterna nämner att föräldrarna kan ha svårt att 

sätta barnets behov framför sina egna men att ett gott nätverk kan stötta upp i detta. 

Problematiken i familjerna kan ha varit stor men om ett närvarande nätverk funnits kring 

familjen har det varit tillräckligt för att ge barnen en trygg tillvaro.  
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Förälderns egen mamma har gått in och stöttat familjen genom att hjälpa till med de dagliga 

rutinerna. Det är ju inte optimalt men det är det inte i alla familjer där barnen bor hemma 

(intervju 4). 

Att mor- och farföräldrarna är viktiga för familjerna är något som respondenterna uttrycker 

och de menar att de varit viktiga under föräldrarnas uppväxt och fortsätter vara betydelsefulla 

även i barnbarnens liv. Citatet visar att det stora behovet av ett stöttande nätverk kring 

familjerna inte alltid är optimalt men trots det en nödvändig och betydelsefull del för att få 

familjen att fungera. Ett stöttande nätverk kring familjen kan göra att lika många insatser inte 

behöver sättas in. 

Citatet nedan visar på den allmänna uppfattningen hos respondenterna när det gäller synen 

och omfattningen av insatserna i familjer där föräldrarna har en intellektuell 

funktionsnedsättning. 

Man får balansera hur mycket insatser vi har satt in, man kan ju inte sätta in hur mycket 

insatser som helst bara för att barnen ska få bo kvar. Tillslut så går det inte och då måste man 

ju omhänderta ett barn men vi försöker så långt det är möjligt med insatser (intervju 3). 

Respondenterna talade vid flertalet tillfällen om vikten av att inte döma föräldrarna utifrån 

deras funktionsnedsättning. De har samma rätt som alla andra till att förstå, ta del av insatser 

och få en fullständig och rättvis utredning. Det framkom att respondenterna försöker få barnen 

att bo kvar i den biologiska familjen så långt det är möjligt men dock inte på bekostnad av 

barnens säkerhet. 

5.3.2 "Att sticka hål på fördomarna" 

Respondenterna beskrev den allmänna bilden att socialtjänsten tar barn. Rädslan för att 

socialtjänsten ska ta barnen beskrevs som större hos föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning och respondenterna upplever att dessa föräldrar känner sig ständigt 

granskade. Det framkom att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning ofta är medvetna 

om att de är annorlunda och att samhällets allmänna syn kring att dessa människor inte är 

lämpliga föräldrar utlöser en osäkerhet.  

Det verkar rent generellt som att man lite slentrianmässigt utgår från att de här föräldrarna inte 

kan ha barnen hemma. Man måste släppa tanken att en funktionsnedsättning är ett skäl i sig 

för att omhänderta ett barn och att man faktiskt utreder ordentligt (intervju 4). 

Att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning inte skulle vara lämpliga föräldrar verkar 

även återspeglas hos vissa socialsekreterare. Det betonades dock i samband med detta att det 

inte var ett synsätt som återfanns på de nuvarande arbetsplatserna. Att dessa föräldrar ofta 

känner en rädsla och osäkerhet inför socialtjänsten beskrivs vidare i kommande citat: 

Det tog ett tag innan jag förstod att pappan var livrädd för att svara på varenda fråga jag 

ställde. Han trodde att jag bara var ute efter att hitta fel och att jag skulle omhänderta barnen. 

När vi lyft frågan gick det lite lättare men det var först när utredningen var klar och det var 

klart att barnen fortfarande skulle bo hemma som jag kände att han vågade prata mer öppet 

(intervju 4). 

Om det finns en rädsla för att socialtjänsten ska ta barnen kan motståndet öka. 

Respondenterna beskrev det som en balansgång att försöka lugna föräldrarna i deras oro när 

det finns risk för att barnet kan omhändertas om inte kraven uppfylls. Att vara tydlig med 



24 

 

vilka krav som finns för att barnet ska kunna bo kvar hemma blir därför extra viktigt. 

Samtliga respondenter var eniga om  att en funktionsnedsättning i sig inte är en orsak för att 

omhänderta ett barn men att det dock kan innebära en ökad risk. Med rätt stöd och hjälp finns 

trots funktionsnedsättningen möjlighet till en god framtid och gynnsam utveckling för barnet.  

5.3.3  Tydlighet och anpassningsförmåga 

Tydlighet i arbetet med familjer där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning är 

något samtliga respondenter betonat. Att kunna klargöra var oron ligger är som ovan nämnt en 

viktig del i arbetet.  

Om mödra- eller barnavårdscentralen gör en anmälan som rör oro för hur det ska bli med det 

kommande barnet får man ju ha en dialog med föräldrarna och klargöra vad oron grundar sig 

i. Det tror jag är a och o (intervju 1). 

Att kunna anpassa sitt arbetssätt utefter föräldrarnas förmåga att ta in information anses av 

respondenterna som nödvändigt för att veta att informationen har nått fram. Anpassningen 

görs genom att vara extra tydlig och använda sig av ett enklare språk både i tal och skrift. 

Vid vissa möten gör vi minnesanteckningar som vi skickar med för att föräldrar som har den 

här funktionsnedsättningen ska kunna titta tillbaka på vad som bestämdes under mötet och 

vad vi pratat om. Detta görs kanske i 3-4 korta punkter med enkla ord. Sen får man upprepa 

att "nu har vi bestämt det här. Har vi förstått? Kommer du ihåg vad vi pratade om?" (intervju 

3). 

Som citatet ovan visar görs bland annat minnesanteckningar och  ibland ritar och använder sig 

respondenterna av en whiteboard för att konkretisera information. Det är viktigt att få 

föräldrarna med intellektuell funktionsnedsättning att förstå vilket stöd som kan erbjudas eller 

hur en utredning går till. De har rätt att förstå och respondenterna menar att det är deras 

utmaning att så långt det bara går finna ett sätt att hjälpa dessa föräldrar att förstå. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

I den här studien framkom två kategorier och sex subkategorier som beskriver hur 

socialsekreterare förhåller sig till barnets bästa i arbetet med familjer där föräldrarna har en 

intellektuell funktionsnedsättning. I resultatdiskussionen kommer syftet att diskuteras utifrån 

anknytningsteorin vars grunder kommenteras i stycket nedan samt utifrån barnets bästa som 

begrepp. 

Anknytningsteorin grundar sig i att barnets sociala utveckling sker i fyra grundläggande 

stadier under barnets första år. I det första stadiet relaterar barnet till andra, oberoende av 

person. I det andra stadiet skapar barnet relationer till utvalda personer. I det tredje stadiet 

utövar barnet ett aktivt kontaktbeteende mot de utvalda personerna. I det fjärde stadiet skapar 

barnet målinriktade relationer och barnet förstår nu andra människors känslor och avsikter 

(Hwang & Nilsson 2012). De olika stadierna kommer på olika vis tas upp och kommenteras i 

samband med diskussion av resultatet. 

Barnets bästa är ett begrepp som inte har en tydlig definition men tar sin utgång från FNs 

barnkonvention (UNICEF 2009). I barnkonventionen står att vid alla beslut som rör barn ska 

barnets bästa tas i beaktning (ibid.). För att ge begreppet barnets bästa en tydligare innebörd i 

denna diskussion har vi valt att ta visst avstamp från arbetssättet BBIC, vilket även är det 

arbetssätt respondenterna är tänkta att utgå ifrån. 

Resultatet visar att det ibland finns en oro för hur föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning ska klara föräldraskapet och kunna skapa det första grundläggande 

stadiet i anknytningen redan innan barnet är fött. Det visar sig bland annat genom tidiga 

orosanmälningar till socialtjänsten från mödra- eller barnavårdscentral. Oron från mödra- eller 

barnavårdscentralen handlar om hur tillvaron för det kommande barnet kommer att bli och det 

gäller för socialtjänsten, som tagit emot anmälan, att klargöra för de blivande föräldrarna vad 

oron grundar sig i. Förekommer en tydlig oro även från socialtjänstens sida placeras 

familjerna på ett utredningshem. Placeringen är tänkt att påvisa barnets möjlighet att knyta an 

till sina biologiska föräldrar och föräldrarnas sätt att vara och förmåga att ta till sig barnet 

iakttas. Om det på utredningshemmet tyder på att möjlighet till anknytning saknas resulterar 

det i placering av barnet. Detta för att barnet ska få möjlighet till en trygg anknytningsperson 

och på så vis få en grund till en god utveckling. Respondenterna var eniga om att det är svårt 

att motivera att ett barn ska få bo kvar hemma om anknytningen saknas. Det är svårt att stötta 

upp med insatser då barnet kan ta stor skada av en avsaknad anknytning.  

Bowlbys anknytningsteori säger att anknytning är en grund för barns utveckling. En otrygg 

anknytning eller obefintlig anknytning kan leda till att barnet får svårigheter i relationer och i 

sitt sociala liv. Barn som inte fått behovet av fysisk eller psykisk kontakt tillgodosett kan till 

och med få medicinska komplikationer i form av avstannad vikt- och längdutveckling, 

depression och påverkan av hjärnans utveckling (Hindberg 2003). 
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Enligt BBIC ses en trygg anknytning tidigt i livet som viktig för att ett barn ska utveckla goda 

relationer till andra och klara påfrestningar senare i livet. Om det finns tecken på att ett barn 

har en otrygg eller desorganiserad anknytning ökar det risken för en rad allvarliga svårigheter 

senare i livet. Det här är ett av delområdena i BBIC som arbetssätt och denna del tar ett tydligt 

ursprung ur anknytningsteorin (Socialstyrelsen 2015). 

När respondenterna resonerar kring risker för en bristande anknytning verkar 

anknytningsteorins grunder finnas med i resonemanget och det är tydligt att tankesättet 

grundar sig i BBIC som arbetssätt. De brister ett barn kan utveckla på grund av saknad 

anknytning leder till att ett behov av utredning för barnets möjlighet att etablera en trygg 

anknytning föreligger. Att familjerna placeras på utredningshem när oro för hur barnets 

anknytning till de biologiska föräldrarna kommer bli känns anknytningsteorins grunder 

relevant. Bristerna som en otrygg eller obefintlig anknytning, enligt anknytningsteorin, kan 

resultera i ses som såpass allvarliga hos respondenterna att en placering görs för att beakta 

barnets bästa samt för att trygga barnets utveckling. Enligt BBIC kan brister i anknytningen 

med de biologiska föräldrarna kompenseras med en trygg anknytning till 

familjehemsföräldrarna och barnets bästa blir i sådant fall att placera barnet i ett familjehem 

(Socialstyrelsen 2015).   

Resultatet tyder på att en intellektuell funktionsnedsättning hos föräldrarna inte är avgörande 

för om barnet kommer få en trygg anknytning men det kan utgöra en risk för en bristande 

anknytning.  Att barn till föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning ses som en 

riskgrupp är tydligt då frågan om dessa föräldrar fullt ut kan tillgodose sitt barns behov är 

återkommande. Resultatet visar att föräldrarna gör sitt bästa men att det inte alltid är optimalt 

för barnen. Det handlar inte om att de inte älskar sina barn utan att de ibland inte fullt ut 

förmår att tillgodose sitt barns behov men det minskar inte på något vis deras kärlek till 

barnen. Respondenternas tankar kring detta mynnar ut i frågan kring om barnets bästa är att 

växa upp i den biologiska familjen eller placeras för att växa upp i ett familjehem. 

Enligt anknytningsteorin är föräldraras förmåga att skapa en nära känslomässig relation till 

sitt barn och kunna samspela med det avgörande för om föräldern överhuvudtaget ska kunna 

fungera som förälder. För en trygg anknytning krävs en djup känslomässig relation till barnet, 

endast kärlek till sitt barn är inte tillräckligt (Hindberg 2003). 

Enligt BBIC är värme och lyhördhet gentemot barnet viktiga förmågor hos föräldrar för att 

barnet ska kunna utvecklas väl och få en trygg anknytning. Föräldrar som är känslomässigt 

tillgängliga och närvarande för sitt barn skyddar barnet när det behövs och kan då stärka sitt 

barns känslomässiga reglering (Socialstyrelsen 2015). 

En förälder med intellektuell funktionsnedsättning kan älska sitt barn men kan ha svårt att 

tillgodose sitt barns behov. Att den känslomässiga relationen är avgörande för att föräldern 

överhuvudtaget ska lyckas i sitt föräldraskap visar både vårt resultat och anknytningsteorin på. 

Anknytningsteorin hävdar att en djup känslomässig relation till barnet är av tyngd för en trygg 

anknytning. Resultatet tyder snarare på att om det finns kärlek i relationen mellan barn och 

förälder så verkar en anknytning finnas, då har föräldern kunnat ta till sig barnet. Finns kärlek 

och en anknytning har skapats finns det något för socialsekreterarna att arbeta med. Behoven 
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som föräldern med intellektuell funktionsnedsättning eventuellt inte kan tillgodose kan då 

stöttas upp på annat vis. Detta är i enighet med BBIC:s grundprinciper och hänsyn till barnets 

bästa har i och detta tagits. 

Resultatet tyder på att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårigheter i att 

läsa sitt barns signaler och förmåga att förstå sitt barns behov. Konsekvenserna av en 

bristande förståelse hos föräldrarna att se och uppmärksamma sitt barns behov kan bli att 

barnet får ett beteende hemma och ett på exempelvis förskolan. Det är inte heller denna gång 

tal om bristande kärlek då föräldrarna gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar men det är inte 

alltid optimalt för barnen. Det går ihop men ändå inte och det kan uppfattas som en gråzon 

mellan socialtjänstlagens frivilliga insatser och lagen med särskilda bestämmelser för vård av 

unga, "tvångslagstiftningen". Barnen har det inte tillräckligt bristande i sin hemmiljö för att 

kunna omhändertas men det är inte heller någon optimal uppväxt att inte bli sedd och 

tillgodosedd fullt ut. Ett barns utveckling kan avstanna om behoven inte blir tillgodosedda och 

föräldrarna kan på så vis vara hämmande för sitt barns utveckling.  

Enligt anknytningsteorin är en viktig del i föräldrarollen skyddsfaktorer som bland annat är 

förmågan till lyhördhet, samarbete och psykologisk tillgänglighet. Brister i dessa kan medföra 

brister i barnets socioemotionella anpassning (Weiber 2015). Ett barn vars föräldrar är 

känslomässigt tillgängliga och stödjande kommer som ett resultat av det förhoppningsvis 

utvecklas väl och må bra (Hwang & Nilsson 2012).  

Att inte kunna sätta sig in i andra människors tankar, känslor och behov är något som kan vara 

en del av den intellektuella funktionsnedsättningen. Det kan vara svårare för föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning att förstå sitt barns signaler som utan ord behöver tolkas av 

en vuxen (Hindberg 2003).  

Resultatet och anknytningsteorins syn på konsekvenser av en bristande förmåga att se och 

förstå sitt barns signaler är liknande. Resultatet tyder på att en förälder kan vara hämmande 

för sitt barn och anknytningsteorin menar i förhållande till detta att brister i föräldrarollen när 

det gäller förmågan att vara lyhörd, samarbeta och vara psykologiskt tillgänglig kan resultera i 

brister i barnets utveckling. Uppfattas inte barnets "nödsignaler" av föräldrarna men kanske av 

personal på förskola kan det resultera i att barnet får olika beteenden beroende på var det 

befinner sig. Den som har förmågan att se barnets behov kan också forma dess beteende. 

Resultatet visar på att nätverket kring dessa familjer är mycket betydelsefullt och av stor vikt 

för barnens trygghet. Har ett närvarande nätverk funnits kring familjen har det varit tillräckligt 

för att ge barnen en trygg tillvaro. Mor- och farföräldrarna är extra viktiga för familjerna. De 

har varit viktiga under föräldrarnas uppväxt och fortsätter att vara det i barnbarnens liv. Ett 

stöttande nätverk är inte optimalt men det kan göra att lika många insatser för att stötta upp 

familjen, för att trygga barnen, inte behöver sättas in.  

Enligt BBIC är nätverket runt familjerna ett så kallat prosocialt nätverk vilket utgör en 

skyddsfaktor för barnet och dess utveckling om det kan kompensera föräldrarnas brister. 

Vidare kan trygga, stabila och positiva relationer med föräldrar, syskon, kamrater och andra 

personer i barnets nätverk utgöra skyddande faktorer för barnets utveckling. Prosociala 
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relationer kan fungera som en skyddsfaktor vid närvaro av andra risker såsom brister i 

hemmet och barn som växer upp med föräldrar som har svårt att klara föräldrarollen 

(Socialstyrelsen 2015). 

Resultatet överensstämmer med anknytningens synsätt på föräldraförebilder. Mor- och 

farföräldrarna är enligt resultatet mycket viktiga för familjer där föräldrarna har en 

intellektuell funktionsnedsättning. Resultatet visar, i enighet med BBIC, även på att ett 

stöttande nätverk runt familjen, inte bara mor- och farföräldrar, är till stor hjälp och utgör en 

trygghet för barnen. Huvuddelen i det närvarande nätverket är att det ska finnas en trygg 

vuxen. Det är viktigt för barn att få en trygg förebild i vuxenvärlden och det behöver inte 

alltid vara de biologiska föräldrarna. Resultatet tyder på att ett barn kan utvecklas väl om det 

har knutit an till sina föräldrar och har en trygg vuxen i sin närhet. Ett närvarande nätverk 

eller socialtjänstens insatser i form av exempelvis en kontaktfamilj kan vara avgörande för hur 

barnet själv blir som vuxen och förälder. Som vi tog upp i samband med forskningsläget 

(punkt 2.3) är det av vikt att barn ska få bli vuxna utan negativa erfarenheter som resultat av 

deras uppväxtvillkor och detta kan göras genom barnfokuserade stödåtgärder (Weiber 2015). 

Vårt resultat tyder på att barnfokus i utformande av insatserna är ett utvecklingsområde och 

Weiber (2015) skriver att barnperspektivet ofta kan komma i skymundan när det gäller 

stödåtgärder för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning.  

Resultatet visar på en osäkerhet gällande hur omfattande insatserna bör vara och vad som är 

barnets bästa i familjer där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. Så långt det 

är möjligt försöker socialsekreterarna täcka upp brister med insatser men de menar att de inte 

kan sätta in hur mycket som helst för att barnen ska få bo kvar. Det framkommer att det finns 

en ambivalens i hur långt man kan sträcka sig och frågan "när är gränsen nådd?" är 

återkommande. Det finns en diskussion kring vad som är ett barns bästa. Är barnets bästa att 

växa upp i sin biologiska familj med en massa insatser eller är det att få bo i en annan familj?  

Reinders (2008) menar att insatsernas utformning är ett utvecklingsområde för att föräldrarna 

i större utsträckning ska ha möjlighet att behålla vårdnaden om sina barn. Vi tänker att 

utvecklingsområdet snarare ligger i att utveckla barnfokus i utformandet av insatser då 

insatserna inte bör vara till för att föräldrarna ska få behålla vårdnaden om sina barn utan 

istället vara till för barnet och barnets bästa. Tydlighet i utformandet av insatserna blir också 

en viktig del i utvecklingen av barnfokus för att kunna klargöra för föräldrarna att insatserna 

är till för barnet och inte dem själva.  

6.2 Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ metod användes för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar 

och har återspeglat hela studiens utformning. Den kvalitativa metoden har använts för att nå 

en ökad kunskap kring problemformuleringen genom innehållsrika svar från intervjuer (Trost 

2010). En kvantitativ undersökning genomförd med exempelvis enkäter hade inte gett oss 

samma innehållsrika svar för frågeställningarna och därför anses valet av en kvalitativ metod 

som det mest lämpliga för studien.  
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Den vetenskapliga traditionen, hermeneutiken, har inspirerat vårt sätt att tolka 

intervjumaterialet. Vi har i studien utgått från att vi haft en förförståelse, något vi ställt oss 

kritiska inför då det anses svårt att vara fullständigt objektiv i tolkning av intervjumaterial 

som man själv varit med och skapat. Att hermeneutiken grundar sig på inkännande och inte 

bara vill begripa utan även förstå ett fenomen känns valet av hermeneutik som vetenskaplig 

tradition också därav som det mest lämpliga (Thurén 2013). Med hjälp av en innehållsanalys 

har materialet plockats isär och satts ihop vilket gett en bättre bild av delarna i sin enkelhet för 

att sedan ge ett bättre grepp om helheten (Alvesson & Sköldberg 2008).  

Urvalet av studiens respondenter var strategiskt och baserades först och främst på studiens 

syfte (Jacobsson & Mewuwisse 2008). Syftet att undersöka socialsekreterares förhållningsätt 

till barnets bästa hade inte besvarats genom att intervjua respondenter med annan yrkesroll. 

Samtliga respondenter är verksamma inom olika kommuner i Mellansverige och det var ett 

medvetet val från vår sida då vi önskade få en mer nyanserad bild av socialsekreterarnas 

arbete. Vi tänker att respondenter från samma arbetsgrupp kan ha liknande tankar och idéer 

och vi upplevde det viktigt att respondenternas egen åsikt framkom. Vi valde att gå via 

enhetschefer för möjlighet att få tag på en respondent som hade erfarenhet kring arbete med 

familjer där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. Det var i första hand inte 

helt lätt att få tag på enhetschefer och att sedan lyckas få tag på respondenter som hade tid och 

erfarenhet kring ämnet. Kontakt med fyra av fem respondenter skedde via enhetschef men på 

grund av pressat tidsschema skedde första kontakten med en av respondenterna via annan 

kontakt. Under studien har vi varit noga med att följa etiska aspekter och samtliga 

respondenter fick ta del av missivbrevet (se bilaga 1) via mail. Genom mailet och 

missivbrevet blev respondenterna skriftligt informerade om studiens syfte, tilltänkt 

intervjulängd, information om att ljudupptagning skulle ske samt information kring de 

forskningsetiska principerna inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen 

(Vetenskapsrådet 2011). Respondenternas ålder och arbetserfarenhet önskade vi skulle vara 

varierad och det är något som blev uppfyllt. Att socialsekreterare är en yrkesroll med hög 

arbetsbelastning är känt och något vi tagit i beaktning vid val av tid och plats för intervju. 

Under intervjuerna hade en av oss huvudansvaret och det var den som haft kontakt med 

respondenten som sedan höll i intervjun och informerade, även muntligen, respondenten om 

de forskningsetiska principerna, vilket också är av vikt för studiens trovärdighet (se punkt 

4.8). Den andra tog anteckningar och kom in i slutet av intervjun för att ställa frågor kring 

funderingar som upplevts kvarstå eller upplevt att något behövt förtydligas. Att vi valde att 

göra på det sättet var för att minska risken att gå miste om information. Vi upplever det lätt att 

bli "uppslukad" under intervjun och att det kan ta mycket fokus att lyssna och ställa rätt 

följdfrågor, då vi inte till fullo alltid följde vår intervjuguide. Den som antecknade såg vi 

därför hade större möjlighet att iaktta och fånga upp saker runt omkring. Maktrelationen 

under intervjun var också något som fanns i baktanke när vi bestämde oss för att genomföra 

intervjuerna på sättet vi gjorde. Vi upplever att samtalen blev lite mer levande mot slutet när 

alla var delaktiga i samtalet. Det kan dels bero på att känslan av att vara iakttagen försvann 

och att samtalet blev mer naturligt men det kan också ha att göra med att eventuell anspänning 
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som kan ha funnits under intervjun släppte. Vi upplever ändå i efterhand att sättet vi 

genomförde intervjuerna på var det mest lämpliga för vår och studiens del.  

Valet av att genomföra en innehållsanalys av materialet var naturlig följ efter valet av 

forskningsmetod och vetenskaplig tradition. Vi upplever att en innehållsanalys gav oss 

möjlighet att  bearbeta materialet på bästa sätt för studiens syfte. I en kvalitativ innehållanalys 

är det av vikt att ha en variation och mångfald i materialet (Graneheim & Lundman 2004). För 

att få variation och mångfald i materialet för denna studie har respondenter från fem olika 

kommuner deltagit. Ålder och arbetserfarenhet har bland respondenterna varit varierat. 

Variationen och mångfalden i materialet berör även studiens externa validitet och 

överförbarhet (Materud 2014). Det som talar emot en hög grad av generaliserbarhet för denna 

studie är det begränsade antalet respondenter. En beskrivning av genomförandet av 

innehållsanalysen presenteras genom en tabell i punkt 4.5.1 och tillförsäkrar studien en god 

validitet samt reliabilitet. Något som också bidrar till studiens validitet samt reliabilitet är 

användandet av citat i resultatdelen (Graneheim & Lundman 2004). 

Den interna validiteten handlar om vad som är sant (Malterud 2014). Vi anser att vår studie  

håller en relativt god intern validitet. Vi upplever att vi diskuterat relevanta begrepp för 

studiens syfte och att systematiska fel i samband med definition av begrepp har försökts 

undvikas. Detta har gjorts genom att  respondenterna själva fått definiera ett av studiens 

centrala begrepp, intellektuell funktionsnedsättning. Verktyg för att få fram data, i vårt fall 

intervjuguiden har granskats innan denna studie genomförts genom en pilotstudie.  

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann 2014). Vi anser att vår 

studie håller relativt god reliabilitet då resultatet för denna studie har flera likheter med vår 

tidigare genomföra pilotstudie. Om resultatet går att reproducera och exakt efterlikna denna 

studies resultat kan diskuteras med tanke på respondenternas anonymitet samt användandet av 

en halvstrukturerad intervjuguide. Skulle studien genomföras med andra respondenter och 

samma intervjuguide finns möjlighet att andra svar skulle kunna uppstå och kan därmed leda 

till att resultatet kan komma att skilja sig åt. 

6.3 Konklusion och fortsatt forskning 

Ett av studiens huvudfynd tyder på att det finns en osäkerhet hos socialsekreterare om vad 

som är barnets bästa i familjer där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. I 

resultatet framkommer att en förälder kan vara hämmande för sitt barns utveckling om det 

brister i förmågan att se och förstå barnets signaler. Ett annat huvudfynd handlar om 

socialsekreterarnas sätt att förmedla information då föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning kan uppleva rädsla inför socialtjänsten vilket kan försvåra arbetet med 

familjerna. Socialsekreterare beskriver det som viktigt att vara tydlig och konkret i sättet att 

förmedla information då det blir betydande för hur arbetet med familjer där föräldrarna har en 

intellektuell funktionsnedsättning kommer att te sig. Resultatet visar slutligen även på ett 

huvudfynd som lägger vikt vid betydelsen av ett närvarande nätverk och en trygg vuxen för 

barn som växer upp i familjer där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. Nära 

släktingar spelar en särskilt viktig roll för barn till föräldrar med intellektuell 
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funktionsnedsättning. Ur en socialsekreterares synvinkel kan i framtiden ett närmre samarbete 

med nära släktingar vara av vikt för dessa barn. 

Vi upplever att det bör göras mer forskning kring barn som växer upp i familjer där 

föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning då den nu är relativt bristfällig, 

framförallt ur anknytningsteorins perspektiv. Vi ser att det är av betydelse för det sociala 

arbetet att veta vilka konsekvenserna kan bli för ett barn som växer upp under ibland 

knapphändiga förhållanden. Vidare forskning kring barn som växt upp i dessa familjer kan 

hjälpa socialsekreterarna och socialtjänsten i frågorna om vad som är barnets bästa och en 

vägledning i vad som kan tänkas vara barnets bästa uppväxtmiljö. Ett ytterligare förslag till 

fortsatt forskning är vad barnen själva tycker är deras bästa i detta sammanhang med av 

exempelvis intervjuer eller enkäter med de berörda barnen. Fortsatt forskning inom området 

är av vikt för ett framtida utvecklingsarbete för socialtjänsten och på sikt kan det förbättra 

dessa familjers - och framförallt barnens hälsa och livsvillkor.   

För att förhålla sig till barnets bästa bör insatserna vara tydliga för föräldrarna och utformade 

efter barnets behov. Frågan "för vems bästa?", som också är uppsatsens titel, är en fråga som 

bör ställas i arbetet med familjer där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. För 

vems bästa utformas insatserna? Är det för barnets eller föräldrarnas bästa?  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Hanna Evermark och Anna Ericsson går sjätte terminen på socionomprogrammet, 

Karlstad universitet och vi ska nu skriva vår C-uppsats. Ämnet för uppsatsen är barn till 

föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. 

Syftet med studien är att undersöka hur socialarbetare förhåller sig till barnets bästa i arbetet 

med familjer där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. Studien är tänkt 

genomföras med hjälp av kvalitativ data, det vill säga intervjuer. Vi vill intervjua Dig som har 

kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefulla för oss och vår studie. Tanken är att 

intervjun ska vara i cirka 60 minuter. Ljudupptagning kommer att ske under intervjun för att 

inte gå miste om något samt för att underlätta och möjliggöra analys av intervjumaterialet.  

Under vår studie kommer hänsyn tas till forskningsetiska principer i humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Forskningskravet är ett av de etiska överväganden vi kommer 

att ta i beaktning. Forskningskravet innebär att forskning är viktigt och nödvändigt för 

samhället och individernas utveckling. Individkravet är ett annat av de etiska överväganden vi 

under vår studie kommer att ta i beaktning, vilket innebär att du som respondent har rätt att 

avbryta din medverkan och materialet kommer då inte användas i studien. Ditt deltagande i 

studien är anonymt, vi kommer avidentifiera Dig som respondent för att möjlighet till 

identifikation ska undanröjas. Insamlad data kommer endast användas i denna studie, och Ditt 

deltagande är värdefullt för att studien ska kunna genomföras. 

Om Du har några funderingar inför eller efter intervjun kan Du kontakta oss via uppgifter 

nedan.  

Vänligen,  

Hanna Evermark 

Mailadress 

Telefonnummer 

Anna Ericsson 

Mailadress 

Telefonnummer 

Handledare: 

Louise Persson 

Mailadress 

Telefonnummer 
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Bilaga 2 

 Intervjuguide 

 Anna Ericsson och Hanna Evermark, går sjätte terminen på socionomprogrammet, 

Karlstad universitet och vi ska nu skriva vår C-uppsats. 

 Syftet med undersökningen är att undersöka hur socialarbetare förhåller sig till barnets 

bästa i arbetet med familjer där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning.  

 Vi kommer att avidentifiera dig som respondent i redovisning av undersökningen. Vår 

tanke är att intervjun kommer vara i cirka 60 minuter och du har rätt att avbryta när du 

vill. 

 Har du några frågor eller funderingar kring något innan vi startar intervjun? 

 

 Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

 Hur skulle du definiera begreppet intellektuell funktionsnedsättning?  

 Kan du berätta om dina erfarenheter av föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning? 

 Är detta ett fenomen som tagits upp i arbetsgruppen? 

 Hur har den första kontakten med föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning sett 

ut?  

- Hur blir de aktuella? (Anmälan/ansökan/annan information?) 

 När en familj där någon förälder har en intellektuell funktionsnedsättning blir aktuell 

hos er vad upplever du vara den vanligaste orsaken till det? 

 Hur ser insatserna för dessa familjer ut? Skiljer sig insatserna åt från andra typer av 

ärenden?  

 Får de här familjerna extra stöd från socialtjänsten för att kunna upprätthålla en god 

kommunikation? Om ja, beskriv hur. Om nej, varför inte?  

 Vad kan konsekvenserna för en bristande kommunikation resultera i? 

 Hur tänker du kring insatserna för de här familjerna? (Är de tillräckliga?) 

 Hur upplever du att man förhåller sig till barnperspektivet i utformandet av insatserna? 

 Vad är barnets bästa för dig? 

 Hur tänker du kring barnets bästa i dessa familjer? 

 Vad anser du vara viktigt för ett barn ska få en gynnsam utveckling? 

 Tror du föräldrarnas intellektuella funktionsnedsättning kan få konsekvenser för 

barnet? På vilket sätt? 

 Vad innebär ett gott föräldraskap för dig? 

 Upplever du att dessa föräldrar samma möjligheter att uppnå ett gott föräldraskap? 

- Om nej= vad ser du för hinder? 

 Har din syn på dessa familjer förändrats under din tid som socialsekreterare? 

- Om ja, hur? På vilket sätt? Är det någon speciell händelse som gjort att du ändrat din 

åsikt? 

 Upplever du att något behöver förbättras inom detta område? Vad och hur? 

 Är det något du vill tillägga som inte framkommit under intervjun? 


