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Sammanfattning 

Kommunikation och olika sätt att kommunicera på i mötet med lågbegåvade klienter inom 

socialtjänsten är inget ämne man brukar prata om. Att detta är en problematisk situation för 

enskilda socialsekreterare runt om i landet kan ses som ett faktum som belystes genom denna 

studie. Syftet med studien är att ta reda på hur man hanterar kommunikationen mellan 

professionella socialsekreterare och klienter med en lägre begåvningsgrad, hur 

socialsekreterare påverkas av mötet, hur samtalet anpassas och hur verksamheten utformar 

arbetssättet för att matcha behovet. Syftet besvarades genom att intervjua två enhetschefer 

inom socialtjänstens barn- och unga avdelning, samt två socialsekreterare inom samma 

område. Intervjuerna gjordes med personer från två kommuner i östra Norrbotten och 

resultatet visade att alla intervjupersonerna finner svårigheter i kommunikationen i mötet med 

lågbegåvade klienter, dock på olika sätt och i olika grad. Resultatet visade även att det finns 

en avsaknad av stöd till den enskilde socialsekreteraren och att kunskapen kring ämnet är 

relativt låg, vilket även vi som genomfört studien uppmärksammat under vår tid som 

studenter och som även var en utav anledningarna till att vi valde just detta ämne. Alla 

intervjupersoner för vår studie är, i sann människoarbetande anda, trots allt väldigt eniga 

gällande vikten av att anpassa samtalet utifrån vare enskild klients individuella förmågor och 

att det oavsett vad är viktigt att bemöta alla individer på ett professionellt och respektfullt sätt. 
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1. Inledning 

 
Vår uppfattning är att socialsekreterare möter många olika problematiska situationer i sitt 

dagliga arbete. Det kan vara situationer som rör generella samhälleliga svårigheter eller 

svårigheter i exempelvis kommuniceringen med klienter. När vi gjorde vår 

verksamhetsförlagda utbildning på individ- och familjeomsorgen identifierade vi en 

problematisk situation som vi tidigare inte kommit i kontakt med, nämligen kommunikationen 

mellan den enskilde socialsekreteraren och lågbegåvade klienter. Vi uppmärksammade att det 

finns en outtalad svårighet i att få klienter som besitter en lägre begåvningsgrad att ta in och 

processa den information som en socialsekreterare i sin yrkesroll har skyldighet att delge 

klienten i mötet. Vi reflekterade även kring svårigheten i att kommunicera med denna typ av 

klienter på ett sådant sätt att dem kan förstå sin egen del i den problematiken som är 

anledningen till att det överhuvudtaget etablerats en kontakt mellan den enskilde individen 

och socialtjänsten. Det blir för oss tydligt hur socialsekreterare i mötet med dessa klienter får 

kämpa för att ha ett flytande samtal och för att gagna förtroende hos klienten. Dessa typer av 

möten och kommunikation kräver i regel mer tid och engagemang av den enskilde 

socialsekreteraren för att kunna bemöta klienterna på en nivå som är begriplig för dem utan att 

på något sätt kränka dem. Såklart kan inte alla situationer där socialsekreterare möter klienter 

med olika begåvningsgrad benämnas som problematiska, men det finns diverse 

kommunikationssvårigheter som kan uppstå då socialsekreteraren måste ha en professionell 

hållning och samtidigt kunna anpassa språket till klientens mentala kapacitet. Vi ställer oss 

därmed i detta arbete frågan, hur hanterar man denna typ av situation?  

 

Det vi har uppmärksammat under vårt arbete med denna studie är att det finns en viss 

tabubelagd faktor vad gäller att prata om problematiken som kan uppstå i kommunikationen 

med individer som har diverse kognitiva funktionsnedsättningar. Att samtala med klienter 

som har denna typ av problematik oavsett om det är barnet eller den vuxne kan vara väldigt 

utmanande vilket enligt vår mening bör ge skäl till att prata om ämnet desto mer.  

 

Det finns andra typer av svårigheter hos personer med en lägre begåvningsgrad kontra de 

individer som har en kroppslig funktionsnedsättning. Detta kan ha att göra med samhällets 

sätt att betrakta och bemöta individerna, då det är lättare för omgivningen att fånga upp en 

synlig funktionsnedsättning i jämförelse med en intellektuell funktionsnedsättning. Vidare 

förklaras att dem som har ett kroppsligt handikapp eller funktionsnedsättning har ett tydligare 

och mer uttalat behov av stöd och hjälp från olika instanser i samhället (Sauer & Lindqvist, 

2007). Då man har en lägre begåvningsgrad kanske det inte är lika synligt utåt sett med det 

innebär ju såklart inte att man inte har ett behov av stöd och hjälp från professionella. Det vi 

tänker oss är däremot att det kan vara svårt att definiera på vilket sätt individen i fråga 

behöver hjälp och stöd samt att det även svårt att identifiera vilka just dessa individer är. Dem 

individer som har kroppsliga funktionsnedsättningar uppmärksammar samhället lättare, men 

man kan ställa sig frågan hur det blir med de individer som ligger i gråzonen mellan att ha en 

intellektuell svårighet diagnostiserad och uppmärksammad, kontra dem individer som inte har 
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det. Det vi vill förtydliga är att samhället på ett lättare sätt kan identifiera stödbehov för 

individer vars funktionsnedsättning kan ses med blotta ögat, men dem som har 

funktionsnedsättningar som faktiskt inte syns fysiskt kan vara svårare att identifiera och även 

kunna hjälpa i ett tidigt stadie. Det är just dessa individer som vi tror oftast kommer i kontakt 

med socialtjänsten vid något tillfälle under sin livstid.  

 

Kommunikation överlag är ett komplext ämne och i de professionella samtalen finns det 

många delar som spelar sin roll i huruvida det som samtalet var ämnat att beröra faktiskt kom 

fram eller ej. Herz (2012) beskriver dom olika nivåer som ett möte med en annan människa 

har. Det handlar dels om den professionellas krav på att följa lagar, regler och normer men 

även om andra faktorer som vilket kön man har, vilken etnicitet eller vilken klass man har. 

Alla dessa faktorer spelar in i huruvida kommunikationen och samtalet fungerar på ett bra 

eller mindre bra sätt. Vår studie kommer att belysa ytterligare en nivå av det som kan komma 

att bli problematiskt i just kommunikationen mellan människor, vilket även är anledningen till 

att vår studie är viktig att genomföra. Nämligen vilka problem som kan uppstå och hur man 

hanterar situationer i de fall då det handlar om kommunikationen mellan socialsekreterare och 

en person som har en lägre begåvningsgrad än normalt.  

 

Idag talar man mycket om de mänskliga rättigheterna och allas rättighet till att skaffa barn och 

familj, oavsett om man besitter en funktionsnedsättning eller ej (Regeringskansliet, 2006). Vi 

tror att detta leder till att man inte ser till dessa individers förmåga och de brister som kan 

uppkomma i familjen till följd av individens problematik. Vi tror att samhället idag många 

gånger tänker att dessa föräldrar med kognitiva svårigheter och som får barn alltid gör sitt 

bästa utifrån deras förutsättningar. Många gånger tvekar inte vi på det, vi tror att de flesta 

absolut gör sitt bästa, men räcker det alltid? Klarar dessa personer vardagen i samma 

utsträckning som andra människor gör? Eller är det accepterat i samhället att man får räkna 

med att det kommer att uppstå brister inom familjen till följd av de kognitiva svårigheterna? 

Som Meeuwisse och Swärd (2013) beskriver så kan man se sociala problem från olika 

perspektiv. Beroende på vem man är, vilken bakgrund man har eller rent av var man arbetar 

så kan man se på samma sak ur väldigt olika perspektiv. En del ser på sociala problem som 

någonting den enskilde individen har ansvar över att lösa på egen hand medan en del ser 

individen i dess sammanhang och därmed även har större förståelse för att hen agerar som hen 

gör. Kopplat till vårt ämne är vi av uppfattningen att så även gäller i hur synen på och 

kommunikationen till en person med lägre begåvningsgrad ser ut i verkligheten. Vår studie är 

därför viktig i den aspekten att vi vill få svar på hur kommunikationen till dessa klienter kan 

anpassas på bästa sätt så att full förståelse uppnås och man som professionell kan känna sig 

trygg i att man tar de rätta besluten.  

 

Hela detta ämne är inte särskilt omtalat eller ens definierat inom sociala verksamheter som en 

problematisk situation även fast den många gånger i processens genomgående arbete kräver 

mer än när man arbetar med en normalbegåvad individ. Det vi även lagt märke till under vår 

tid som studenter är att det inte finns särskilt mycket stöd för den enskilde socialsekreteraren 
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så som det finns kunskapsstöd från Socialstyrelsen vad gäller andra problematiska situationer, 

exempelvis inom ämnet våldsutsatta barn. Är detta ett ämne man väljer att inte belysa eller är 

det så att man inte stöter på dessa individer i den utsträckning att myndigheter runt om i 

Sverige gör ett medvetet val att inte lyfta denna problematik? Vi anser att detta arbete behövs 

i dagens samhälle då detta är ett oerhört viktigt ämne som behöver komma upp i rampljuset.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Utifrån ovanstående inledande del av arbetet är syftet med studien att undersöka hur 

socialsekreterare samt enhetschefer inom socialtjänstens avdelning “barn- och unga” hanterar 

kommunikationen mellan professionella och klienter med en lägre begåvningsgrad. Syftet 

bryts ner i följande frågeställningar:  

 

• Hur påverkas socialsekreteraren i mötet/utredningsarbetet med lågbegåvade klienter? 

• Hur anpassar man kommunikationen utifrån individens kapacitet? 

• Hur utformar verksamheten arbetet med lågbegåvade klienter? 

 

2. Bakgrund  

 

Lågbegåvad, intellektuellt funktionshinder, intellektuell funktionsnedsättning, kognitiva 

funktionsnedsättningar, mental retardation, begåvningshandikapp är några är av de begrepp 

som kan komma att användas för att beskriva en person med en lägre begåvningsgrad och 

som besitter någon typ av utvecklingsstörning (FUB, 2017).  

 

De personer som besitter denna typ av funktionsnedsättning möter många hinder i samhället 

idag, inte bara hinder i de sociala sammanhang som idag anses vara självklara utan även i 

mötet med professionella. Att vara lågbegåvad eller besitta en intellektuell 

funktionsnedsättning innebär att man har en nedsättning i den kognitiva förmågan. I många 

fall innebär det att man har en låg intelligenskvot, även kallad IQ och att denna är under 70. 

En person utan kognitiva svårigheter beräknas ligga på en intelligenskvot mellan 85-115. 

Personer inom ramen för en intellektuell funktionsnedsättning kan ha denna till följd av 

ärftlighet, kromosomförändring, till följd av sjukdom eller skada i hjärnan (Socialstyrelsen, 

2015).  

 

En studie gjord av Golding och Rose (2015) gällande individer med intellektuella 

funktionsnedsättningar visade på att dessa individer många gånger möter motstånd från 

samhället vad gäller kommunikationen. Vidare belyser författarna det faktum att många 

individer med lägre begåvningsgrad upplever diskriminering inom olika aspekter i samhället. 

Många gånger handlar det om negativa kommentarer och diskriminering av deras handlingar. 

Detta kan enligt författarna förklaras till följd av samhällets avsaknad av kunskap och 

förståelse. Att man många gånger har svårt att förstå en individ vars intellektuella utveckling 

är på en lägre nivå än andra personers är ganska självklart i många fall, speciellt när det finns 
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dokumenterat att personer med dessa svårigheter även brister i sin kommunikationsförmåga i 

samrörelse med samhället. 

 

Att kommunicera är ett vanligt problem hos personer som har en medfödd kognitiv 

funktionsnedsättning då det begränsar individen redan i låga åldrar i det sociala samspelet 

med individer i ens omgivning. Dessa individer kräver att omgivningen likväl som när man 

har en fysisk funktionsnedsättning anpassar offentliga och privata miljöer till individens 

förmåga. Lika viktigt är det att i samtal med lågbegåvade personer anpassa kommunikationen 

och nivån på samtalet. Det kan kräva alternativa sätt för att inhämta eller uttrycka information 

(Socialstyrelsen, 2015).  

 

Vi är av uppfattningen att samhället generellt tänker sig att det är dem som arbetar inom vård 

och omsorgssektorn som möter dessa lågbegåvade individer mest frekvent och därmed är de 

mest lämpade personerna rent kunskapsmässigt för att anpassa kommunikationen och förstå 

sig på omfattningen av individens svårigheter på bästa sätt. Men idag möter vi dessa individer 

överallt. På matvaruaffären, på gymmet och på socialtjänster runt om i landet. Alla har ett 

ansvar för att underlätta kommunikationen till dessa individer, oavsett i vilket sammanhang 

man möter dem. Men extra viktigt är det att man som professionell yrkesman eller kvinna 

besitter en tanke på hur man skall anpassa kommunikationen till en nivå som är begriplig och 

till vissa delar mer lättförståeliga.  

 

3. Vetenskapligt perspektiv/tidigare forskning 

 

Grundarbetet med denna studie har mynnat ut i vetenskaplig forskning kring socialarbetares 

kommunikativa handlande, hur man ser på situationen och vilka begränsningar dessa 

lågbegåvade individer besitter i sammanhang där de måste kommunicera med andra och även 

med professionella. Ineland (2017) skriver i en studie som berör agerande och kommunicering 

mellan yrkesverksamma och klienter med intellektuella funktionsnedsättningar att det finns 

flera olika aspekter som är viktiga att ta hänsyn till samt applicera i kommunikationen med 

dessa klienter. Dessa aspekter som enligt författaren var förknippade med kvalitet i det 

professionella mötet var personliga attribut, professionella handlingar, relevant kunskap och 

ideologisk medvetenhet. Dessa handlar om att man exempelvis skall möta klienten med 

värdighet. Vidare beskrivs resultatet belysa att empatiska relationer och skapandet av detta 

mellan den professionella och klienten är nyckeln till framgången i mötet. Dessa delar måste 

därmed prägla kommunikationen mellan socialsekreteraren och klienten för att det ska vara 

möjligt att nå ett samförstånd.  

 

För att förstå det kommunikativa handlandet och studien i sin helhet vad gäller 

kommunikation mellan lågbegåvade klienter och socialsekreterare är det även av vikt att få en 

grundläggande insyn i vilka problem som dessa klienter kan ha när de kommunicerar, både 

vuxna som barn. En studie gjord av Younga, Powella och Dudgeonb (2003) fokuserar på att 

belysa det faktum att individer med kognitiva funktionsnedsättningar har lättare att inhämta 
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information samt föra konversationen vidare om samtalet präglas av nedkortade 

svarsalternativ. Som exempelvis genom ja och nej frågor. Vidare belyser författarna vikten av 

att professionella i mötet anpassar kommunikationen som bör vara kort och koncis i mötet 

med denna typ av klient, där svaren ej ger upphov till detaljer. Detta kräver större 

engagemang och anpassningar för socialsekreteraren i mötet med klienten.  

 

Vidare belyser Askheim (2005) vikten av att socialsekreterare har kompetens i ämnet för att 

på bästa sätt förhålla sig professionellt till klientens sätt att kommunicera i mötet. Det beskrivs 

även att en viss typ av kompetens kan väga upp bristen på kompetens av annat slag. Detta kan 

kopplas till vårt valda ämne för studien då vi tänker oss att det kan finnas en brist på 

kompetens hos den enskilde socialsekreteraren gällande den specifika utsträckning av själva 

lågbegåvningen hos klienten, samtidigt som denne kan väga upp detta med det faktum att hen 

har stor kompetens i att bemöta alla olika typer av människor på ett bra och respektfull sätt i 

och med sin utbildning. 

 

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar och andra nedsättningar har ofta begränsade 

beteenderepertoarer likväl som begränsad förmåga att kommunicera. Speciellt barn med 

kognitiva svårigheter har bevisligen inte bara problem med att uttrycka sig i 

kommunikationen med andra individer men även svårigheter vad gäller att uttrycka sig via 

kroppsspråket. Forskning har belyst att det finns väsentliga skillnader mellan normalbegåvade 

personer och personer med kognitiva svårigheter i samspelet med andra. Detta kan både 

appliceras på barn samt vuxna då vuxna individer med intellektuella och kognitiva svårigheter 

också kan besitta problem med att kommunicera både muntligt och kroppsligt. Forskningen 

belyser att personer med begränsade beteenderepertoarer gör det bästa utifrån deras förmågor 

i kommunikationssammanhang och tolkar informationen som de får tillgång till i riktning av 

deras beteenden (Olsson, 2006). Vi anser att detta belyser studiens ämne då det blir ett faktum 

att personer med kognitiva svårigheter eller det vi valt att kalla det, lågbegåvade individer, har 

problem med att både kommunicera med andra och att inhämta information som andra ger 

dem. Detta innebär att kommunikationen gärna skall ske på ett så förenklat sätt som möjligt 

för att ge individen en chans till full förståelse och anpassas efter individens mentala förmåga.  

 

Till skillnad från både barn och vuxnas brister i kommunikationen i mötet med andra 

individer samt professionella finns det svårigheter till följd av funktionsnedsättningen som 

kan identifieras i en familjesituation. De brister som kan medföras i en familj där en förälder 

besitter en lågbegåvning eller en kognitiv funktionsnedsättning kan vara avgörande för ett 

barns framtida utveckling och hälsa. Att ha en kognitiv funktionsnedsättning innebär inte 

alltid att en förälder har en bristande omsorg eller en försämrad föräldraförmåga men det finns 

fall där det faktiskt kan påvisas att det finns tydliga brister. Weiber, Tengland, Berglund och 

Eklund (2014) skriver i en artikel att föräldrar med intellektuella och kognitiva 

funktionsnedsättningar behöver mer stöd från professionella än andra för att motverka 

skadliga livsförhållanden för sina barn och andra barn. Författarna skriver att föräldrar med 

specialbehov inte alltid möter de krav barnen har. Många gånger klarar dessa föräldrar av de 
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basala behov barn har så som mat och sömn men kan ha stora brister vad gäller att möta 

barnen känslomässigt och intellektuellt. Alla människor oavsett om man har en kognitiv 

funktionsnedsättning eller inte är i ett behov av att bli tillgodosedda med kognitiv stimulans 

för att inte riskera att skadas på lång sikt. Risken för barn som lever där en eller båda 

föräldrarna har en kognitiv funktionsnedsättning är att barnen kan skadas (Weiber et. al, 

2014). Det som vi har upplevt under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen är att det är 

just dessa typer av familjekonstellationer man möter inom socialtjänsten avdelningar för barn, 

unga och familj. Detta i sin tur ger därav även upphov till att kommunikation mellan 

professionella och dessa individer blir aktuellt.  

 

En anledning till att vi valde just detta ämne var dels att vi uppmärksammat kommunikationen 

i samspel med dessa klienter som problematisk, dels även av den anledningen att vi 

konstaterat att kunskap om just vårt valda ämne idag inte ingår i socionomers utbildning. Vi 

tänker oss att socialarbetare i stort ändå besitter den kompetens som behövs för att bemöta alla 

olika slags människor på ett respektfullt och professionellt sätt men att specifik kunskap och 

utbildning inom ämnet ändå skulle underlätta för den enskilde socialsekreteraren i form av att 

hen då skulle kunna luta sig mot detta för att veta att hen tar de rätta besluten och agerar 

korrekt i mötet. Som Strnadová, Bernoldová, Adamčíková, och Klusáček (2017) beskriver i 

resultatet av sin studie så uppger många att dem inom sin profession är i behov av mer 

kunskap om hur man på bästa sätt ska kommunicera med individer som har en lägre 

begåvningsgrad. Då främst i de fall där föräldrarna är dem med en lågbegåvning och där 

barnen därmed riskerar att fara illa till följd av detta.   

 

Det blir tydlig i och med tidigare forskning att det finns många delar som alla har en viktig 

roll i utfallet av kommunikationen mellan professionella och lågbegåvade klienter. Vår studie 

som mer specifikt riktar in sig på just socialsekreterarnas kommunikativa handlande i relation 

till lågbegåvade klienter, anser vi utgör en nytta för framtida forskning då den belyser 

problematiken i förhållande till en särskilt utvald grupp av professionella.  

 

4. Material och metod 

 

4.1 Undersökningsmetod 

 

För denna undersökning har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden och då 

närmare bestämt med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Orsaken till att vi valde just den 

kvalitativa metoden var på grund av de frågor som vi ville ha svar på i vår undersökning. Då 

vårt undersökningsämne till stor del handlar om hur enskilda socialsekreterare påverkas i 

mötet med klienter som har en lägre begåvningsnivå än normalt, och på vilka sätt som olika 

människor tolkar och förstår saker på olika sätt samt hur organisationen socialtjänsten jobbar 

med dessa frågor så ansåg vi att den kvalitativa metoden skulle passa bäst. Som Bryman 

(2011) beskriver så handlar den kvalitativa metoden till stor del om att lägga vikten av 

undersökningsfrågan vid hur enskilda individer uppfattar och tolkar ämnet som berörs samt 
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hur denna tolkning är ständigt föränderlig beroende på hur verkligheten ter sig för den 

enskilde. 

 

Till skillnad från den kvantitativa metoden så ger den kvalitativa metoden data som speglar 

deltagarnas perspektiv framför forskarens, det vill säga att det är deltagarnas erfarenheter och 

berättelser som styr undersökningen framåt istället för att forskaren avgränsar undersökningen 

med redan förutbestämda frågor och struktur (Bryman, 2011). Kopplat till vår undersökning 

så valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer med olika teman av frågor som vi 

ville inkludera, men som samtidigt lämnar utrymme till en diskussion och följdfrågor i varje 

enskilt intervjumöte. 

  

4.2 Urval 

 

Vårt urval resulterade i att vi genomförde fyra stycken semistrukturerade intervjuer, två 

stycken där intervjupersonen var enhetschefer och två stycken där intervjupersonen var 

socialsekreterare. Inför vår undersökning visste vi att vi dels ville inkludera olika kommuner 

och dels intervjua både enskilda socialsekreterare samt enhetscheferna för den grupp där 

socialsekreteraren jobbar. Vi bestämde oss även för att rikta in oss på den del av socialtjänsten 

som jobbar med barn, unga och familj. Här har vi alltså redan gjort ett urval av vår population 

för undersökningen baserat på kriterier som vilken avdelning man jobbar på och vilken 

position man har inom verksamheten. Efter att vi bestämt oss för dessa kriterier så startade vi 

med att kontakta olika kommuner i vårt närområde, vilket är Östra Norrbotten. Efter att vi 

etablerat en kontakt med två olika kommuner i Östra Norrbotten bokade vi sedan in och 

genomförde våra intervjuer med en enhetschef och en socialsekreterare inom vardera 

kommunen. 

 

Då vi hade bestämt oss för dessa ovanstående kriterier så valde vi sedan att kontakta 

enhetscheferna via mail med information om själva studien samt hur vi planerade att 

genomföra den (Bilaga 3). Vi framförde här även vår önskan om att enhetschefen skulle föra 

detta vidare till socialsekreterare inom dennes verksamhet som, enligt dem, skulle kunna 

passa in i vår målgrupp av personer vi ville inkludera. I och med detta så har vi använt oss av 

ett kedjeurval inom ramen för vår studie. Som Bryman (2011) beskriver så är kedjeurvalet en 

form av urval där forskaren till en början tar kontakt med ett fåtal personer som är relevanta 

för själva studien, för oss var detta enhetscheferna, för att dessa sedan ska hjälpa till att skapa 

kontakt med ytterligare respondenter som passar in i den aktuella studien, vilka i vårt fall var 

socialsekreterare som har erfarenheter av att jobba med ärenden där klienterna har någon typ 

av lågbegåvning.  

  

4.3 Tillvägagångssätt vid datainsamling 

 

Som vi tidigare nämnt har vi i vår undersökning använt oss av semistrukturerade intervjuer då 

vi samlade in vår data. För att få en grund att förhålla sig till och samtidigt säkerställa att 

viktiga frågeställningar fanns med i varje enskild intervju så utformade vi ett frågeformulär. 
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Dels gjorde vi ett formulär med frågor som vi ansåg viktiga att få med i mötet med 

socialsekreterarna (Bilaga 2) och dels ett ytterligare formulär som istället innehåll frågor som 

var riktade till enhetscheferna (Bilaga 1). Som Bryman (2011) beskriver så är den 

semistrukturerade intervjun väldigt flexibel då den utgår från en grund av frågeställningar 

som är lika för varje intervju, men beroende på vad intervjupersonen har att berätta och hur 

hen tolkar vissa frågor så kan forskaren fritt lägga till följdfrågor där hen bedömer att viktiga 

svar kommer att finnas. 

 

Själva intervjuerna genomförde vi på varje enskild medverkandes arbetsplats efter att dem 

själva hade tackat ja till att delta i undersökningen. För att undvika att information skulle 

tappas bort och att flödet för samtalet skulle bli negativt påverkat så valde vi att spela in 

intervjuerna med hjälp av våra mobiltelefoner. Vi spelade enbart in med ljudupptagning då 

syftet med inspelningen enbart låg i att få med all viktig information och möjliggöra ett bättre 

flöde under själva intervjun. Tiden för varje intervju varierade lite från person till person då 

olika erfarenheter leder till olika typer av samtal. Det som blev tydligt var dock att 

intervjuerna med enhetscheferna blev kortare och mer konkreta än vad intervjuerna med 

socialsekreterarna blev då dem istället blev mer ingående och detaljerade i karaktär. 

Det som gjorde att vi valde att använda oss av just semistrukturerade intervjuer var det faktum 

att det är en flexibel form av intervju som gör möjliggör för oss som forskare att faktiskt få 

svar på de frågeställningar vi formulerat för vår undersökning. Vi tänker oss att detta inte 

hade varit möjligt med någon annan metod eller val av tillvägagångssätt eftersom våra 

frågeställningar syftar till att få ta del av erfarenheter, uppfattningar och tolkningar för att 

utifrån dessa sedan kunna förmedla en verklighetstrogen bild av hur socialarbetares 

kommunikativa handlande i relation till lågbegåvande klienter faktiskt ser ut.  

  

4.4 Analysmetod 

 

För att på ett bra sätt kunna bearbeta det material som vi samlat in i och med våra intervjuer så 

valde vi att transkribera varje enskild inspelning. Som Bryman (2011) beskriver så innebär en 

transkribering att man ordagrant skriver ner det inspelade materialet. Detta i sin tur möjliggör 

för forskaren att noggrannare analysera informationen samtidigt som eventuella tolkningar av 

det som sagts kan kontrolleras och förstås på ett bättre sätt. 

 

Efter att vi transkriberat våra intervjuer så började vi med att avidentifiera materialet för att 

bevara de medverkandes anonymitet. Då vi gjort det och därmed hade vårt avkodade material 

så började vi bearbeta vår data efter en kvalitativ innehållsanalys. Bryman (2011) beskriver 

den kvalitativa innehållsanalysen som ett stöd i sökandet efter bakomliggande teman och 

resultat i det material som man studerar. Rent konkret så handlade det i vår undersökning om 

att koda och kategorisera våra transkriberingar av intervjuerna. Vi började med att noga gå 

igenom materialet och markera ut bärande enheter, koder, som vi sedan lade in i olika 

kategorier beroende på vad dem handlade om. Dessa koder kan exempelvis vara olika 

nyckelbegrepp som använts av intervjupersonerna eller teman som man kan avläsa som 

gemensamma för alla intervjuer. Vartefter vi bearbetade vår data på detta sätt och i slutändan 
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kunde sammanställa koderna och kategorierna i olika grupper så kunde vi med hjälp av dessa 

även besvara undersökningen frågeställningar. 

  

4.5 Reliabilitet och validitet 

 

När man gör en forskningsstudie så finns det två centrala begrepp som till viss del kan mäta 

kvaliteten på själva undersökningen, nämligen reliabilitet och validitet. Som Bryman (2011) 

beskriver så handlar den externa reliabiliteten om i vilken mån samma undersökning kan 

göras på nytt och ge liknande resultat, och när det gäller extern validitet huruvida resultaten 

från undersökningen går att appliceras på andra miljöer och situationer. 

 

Den interna reliabiliteten å sin sida handlar mer om att de personer som genomför en 

forskningsstudie kommer överens om på vilket sätt man ska tolka de som man tar del av 

under själva genomförandet av undersökningen. En hög intern validitet för en undersökning 

betyder att det finns en tydlig överensstämmelse mellan den information som kommer fram 

och dem resultat och idéer som forskarna i slutändan utvecklar, alltså ifall syftet med studien 

uppfylls eller ej (Bryman, 2011). 

 

Kopplat till just vår undersökning så kan den externa reliabiliteten och validiteten till viss mån 

vara svår att uppnå då våra deltagare delar med sig av sina personliga erfarenheter och 

uppfattningar om det valda ämnet. I det fall undersökningen skulle genomföras på nytt så kan 

individerna på de valda positionerna inom socialtjänsten har bytts ut vilket i sin tur leder till 

nya och möjligtvis helt andra erfarenheter och upplevelser som därmed också ger helt andra 

svar och resultat jämfört med dem vi fått i vår undersökning. Däremot kan man välja att se på 

den externa reliabiliteten och validiteten för vår studie från ett ytterligare perspektiv vilket gör 

att den istället bedöms som relativt hög. Vi menar att trots det faktum att resultaten av vår 

undersökning är kopplat till specifika personer som har delgett sina personliga åsikter och 

erfarenheter, vilka är bundna till just dem, så kan man se på resultaten på ett annat sätt. 

Nämligen genom att välja att titta på det faktum att i det fall man gör samma undersökning på 

andra personer men med samma position och inom samma verksamhet så kan resultaten trots 

allt komma att bli domsamma på grund av att det är samma problematik som belyses inom en 

verksamhet som förhåller sig lika i enlighet med lagar och liknande oavsett vilken anställd 

individ man pratar med. Den interna reliabiliteten och validiteten för vår undersökning 

bedömer vi å sin sida som relativt hög. Detta då vi under undersökningens gång jobbat väldigt 

nära varandra och haft öppna diskussioner om vad det är vi letar efter och därmed också fått 

en väldigt bra överensstämmande uppfattning om hur vi ska tolka den information/data som 

kommer fram. Även dem resultat och idéer som vi kommit fram till i och med vår 

undersökning kan på ett tydligt sätt kopplas ihop med vårt ursprungliga syfte med 

undersökningen. 

 

Vidare diskuterar vi även mycket angående vår studies generaliserbarhet vilket också kopplas 

ihop med reliabiliteten och validiteten för en studie. Att kunna generalisera resultatet av en 

studie handlar om att kunna anta att resultaten är giltiga även för dem som inte deltagit i själva 
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undersökningen (Bryman, 2011). Vid en första anblick så är den grupp och miljö som vi gjort 

vår undersökning på i ständig förändring vilket gör att resultaten kan kännas bundna till just 

dem personer som ingått i just vår undersökning, men samtidigt diskuterar vi att det inte 

behöver vara så. Som Kvale (1997) beskriver finns det någonting som kallas för analytisk 

generalisering vilket innebär att en kvalitativ undersöknings resultat visst kan generaliseras till 

nya miljöer och situationer efter en noggrann bedömning och jämförelse av likheter och 

skillnader för de olika miljöerna. Den analytiska generaliseringen bygger på en 

påståendelogik där forskarens argumentering och specificering av resultaten ligger till grund 

för att var och en som sedan väljer att ta del av den får göra sin egen bedömning kring 

huruvida resultatet går att generalisera till andra miljöer och situationer eller ej. Kopplat till 

vår undersökning så tänker vi oss därför att denna typ av analytisk generalisering passar in på 

ett bra sätt. För även om individerna på de poster inom socialtjänsten som vi valt att inkludera 

i undersökningen såklart inte kommer att vara domsamma om 20 år eller om vi väljer en 

annan kommun, så kommer det ju fortfarande att handla om samma verksamhet och samma 

typ av problematik. Därför tänker vi att det definitivt går att argumentera och jämföra likheter 

och skillnader med en annan miljö och därefter göra ett eget och personligt ställningstagande 

till om resultaten går att generalisera eller inte. 

  

4.6 Etik 

 

Forskningsetiken handlar till stor del om forskarens ansvar att informera och skydda de 

individer som deltar i en undersökning. De etiska överväganden som görs handlar till stor del 

om att jämföra och hitta en balans mellan olika intressen inför en undersökning. Dessa kan 

exempelvis vara kunskapsintresset, alltså möjligheten att ta reda på hur ett fenomen verkligen 

ser ut, och integritetsintresset som handlar om att den enskilde medverkande i en 

undersökning ska ha möjlighet att vara anonym och inte riskera att ta skada genom att 

medverka i en undersökning (Vetenskapsrådet, 2017). Kopplat till just vår undersökning som 

är en kandidatuppsats inom ramen för vår utbildning så faller ansvaret för att säkerställa att 

undersökningen genomförs på ett korrekt sätt på oss själva samt vår handledare. Vår 

bedömning av just vår undersökning är att det för deltagarna inte förefaller någon särskilt stor 

risk för dem genom att delta. Informationen som ges har avidentifierats och nyttan med 

undersökningen bedöms som större då resultatet avser att göra det möjligt för socialtjänsten 

som verksamhet att bli mer medvetna om hur kommunikationen med lågbegåvade klienter ser 

ut och vilka förbättringsområden som finns. 

 

Vidare finns det fyra olika etiska principer som gäller för svensk forskning. Dessa 

grundläggande principer rör frågor som frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 

kopplat till de personer som väljer att delta i forskningsstudien och benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011). 
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o 4.6.1 Informationskravet 

Detta krav handlar om att forskaren har som ansvar att informera om syftet med 

undersökningen för den som ska delta. Här skall även ingå information om att det är 

frivilligt att delta och att man kan välja att hoppa av undersökningen om man så önskar. 

Det ska även göras tydligt om på vilket sätt undersökningen ska genomföras (Bryman, 

2011). I vår undersökning skickade vi till en början ut mail med en tydlig beskrivning av 

vår undersökning och hur den skulle komma att genomföras till enhetscheferna i de olika 

kommunerna. De i sin tur förde vidare informationen till socialsekreterarna som då kunde 

ta ställning till ifall dem ville medverka eller ej. Då det sedan var dags för själva 

intervjuerna så inledde vi i det mötet med att åter igen förklara undersökningens syfte 

samt att deras deltagande helt och hållet bygger på frivillighet. 

 

o 4.6.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna för studien ska veta att det är dem själva som 

bestämmer över sin medverkan och i det fall där dem medverkande är minderåriga så 

behöver ett godkännande från vårdnadshavare finnas (Bryman, 2011). I och med att vi 

utförligt beskrev vad vår undersökning handlade om och i vilket syfte vi genomförde den i 

det informationsmail vi skickade ut gavs de deltagande redan där möjlighet att själva ta 

ställning till att delta eller ej. Som Bryman (2011) beskriver så handlar samtyckeskravet 

om just detta, att forskningsdeltagaren har rätt till att få tillräcklig information om 

undersökningen för att aktivt kunna ta ställning till sin egen medverkan eller ej. 

  

o 4.6.3 Konfidentialitetskravet 

Här behandlas saker som personuppgifter för de deltagande inom ramen för en 

undersökning. Konfidentialitetskravet avser att säkerställa att dessa uppgifter skyddas och 

förvaras så att inga obehöriga kan ta del utav dem (Bryman, 2011). Kopplat till vår 

undersökning så valde vi att direkt då vi transkriberat inspelningarna från intervjuerna att 

avidentifiera deltagarna och enbart ha kvar och göra det tydligt vem som tillhörde 

kategorin socialsekreterare och vilka som tillhörde kategorin för enhetschefer. Efter att vi 

transkriberat materialet så raderades inspelningen vilket även deltagarna informerades om 

innan intervjun startade. 

  

o 4.6.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet handlar om att den information som man i sin undersökning får fram och 

som kan kopplas till enskilda deltagare, endast får användas till det som är syftet med 

själva undersökningen (Bryman, 2011). Detta krav kopplat till vår undersökning 

uppfylldes genom att vi jobbade med att avkoda vårt material och enbart ta med de delar 

som hjälpte oss att besvara dem frågeställningar som vi formulerat som syftet för vår 

undersökning. 
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4.7 Arbetsfördelning 

 

Genom hela arbetet med denna undersökning har vi både skrivit enskilt och tillsammans. 

Petra har haft det huvudsakliga ansvaret över att skriva inledningen medan Elin ansvarat för 

avsnittet gällande metod. Tillsammans har vi hjälpts åt att skriva både resultats delen och 

sammanfattningen. De frågeformulär som vi haft som grund till våra semistrukturerade 

intervjuer utformade vi också tillsammans på grund av att vi ville att frågorna riktade till 

enhetscheferna skulle vara sammankopplade med de frågor som vi formulerade riktade till 

socialsekreterarna. Även diskussion/analysdelen valde vi att skriva tillsammans då vi anser att 

den ju faktiskt ska vara en diskussion vilken enligt vår gemensamma åsikt formuleras bäst 

med oss båda som delaktiga.  

 

Alla intervjuer har vi genomfört tillsammans men vi har däremot valt att dela upp 

transkriberingen av dessa så att vi fick ansvara över två var då detta är ett mycket 

tidskrävande arbete. Själva analysen av det transkriberade materialet och arbetet med att 

komma fram till ett resultat utifrån vår insamlade data har vi gjort tillsammans. 

 

Överlag så har vi trots uppdelningen av arbetets vissa delar ändå valt att ha tät kontakt och 

även rådfråga och ta hjälp av varandra i undersökningens alla delar. Vi är av uppfattningen att 

samarbetet har fungerat bra och vi har kunnat lösa situationer som uppstått under det 

pågående arbetet på ett bra sätt. 

 

5. Resultat 

 

Resultaten i denna studie kommer att presenteras i en sammanhängande del där studiens 

resultat kommer att belysas i löpande text under respektive tema. Resultatet kommer även att 

stärkas med hjälp av citat från de kvalitativa intervjuer som präglat studien. Det kodade 

materialet resulterade i sex stycken teman som går att applicera på både enhetschefernas samt 

socialsekreterarnas åsikter relaterade till studiens syfte och frågeställningar. De teman som är 

identifierade är: “ett svårt begrepp att definiera”, “svårt att få klienten att nå fullständig 

förståelse i mötet”, “brist på kunskap leder till svårigheter i kommunikationen, erfarenhet 

underlättar”, “anpassningar i verksamheten och i det professionella mötet”, “personlig 

påverkan i mötet med klienten” samt “att prata öppet om ämnet kan leda till förbättrade 

resurser”. 

 

5.1 Ett svårt begrepp att definiera 

 

Den första slutsatsen som denna studie påvisat är att det finns ett generellt problem med att 

förklara och konkretisera begreppet lågbegåvad. Alla intervjupersoner i vår studie har belyst 

att det finns olikheter kring hur man definierar begreppet lågbegåvad och att det finns en 

osäkerhet kring hur man skall använda begreppet för att inte visa bristande respekt för 

individen man möter. Överlag har studien visat på att det inte pratas öppet om ämnet inom de 
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verksamheter vi undersökt och att det kan vara något som resulterat i att ämnet väcker så 

många olika reaktioner och tankar. Detta kan styrkas med detta citat,  

 

Jag tycker att lågbegåvade är ett begrepp som är svårt att definiera. Jag tänker att man 

annars kanske tänker funktionshindrad eller något sådant skulle jag nog hellre använda 

(Ip3). 

 

Detta citat visar på att det finns ett problem vad gäller att definiera begreppet. Istället lutar 

man sig gentemot begrepp som funnits med i arbetet med människor långt tillbaka i tiden, så 

som begreppet funktionshindrad vilket kan vara naturligt för många. Vidare kan begreppet 

kopplas till svårigheter i vardagen. Att en lågbegåvad individ har svårt att klara av livet, att 

det kan handla om allt från tid och struktur till det sociala samspelet med andra individer 

vilket kan styrkas med den tidigare forskning som finns kring ämnet.  

 

Trots de svårigheter som begreppet lågbegåvad ger upphov till är begreppet kopplat till 

intellektuella eller kognitiva svårigheter som ger sig i uttryck via kommunikationen mellan 

den professionella och klienten. Det framkommer även en känsla, främst hos 

socialsekreterarna, att det även finns en grupp av personer som hamnar i gränslandet för att 

kunna definieras som lågbegåvad fullt ut och att även detta ger problem i det professionella 

mötet. Personen i fråga kanske inte har någon dokumenterad diagnos eller liknande men som 

trots detta i samtalet och mötet med den professionelle visar tecken på att hen inte riktigt 

förstår eller kan hänga med i processen fullt ut. Studiens resultat visar att detta i sin tur leder 

till en viss frustration hos socialsekreterarna samt, återigen, osäkerhet hos dem då det blir 

svårt att anpassa kommunikationen och själva arbetets gång på ett bra sätt i just dessa fall.  

 

5.2 Svårt att få klienten att nå fullständig förståelse i mötet 

 

En annan slutsats i studien är att det krävs många anpassningar av den enskilde 

socialsekreteraren i kommunikationen med en klient som besitter en lågbegåvning. Att vara 

lågbevågad innebär att det finns svårigheter vad gäller att tänka rätt och bearbeta den 

information som ges. Socialsekreterares sätt att arbeta innefattar många svåra ord och begrepp 

vilket ställer högre krav på anpassningar i kommunikationen. Socialsekreterare måste därmed 

anpassa språket så att det blir mer lättbegripligt vilket ibland ställer till problem. Detta kan ge 

sig i uttryck i form av att socialsekreterare har skyldighet att informera klienten om 

exempelvis utredningsprocessen vilket kan vara svårt att omformulera för att få full förståelse. 

Vidare visar studien på att det kan vara svårt att hitta balansgången med att inte lägga sig på 

en för låg nivå eller på en för hög nivå i mötet. Socialsekreterare som arbetar med 

myndighetsutövning har ett krav på att hålla sig professionell i mötet med alla klienter, vilket 

har visat vara en svårighet då det finns en risk att man anpassar sig till den grad att man tappar 

sin professionella roll.  

 

Ett annat problem vad gäller kommunikationen som resultaten för vår studie visar är att göra 

sig fullständigt införstådd i att klienten har förstått det socialsekreteraren vill komma fram till. 
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Detta kan förtydligas genom detta citat,  

 

Det är ju inte så att bara för att man har en lågbegåvning så förstår man det här utan det 

är ju en gråzon med hur mycket man förstår eller inte. Jag tror absolut att vi många 

gånger har svårt att få dem att förstå våran verksamhet och vårat uppdrag och varför vi 

gör som vi gör de gånger vi möter dem (Ip1). 

 

Ytterligare en aspekt av det faktum att det är svårt för socialsekreterarna att få klienterna att 

nå full förståelse i mötet är att en lågbegåvning ju även kan innebära att individen själv inte 

har insikten att hen faktiskt besitter en lågbegåvning. Vår studie visar på att detta är någonting 

som båda socialsekreterarna hade erfarenhet av i sina möten med lågbegåvade klienter. 

Studiens resultat visar på att denna aspekt blir som tydligast då det handlar om att det är 

föräldern som har en lågbegåvning och till följd av denna inte har möjligheten att tillgodose 

sitt barns alla behov. Följande citat ger en bild av hur socialsekreterarna beskrev just denna 

aspekt, 

 

Jag tänker att det är svårt för dessa föräldrar att förstå, att det handlar mycket om att dem 

har svårt att ha den insikten om sig själva. Dem kanske vet att dem har en lägre 

begåvningsgrad men att dem inte kan förstå hur det påverkar dem i deras förmåga som 

föräldrar. Det som också är en del i detta är ju att en lägre begåvningsgrad inte är 

någonting som försvinner utan det är någonting som kommer att vara föralltid (Ip4). 

 

När man möter lågbegåvade klienter är det inte alltid en självklarhet för socialsekreteraren hur 

man skall göra de anpassningar som krävs för att samtalet skall ta rätt riktning. Det är även 

svårt för socialsekreteraren att förhålla sig till den professionella roll som verksamheten 

kräver. Studien visar att det är rätt vanligt att socialsekreterare känner att de har svårt att 

anpassa samtalet till klienten. Precis som citatet visar på finns det inte några riktlinjer för vad 

och hur en lågbegåvad individ tolkar och bearbetar den information som ges i samtalet utan 

trots de generella riktlinjer som finns i ämnet så är det individuellt. Detta kräver mer arbete 

och erfarenhet av denna situation för att trygga upp den enskilde socialsekreteraren.  

 

Studien visar även att mötet med dessa klienter kan vara extra känsligt för socialsekreterarna. 

Man vill inte alla gånger uttalat säga att man är av uppfattningen att klienten inte hänger med i 

samtalet. Detta för att inte på något sätt ge klienten en uppfattning av att man på något sätt 

tilltalar dem med en negativ betoning. Detta leder till en utmaning för socialsekreterarna 

vilket kan belysas genom detta citat,  

 

Jag tänker att för de som ligger väldigt lågt i begåvningsgrad så blir det såklart väldigt 

problematiskt. Många av klienterna kan säkert förstå delvis, men för det mesta blir det 

väldigt svårt att nå fram till individen om hen har en grav funktionsnedsättning. Sen så 

tänker jag att det är problematiskt med dom klienter som ligger i gränslandet, för där är 

det extra känsligt. Man kanske exempelvis kan märka att dem inte riktigt hänger med men 

måste samtidigt tänka på att inte agera kränkande på något vis, vilken är en stor utmaning 

(Ip2). 
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Studien visar att det i dagsläget är mer ärenden som präglas av lågbegåvade klienter. Detta 

kan vara till följd av samhällsförändringar eller av att bilden av socialtjänstens verksamheter 

förändrats. Enhetscheferna i studien tror att det kommer att bli vanligare att socialtjänsten 

kommer i kontakt med dessa klienter även om de får stöd och hjälp från andra instanser. I och 

med detta så krävs det att socialsekreteraren har en bred grund att stå på för att bemöta 

klienten på bästa sätt vilket kräver att enhetschefer och även högre instanser inom 

verksamheter tillhandahåller socialsekreterarna verktyg och strategier som kan hjälpa dem i 

kommunikationen med klienterna. De enhetschefer som deltagit i studien kan belysa olika 

svårigheter som de ser att deras anställda socialsekreterare får möta i det dagliga arbetet. Båda 

cheferna har varit duktiga på att identifiera problemområden inom deras verksamhet som kan 

komma att behöva förbättras i framtiden. Det centrala i deras resonemang gällande svårigheter 

och problem utläser vi är att kunna anpassa kommunikationen till rätt nivå och känna sig 

trygg med det. Ett behov av mer kunskap och olika kunskapsstöd liknande dem som finns för 

andra grupper inom socialtjänstens verksamheter efterlyses också.  

 

Det som blir tydligt under just detta tema är att både cheferna och socialsekreterarna båda 

identifierar liknande områden som problematiska/svåra. Överlag så handlar det om just 

kommunikationen under mötet med klienterna och hur man ska kunna veta hur man ska 

anpassa sitt arbetssätt på ett sådant sätt att informationen når fram och förstås av den enskilde 

klienten. I boken “Klarspråk i socialtjänsten” beskriver Lundin och Wedin (2009) vikten av 

att anpassa de texter man skriver samt på vilket sätt man förmedlar olika beslut till klienterna 

på ett sådant sätt att de uppfattas så som man vill att dem ska uppfattas. Att det i arbetet är 

viktigt att tänka på att dem som ska ta till sig informationen kan ha olika typer av 

förutsättningar att göra detta vilket i sin tur också kräver att man noga planerar sitt arbete i 

förväg och tänker igenom olika situationer i processen en tid innan för att kunna vara 

förberedd. Dels att förmedla rätt information på rätt sätt dels att kunna känna sig trygg i själva 

processen med att man har den kunskap som är nödvändig. Detta är det vi anser som det mest 

framträdande i resultatet kopplat till detta tema. 

 

5.3 Brist på kunskap leder till svårigheter i kommunikationen, erfarenhet underlättar 

 

Som nämnt ovan i inledningen och i resterande text förklaras att det finns flera delar som kan 

komma att bli svåra i kommunikationen mellan den enskilde socialsekreteraren och klienter 

med en lägre begåvningsgrad. När vi pratade med enhetscheferna valde vi att rikta frågan 

gällande kommunikation mot verksamheten då cheferna i sitt dagliga arbete inte möter samma 

utsträckning klienter som en socialsekreterare för att se hur enhetscheferna kan anpassa 

socialsekreterarnas arbete och ge dem en tryggare känsla i mötet.  

 

En del av detta skulle kunna vara att verksamheten har specifika riktlinjer för att ge 

socialsekreterarna vägledning i mötet med klienten. Resultatet visade att de kommuner som 

inkluderades i vår studie inte har några riktlinjer utsatta för detta ämne. Det framkom under 

studiens gång att det finns kunskapsstöd som Socialstyrelsen tagit fram som berör ämnet i en 
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smal utsträckning men inte i den utsträckning som socialsekreterarna önskar. Generellt visade 

studien på att verksamheterna arbetar lite med denna fråga vilket kan betraktas som märkligt 

då det finns en uttalad problematik för ämnet. Mycket handlar nog om att ämnet kan betraktas 

som tabubelagt och att det är därför det inte finns utformade riktlinjer för socialsekreterare 

idag. 

 

Nej. Det finns inga färdiga riktlinjer inom vår kommun men i det nya kunskapsstödet 

inom BBIC kring umgänge med placerade barn där finns det en del som handlar om det 

här. Så jag hoppas att det kan ge lite mer vägledning. Men vi har inget specifikt för dom 

utan de går under samma riktlinjer som alla andra. Jag tror inte att vi inom socialtjänsten 

har jobbat så mycket med den här frågan (Ip1). 

 

Eftersom det finns en avsaknad av kunskapsstöd till socialsekreterare idag är det viktigt att 

ledningen tar sitt ansvar i att stötta socialsekreterarna när de upplever mötet problematiskt och 

extra krävande då det tar mycket tid och engagemang att förbereda sig och genomföra 

samtalen. Vi valde därför att undersöka hur socialsekreterarna upplever stödet från sina chefer 

och ledningen i sin helhet. Studien visade på att socialsekreterarna upplever att de får det stöd 

de efterfrågar av sin chef och att de bemöts av förståelse när de haft ärenden av denna 

karaktär. Vidare anser socialsekreterarna att det viktigaste att bära med sig i dessa klientmöten 

är kunskap, att kunskapen väger tyngst och underlättar arbetet.  

 

Något som studien också visat på är att erfarenhet av ämnet hjälper socialsekreteraren i mötet. 

Erfarenhet är även till gagn för enhetscheferna som i sin tur får vara det stöd 

socialsekreteraren behöver när svåra situationer uppstår. Resultatet visade att de 

socialsekreterare som har mindre erfarenhet av möten med dessa klienter kräver ett större stöd 

från verksamheten medan de som har stor erfarenhet kan vara mer självgående i arbetet, vilket 

är ganska självklart. 

 

5.4 Anpassningar i verksamheten och i det professionella mötet 

 

Så som nämnt ovan kräver lågbegåvade klienter mer av socialsekreterarna. Detta innebär 

också att socialsekreterarna kan komma att påverkas i mötet då mycket av samtalet handlar 

om att skapa förtroende i relationen mellan socialsekreteraren och klienten. När man möter 

lågbegåvade människor i sitt arbete kan arbetet kring relationen ta längre tid och 

förberedelserna inför mötet kan vara mer omfattande. Denna del är viktig i alla klientmöten då 

en god relation ger upphov till ett bättre samarbete och det kan resultera i att fler klienter får 

förtroende för den professionella, verksamheten samt de insatser som kan komma att vara 

aktuella. När vi intervjuade enhetscheferna inom ramen för studien valde vi att undersöka hur 

de ser på deras metoder för att ge socialsekreterarna de verktyg som de behöver i mötet med 

klienten. Studien visar på att det finns en avsaknad av kunskapsstöd som enhetscheferna är 

tydliga med att påpeka då det skulle underlätta socialsekreterarnas arbete och komplettera de 

befintliga kunskapsstöden som används i det dagliga arbetet. Trots avsaknaden av 

kunskapsstöd visar studien att de enhetschefer som är inkluderade i studien känner sig trygga i 
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sin roll som chef och anser att de har tillräckligt med erfarenhet för att vara socialsekreterarna 

behjälpliga. Erfarenheter från andra branscher så som bistånd enligt LSS eller stöd och 

omsorg värderas högt och är en fördel för cheferna som i sin tur kan upplysa och ge sina 

anställda en bredare kunskapsgrund. Överlag finns det inte så många anpassningar i 

verksamheterna gällande detta ämne, vilket kan vara ett problem då intervjupersonerna har 

tankar om att denna typ av ärenden kommer att fortsatt öka.  

 

Trots att studien visat att det inte finns desto mer anpassningar verksamhetsmässigt i dessa 

möten, har socialsekreterarna vissa strategier som underlättar deras arbete. Resultatet visade 

att socialsekreterarna får ägna mycket tid till att förbereda sig inför samtalet, vilket i sin tur är 

påfrestande då arbetet som handläggare tidspressat redan till en början. Förberedelserna är i 

form av att man redan innan tänker igenom samtalet och gör upp en plan för hur man skall 

försöka förhålla sig gentemot klienten. Detta kan resultera i att man inte ställer frågor som 

kräver att klienten måste tänka i två led utan att man använder mer direkta, konkreta frågor.  

 

Det är inte bara utformningen av frågor som man kan komma att behöva tänka över utan man 

bör även ta i beaktning hur man talar och på vilket sätt. Studien visar att det mest använda sätt 

att tala är att vara extra tydlig och arbeta genomgående med upprepningar för att hela tiden 

försöka ha koll på att klienten förstår den information man försöker få ut. Att använda sig utav 

återkopplingar under samtalet visade sig enligt studien vara en väl använd strategi där 

socialsekreteraren ställer frågor som kopplas till det som tidigare sagts under mötet för att 

fånga klientens uppmärksamhet och sammankoppla de delar som berörts.  

 

Studien visar även på att det finns en genomgående tanke om att det bästa är att i största 

möjliga mån vara två socialsekreterare under samtalet. Detta för att komplettera varandras 

kunskaper och erfarenheter då det kan se väldigt olika ut i personalgruppen. Resultatet visar 

även på att det är uppskattat att använda sig utav olika konkreta material under samtalet. Så 

som att använda bilder eller rita/måla för att förtydliga för klienten.  

 

Det man kan se baserat på de svar som både cheferna och socialsekreterarna ger under detta 

tema är att erfarenhet inom yrket värderas högt och ses som en tillgång när det gäller det valda 

ämnet. Samtidigt som man känner att ett behov av mer kunskapsstöd och liknande skulle 

finnas så känner de professionella som vi inkluderat i denna studie ändå att dem på ett bra sätt 

kan möta just dessa klienter som har en lägre begåvningsgrad på grund av deras erfarenhet 

inom yrket. Man har även inom de olika verksamheterna hittat olika strategier som kan vara 

till hjälp, exempelvis att vara fler än en socialsekreterare i mötet, använda sig av bilder för att 

förklara eller att man ställer frågor som hjälper till att kontrollera att personen förstått det som 

sagts hittills. Just det som socialsekreterarna beskriver gällande att inte ställa sådana frågor 

som kräver att klienten behöver tänka i flera led kan vi se en koppling till det som 

Socialstyrelsen (2009) beskriver som en dokumenterad svårighet för personer med en kognitiv 

funktionsnedsättning, nämligen deras oförmåga att kunna förstå abstrakta begrepp och 

resonemang.  
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5.5 Personlig påverkan i mötet med klienten 

 

Studien visar att då man arbetar med människor så påverkas den enskilde individen i olika 

utsträckning och det ter sig även olika i uttryck beroende på vem man är. Detta styrks av 

Øvreeide (2001) som skriver i boken “samtala med barn” att socialsekreterare i olika 

samtalssituationer reagerar olika utifrån den enskilde individens emotionella reaktioner. 

Vidare beskriver författaren vikten av att som socialsekreterare ha kontakt och en översikt 

över sina egna reaktioner i förhållande till klienten för att kunna etablera och utveckla en god 

kontakt. I denna studie ville vi veta hur både enhetscheferna samt socialsekreterarna ser på 

den personliga påverkan i mötet med lågbegåvade klienter. Studien visar på att enhetscheferna 

resonerar kring det faktum att det blir ett ökat engagemang av socialsekreterarna i den aspekt 

att man vill att klienten ska förstå fullt ut och komma fram till en lösning som gör deras 

livssituation bättre. Vidare framkommer det även att cheferna tänker att dessa möten är 

svårare och att många som har valmöjligheten väljer bort denna typ av ärenden. En enhetschef 

i studien konkretiserade svårigheterna som kan uppstå vilket kan visas genom detta citat,  

 

Jag tänker att det blir svårt för dem. Alltså med kommunikationen, att man får lirka 

litegrann och försöka på olika sätt. Sen är det ju svårt att veta om det är på grund av en 

lågbegåvning eller om personen bara inte vill förstå det vi säger. För ibland så säger vi ju 

saker som dem inte vill höra (Ip3). 

 

Vidare visar resultatet på att socialsekreterarna ser olika på hur de påverkas personligen i 

mötet med lågbegåvade klienter. Resultatet inom detta tema är splittrat då det både 

förekommer gånger då socialsekreterarna påverkas mer och ibland inte alls. Det som studien 

tydligt visar på är att socialsekreterarna värdesätter sin professionella hållning och alltid 

försöker sträva efter ett neutralt förhållningssätt oavsett klientens svårigheter. Detta för att 

alltid behålla fokus, agera professionellt och såklart se till klientens bästa.  

 

Det intressanta med denna typen av fråga i just vår studie är att intervjupersonerna kunde ha 

så olika syn på hur man påverkas i mötet med klienten. Som nämnt ovan skriver Øvreeide 

(2001) om vikten av att ha kontroll på sina emotionella reaktioner i mötet med klienten, vilket 

i vissa fall kan vara svårt. Att man påverkas stress- och engagemangsmässigt i arbetet med att 

förklara och förtydliga för denna typ av klient kan påverka den enskilde socialsekreteraren i 

större utsträckning än att man påverkas emotionellt. Vidare beskrivs att det i vissa situationer 

är oundvikligt att påverkas i mötet med klienter, då alla är människor och besitter känslor som 

kommer en närmare än andra och att det är viktigt för socialsekreteraren att ta kontroll över 

sina verbala och icke-verbala verktyg för att bemöta klienterna på bästa sätt. Övergripande 

visar vår studie att både enhetschefernas och socialsekreterarnas förhållningssätt till detta är 

genomsyrat av den professionella hållningen man ska ha i mötet med klienten. Men trots detta 

kan man stöta på problem i samtalet vilket kan generera olika typer av personliga känslor för 

socialsekreteraren, beroende på hur man är som person.  
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5.6 Att prata öppet om ämnet kan leda till förbättrade resurser 

 

I arbetet med denna studie har vi identifierat bristen av resurser vad gäller att samtala med 

lågbegåvade klienter inom socialtjänsten. Vi har inte heller under vår 3 åriga studietid berört 

detta ämne inom socionomprogrammet, varpå vi ville veta vad det finns för 

förbättringsområden inom socialtjänster i östra Norrbotten. Studien visade att enhetscheferna 

ser en brist på stödmaterial, vilket skulle kunna vara en idé för förbättring inom 

verksamheten. Exempel på dessa stödmaterial skulle enligt studien kunna vara 

informationsbroschyrer som är lättbegripliga som klienten skulle kunna få med sig hem för att 

upprätthålla en förståelse för processer och liknande. Studien visar även på att enhetscheferna 

ser ett behov av att dokumentationen bör förändras. Många gånger använder verksamheter 

som utövar myndighetsutövning svåra ord och begrepp utan att medvetet reflektera över 

dessa. Detta är någonting som enhetscheferna vill förändra i verksamheten.  

 

Båda enhetscheferna i intervjuerna berättar klart och tydligt att det finns förbättringsområden 

inom ämnet. Generellt så finns det väldigt lite kunskap om att samtala med lågbegåvade inom 

socialtjänstens barn- och unga avdelning, vilket kan vara ett identifierbart förbättringsområde 

inför framtiden. De mesta material som finns inom socialtjänsten är just riktat till att samtala 

med barn, men det faktum att det kan vara problematiskt att samtala med föräldrar verkar inte 

betraktas som ett problem.  

Socialsekreterarnas tankar kring förbättringsområden handlar om bristen av kunskap och en 

önskan och strävan efter att kommuner skulle få mer insyn i den problematik som uppstår för 

socialsekreterarna. En socialsekreterare lade fram denna syn på saken, se citat nedan  

 

Jag tänker att man överlag i de flesta kommuner behöver ha mer kunskap om vad det 

innebär att vara förälder och ha en funktionsnedsättning, för det är större utmaningar och 

större svårigheter än om du inte har svårigheter. Jag tänker att ett missbruk till exempel 

arbeta med i en behandling och bli fri om du håller dig till det, men en lågbegåvning kan 

man inte arbeta bort (Ip2). 

 

Precis som nämnt ovan i citatet visar en annan del av resultatet att det finns ett behov av ett 

nytt kunskapsstöd som inkluderar detta ämne. En annan del som socialsekreterarna efterfrågar 

är att man mer öppet skall kunna prata om denna problematik utan att det blir tabubelagt och 

obekvämt. Socialsekreterarna är av uppfattningen att ju mer man pratar om ämnet desto mer 

avdramatiserat blir det, vilket leder till att man på ett bättre sätt kan arbeta aktivt för att 

förbättra och underlätta arbetet. Detta kan belysas av detta citat,  

 

Och just det där att det blir så tabubelagt då man pratar om alla människors rättigheter till 

att skaffa barn och så, men då måste man ju bygga ett samhälle som hjälper. För nu blir 

det så tabubelagt att det många gånger leder till att barnen far så himla illa innan 

någonting sker. Det finns så många instanser som stöttar upp föräldrarna så mycket att det 

blir fel, exempelvis som förskolan, skolan osv. Istället för att de får ett annat stöd. Att 

man lyfter att det ändå är försummelse av barnen, det behöver pratas om och människor 

behöver få mer kunskap om detta. Man behöver kunna prata om det öppet (Ip2). 
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Socialsekreterarna likväl som enhetscheferna pratar om bristen av kunskapsstöd i ämnet, men 

även om att samhället måste reagera och våga träda fram om barn far illa till följd av deras 

föräldrars kognitiva funktionsnedsättningar. Idag är det väldigt tabubelagt att prata om ämnet 

då man faktiskt ser förbi förälders funktionsnedsättning och tänker att de gör så gott dom kan, 

vilket de säkert gör, men ibland räcker det inte. Att det finns förbättringsområden inom ämnet 

är för alla intervjupersoner ganska självklart, vilket vi också genom studien identifierat.  

 

6. Diskussion 

 

6.1 Inledning diskussion 

Att det finns en outtalad svårighet vad gäller att bemöta lågbegåvade individer inom olika 

professioner men även ute i samhället finns det ingen tvekan om. Det man många gånger 

glömmer bort är att det inte bara är den muntliga kommunikationen som kan bidra till 

svårigheter utan även den kroppsliga kommunikationen (Olsson, 2006). Idag har samhället 

förändrats och att det finns svårigheter i kommunikationen inom ramen för olika 

professionella verksamheter som exempelvis socialtjänsten, vilket är någonting som man idag 

börjat våga prata om i en större utsträckning än tidigare. Alla intervjupersoner i denna studie 

har identifierat att det finns en svårighet i kommunikationen och att det saknas diverse stöd 

för socialsekreterare för att få en bredare kunskap i ämnet. Det som var gemensamt för alla 

intervjupersonerna kopplat till frågan gällande kunskap var, trots att ingen utav dem hade 

särskild utbildning för undersökningens ämne, ändå att dem alla var eniga om att deras 

yrkeserfarenheter gör att dem känner sig trygga i mötet med dessa klienter trots allt. Resultatet 

visar även på att det finns meningsskiljaktigheter hos intervjupersonerna vad gäller vilka typer 

svårigheter man upplever i mötet med dessa klienter. Slutsatsen blir därför att det finns 

problem i kommunikationen med dessa klienter men att man upplever dem olika beroende på 

vem man är som person och vilken position man har inom verksamheten. 

 

6.2 Diskussion om resultatet 

 

Resultatet visar tydligt att det finns olika typer av problem i kommunikationen mellan 

professionella och lågbegåvade klienter. Vilket även styrks i och med den tidigare 

forskningen då även denna visar på att det finns tydliga problem vad gäller att kommunicera 

med individer som har en lägre begåvningsgrad än normalt. Exempelvis som Olsson (2006) 

beskriver gällande att det inte bara är i aspekten av då dessa individer möter människor i olika 

yrkesroller utan även i andra sammanhang, som deras vardag, då det blir svårt för dem även 

här att både tolka och ge information. Detta i sin tur anser vi visar på att det krävs ett större 

engagemang och arbete med att förenkla och anpassa sättet professionella kommunicerar med 

just dessa individer, vilket även resultatet för vår studie bekräftar.  

 

Kopplat till de frågeställningar som vi utformat för vår undersökning så har vi fått tydliga svar 

även om dem ibland skiljer sig kraftigt beroende på vem det är som svarat. Den delen som 
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handlar om, och i så fall hur, man personligen blir påverkad i mötet med klienter som har en 

lägre begåvningsnivå så var enhetscheferna ganska eniga om att dem uppfattar dessa ärenden 

som mer arbetsamma för socialsekreterarna. Socialsekreterarna å sin sida svarade väldigt 

olika i just denna fråga. Den ena uppgav att hen inte tror att hen påverkas annorlunda alls i 

mötet med just dessa typer av klienter medan den andre uppgav att denne absolut gör det. Vi 

tänker oss att det mest troligt handlar om vilka erfarenheter man har av dessa typer av ärenden 

men också hur man är som person. Rent generellt för de personer som väljer att jobba med 

människor och inom just socialtjänsten där man dagligen möter alla möjliga olika typer av 

människor tänker vi oss att man från start har ett annat förhållningssätt än personer som inte 

gör det. Att man har tränat på och därmed är väldigt bra på att bemöta människor i stort. 

Kanske är det just därför som vissa utav dessa socialsekreterare inte uppmärksammar att dem 

påverkas på något särskilt sätt bara för att det handlar om lågbegåvade klienter utan att det 

istället handlar mer om vilken karaktär som själva problematiken i ärendet har. Som Askheim 

(2005) skriver i boken “sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp” så kan de 

professionellas kompetens i en viss situation väga upp bristen på kompetens i andra 

situationer. Vi tänker att detta kan kopplas till olika saker men i enighet med studiens resultat 

tänker vi att det kan kopplas till det faktum att de båda socialsekreterarna ser olika på den 

personliga påverkan som mötet med dessa klienter kan generera beroende på vilken typ av 

kompetens och erfarenhet dem besitter. Att det kan handla om att socialsekreteraren som 

påverkas mer kanske har en brist på kompetens för ämnet och därför finner mötet med denna 

typ av klient svår. Vilket i sin tur medför en personlig påverkan på den enskilde 

socialsekreteraren då detta skapar frustration som kan leda till att man tar med sig jobbet hem 

och grubblar vidare även på hemmaplan gällande hur man på bästa sätt ska lösa situationen. 

Medan socialsekreteraren som har mer kompetens gällande att arbeta med lågbegåvade 

klienter eller bara har mer erfarenhet inom sin yrkesroll kanske till följd av detta känner sig 

mer trygg i arbetet med dessa klienter. Vilket i sin tur gör att dem inte ser någon skillnad eller 

påverkas mer personligt än vanligt. Vi tänker att det nog är ganska naturligt att man bär med 

sig vissa klientsituationer hem från arbetet och andra inte vilket beror på vem man är och 

vilka erfarenheter man har sedan tidigare, vilket även studiens resultat upplyser oss om.  

 

För den frågeställning vi utformat gällande hur man på bästa sätt anpassar kommunikationen 

med klienter som har en lägre begåvningsnivå än normalt så visar resultatet oss flera olika 

exempel. Dels spelar socialsekreterarnas och enhetschefernas yrkeserfarenheter även här en 

viktig roll. Samtliga har svarat att deras erfarenheter av att möta människor hjälper dem att 

kunna anpassa kommunikationen på ett bra sätt. De olika verksamheterna har även olika 

strategier som dem ibland använder sig utav, exempelvis att man jobbar två och två i dessa 

ärenden, att man utesluter vissa typer av frågor som kräver ett abstrakt tänkande eller tar hjälp 

av bilder i samtalet för att underlätta för klienten att förstå vad samtalet går ut på. Alla dessa 

saker ser vi såklart som jättebra strategier vilka säkert fungerar på önskvärt sätt och i 

slutändan hjälper både klienten och socialsekreteraren att kommunicera och förstå varandra på 

ett bra sätt. Det vi ställer oss frågande till är dock hur det kommer sig att dessa strategier och 

hjälpmedel inte sammanställts i något kunskapsstöd liknande dem som finns för andra 

aktuella ämnen som förekommer inom socialtjänstens dagliga arbete? Studien visar att 
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socialsekreterare idag har många olika kunskapsstöd att luta sig mot när man möter andra 

problematiska situationer, men inget för just detta ämne. Som Strnadová et.al (2017) beskriver 

i sin studie så finns det ett uttalat behov av kunskap i ämnet för de enskilda socialsekreterarna. 

Med ökad kunskap kan socialtjänster runt om i landet ha en tryggare grund att stå på vilket 

skulle kunna underlätta arbetet och kvalitetssäkra verksamheten i en större utsträckning. Det 

som alla intervjupersonerna vi inkluderat i vår undersökning är eniga om är att det inte pratas 

nog mycket om just vårt valda ämne och även att det är någonting som dem efterfrågar. Vi 

tänker oss att en mer öppen dialog skulle hjälpa till att skapa en kunskapsgrund att stå på så 

att man som enskild socialsekreterare kan känna sig trygg med vilka hjälpmedel som finns 

och hur man kan göra för att undvika att bli frustrerad över ovissheten gällande ifall klienten 

förstår eller inte, vilket är någonting som vi plockat ut som ett underliggande tema i det som 

resultatet för studien belyser som svårigheter i arbetet med lågbegåvade klienter.  

 

Vår tredje frågeställning riktade sig främst till enhetscheferna och vi ville där ha svar på hur 

verksamheten utformar arbetssättet i de ärenden som inkluderar lågbegåvade klienter. Det 

som resultatet visar på är att dessa ärenden inte ges något specifikt stöd utan det är upp till 

varje enskild socialsekreterare att signalera i de fall att dem behöver stöttning i sina ärenden, 

oberoende vad dem handlar om eller vilken grupp av klienter dem berör. Med tanke på vilka 

svårigheter samt förbättringsområden som samtliga intervjupersoner uppger finns kopplat till 

kommunikationen i ärenden där klienten har en lägre begåvningsnivå än normalt så tänker vi 

att det borde finnas mer klarlagda strategier och stöd för socialsekreterarna som riktar in sig 

på ärenden av just denna karaktär. Precis som Weiber et.al (2014) belyser i sin artikel så är 

behöver lågbegåvade individer mer stöd i sitt sätt att vara och kommunicera, vilket kräver mer 

engagemang av professionella inom detta verksamhetsområde vilket borde vara en 

självklarhet inom de olika verksamheterna. Det vill säga att man utbildar och upplyser de 

professionella som möter dessa individer för att på bästa sätt kunna anpassa arbetssättet och 

kommunikationen i mötet med klienten. Men även för att de professionella ska känna sig 

trygga i vetskapen om att dem har de verktyg som krävs för en lyckad kommunikation till 

dessa klienter. Vi diskuterar kring vad det är som gör att detta ändå inte finns i de 

verksamheter vi inkluderat i vår undersökning och tänker oss att det kan kopplas ihop med det 

faktum att vårt valda ämne, som vi även tidigare nämnt, inte är någonting som man pratar 

särskilt mycket om på socialkontor runt om i Sverige. Det är heller inte ett ämne som 

inkluderas på socionomutbildningen vilket i sin tur gör att ämnet förblir icke omtalat. Vi 

hoppas och tror att detta kommer att förändras då anledningen till att vi valt just detta ämne 

från början var att vi så tydligt kunde observera dem problem som kan uppstå i ärenden med 

lågbegåvade klienter under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen. 

 

När vi kopplar resultaten till tidigare forskning och den teoretiska kontexten så kan vi se att 

den forskning som finns gällande kommunikation mellan personer med en kognitiv 

funktionsnedsättning och personer som inte har det stämmer ganska bra överens även med hur 

det fungerar i samtalet mellan dessa personer och socialsekreterare. Det som resultatet för vår 

studie belyser som problem och svårigheter stämmer överens med dem som framställs i de 

artiklar från tidigare forskning som vi inkluderat. Som Strnadová et.al (2017) beskriver så 
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handlar det främst om att personer med en lågbegåvning inhämtar informationen på ett 

annorlunda sätt vilket leder till att man som socialsekreterare i mötet får anpassa sitt 

kommunikativa handlande. Detta är något som de socialsekreterare och enhetschefer som vi 

pratat med även uppger att dem gör i dessa ärenden. Vi resonerar kring den forskning som 

finns och tänker att även om den går att applicera på socialsekreterarnas jobb, så ser vi 

fördelar med framtida forskning som riktar in sig på just kommunikationen mellan 

lågbegåvade klienter och socialsekreterare som enskild yrkesgrupp. Detta då vi tänker oss att 

ämnet och den problematik som följer med den faktiskt inte är någonting som kommer att 

minska utan snarare öka då vi idag har ett sådant samhälle som ger mycket stöd och hjälp till 

personer med en lågbegåvning som möjliggör för dem att bilda familj och liknande.  
 

En ytterligare aspekt som blev tydlig i resultatet av de båda socialsekreterarnas svar var den 

som handlar om att en kognitiv funktionsnedsättning eller en lågbegåvning är någonting som 

faktiskt inte går att bota, bli frisk ifrån eller träna bort. Under samtalen med de båda 

socialsekreterarna så kom dem båda två in på just detta vilket vi såg som en väldigt intressant 

reflektion. Ämnet kom på tal då vi pratade om hur man som socialsekreterare finner 

svårigheter i att motivera exempelvis ett omhändertagande av barn som har lågbegåvade 

föräldrar kontra ifall det handlar om ärenden där föräldrarna har ett missbruk eller i de fall det 

handlar om våld inom familjen, vilka faktiskt är problem som går att jobba med och 

möjligtvis förändra till det bättre så att barnen kan bo med sina föräldrar. Socialsekreterarna 

uppgav då båda två att det blir extra svårt eftersom att anledningen till varför barnen 

omhändertas då handlar om att föräldrarnas förmåga inte är bra nog trots att de gör så gott 

dem kan. Det blir ännu tydligare då man tänker på det faktum att man då man har en låg 

begåvningsgrad aldrig kan träna upp den oavsett hur mycket man än vill. Även det faktum att 

klienterna som i dessa fall har en lägre begåvningsnivå än normalt ofta inte själva har insikt 

om detta vilket gör det ännu svårare för dem att förstå vad socialsekreteraren menar med sin 

bedömning av deras förmåga som föräldrar som inte bra nog. Just denna del av problematiken 

som finns inom kommunikationen med lågbegåvade klienter kan vi se en koppling till det 

som Weiber et.al (2014) skriver om gällande stödbehovet som finns då det handlar om fall där 

det är just föräldern som har en lägre begåvningsgrad. Dessa föräldrar är ofta kapabla att 

tillgodose de mest basala behoven som ett barn har under sin uppväxt med räcker däremot inte 

riktigt till när det handlar om att tillgodose de känslomässiga och kognitiva behoven vilket 

över tid kan leda till att barnet tar allvarlig skada. En tanke som slog oss när vi diskuterade 

detta är att dessa kommunikationstillfällen nog är en utav dem som gör att den enskilde 

socialsekreteraren påverkas som mest. Detta då dessa föräldrar med en lågbegåvning ju 

faktiskt gör sitt bästa och har en stor kärlek för sina barn och blir väldigt illa berörda då 

bedömningen gör gällande att det ändå inte är bra nog. Detta ser vi som en tänkvärd bild av 

hela vårt valda ämne som verkligen synliggör det komplexa i att vara socialsekreterare för 

ärenden som rör klienter men en lågbegåvning. 
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6.3 Diskussion metod 

 

Resultatet i studien bygger på fyra intervjuer, varav två är gjorda med enhetschefer på barn- 

och unga avdelningen, och två är gjorda med socialsekreterare under samma avdelning och 

respektive chef. Eftersom vi valde att intervjua två enhetschefer som inte träffar klienter i 

samma utsträckning som socialsekreterarna gör kan ha en viss betydelse i resultatet. Att vi 

valde att inkludera enhetscheferna i studien har att göra med det faktum att det fanns ett 

intresse från oss att få veta hur de ser på denna situation och hur verksamheten kan arbeta med 

att underlätta arbetet för de enskilda socialsekreterarna. Hade vi valt att inte intervjua 

enhetschefer som inte har så stor inblick i själva samtals tillfället och istället bara valt att 

intervjua socialsekreterare hade resultatet kunnat se annorlunda ut i den utsträckning att de 

som möter klienterna har en annan syn på problematiken och verksamhetens arbetssätt. 

Enhetscheferna som deltog i studien var trots det en bidragande faktor till att få en bra 

överblick över resultatet och över verksamheten i stort. Som Strnadová et.al (2017) beskriver 

så behöver man överlag, oavsett profession och position inom verksamheten, mer kunskap om 

hur man på bästa sätt ska kommunicera med lågbegåvade individer för att i förlängningen 

kunna hjälpa just dessa på bästa möjliga sätt. Detta är ytterligare en anledning till att vi valde 

att inkludera både socialsekreterare och enhetschefer, helt enkelt för att se ifall det finns 

någon skillnad i hur de ser på saken och hur det i så fall fungerar och ter sig i verkligheten. 

Detta kopplar vi även till det som Bryman (2011) beskriver gällande att kvalitativa studier 

riktar sig till att få fram intervjupersonernas åsikter, värderingar och attityder vilket vi 

värdesatte vid våra intervjuer med både enhetscheferna och socialsekreterarna. 

 

Denna studie bygger på en kvalitativ metod vilket i sin tur inte gör resultatet fullständigt 

generaliserbart. En kvantitativ studie i exempelvis form av enkäter hade kunnat bidra till ett 

mer generaliserbart resultat då det i sin tur når ut till fler människor. Risken med att använda 

enkäter i en studie likt denna är bortfallet som man som forskare får räkna med. Vi tror även 

att detta ämne som är relativt känsligt kan ge upphov till att de utvalda personerna väljer att 

inte medverka i studien. Det positiva med att göra denna studie kvalitativ är att 

intervjupersonerna gett upphov till mycket tankar och åsikter under intervjutillfällena vilket 

har gett oss ett brett material till vårt arbete med resultaten.  

 

En annan aspekt är att denna studie har gjorts inom en verksamhet som är i kontinuerlig 

rörelse till följd av samhällets förändringar, vilket innebär att resultatet till stor del är bundet 

till de intervjupersoner som ingått i studien. Som nämnt i metod delen av denna studie så 

beskriver förvisso Kvale (1997) den analytiska generaliseringen vilken möjliggör att 

resultaten för just denna studie visst kan generaliseras till andra miljöer och situationer efter 

en noggrann bedömning och jämförelse av likheter och skillnader för de olika faktorerna.  

 

En tveksamhet kring vår studie handlar just om urvalet. Att vi valde att göra ett kedjeurval 

kan från vår sida ses som positivt då det sparat tid och vi fick det säkerställt för oss att de 

intervjupersoner vi kommit i kontakt med varit relevanta och uppfyllt en nytta för ämnet och 

studien. Man kan fråga sig om det inte kan betraktas som lite märkligt och om det kan komma 
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att påverka resultatet. Det kan ju vara så att enhetscheferna rekommenderat socialsekreterare 

med lång erfarenhet och till exempel med specialkunskaper. Det vi hade kunnat göra 

annorlunda i vår studie till följd av den valda urvalsmetoden, skulle kunnat vara att utveckla 

intervjuguiden för att få en syn på hur lång erfarenhet och vilka typer av specialkunskaper 

socialsekreterarna haft för att som Bryman (2011) beskriver kunna få ett mer generaliserbart 

resultat. Ett annat alternativ som hade gett studien ett högre generaliserbart resultat hade 

kunnat vara att vi inte hade intervjuat de socialsekreterare vi fick tips om utan tagit kontakter 

med de beröra inom varje arbetsplats, för att inte riskera att cheferna valt ut de som var mest 

lämpade för studien.  

 

En annan del som vi känner att vi hade velat utveckla och inkludera om studien skulle tas vid 

och fortgå är att inkludera fler socialtjänster runt om i Norrbotten. Att vi valde just två stycken 

från olika kommuner var till följd av att vi lade vårt fokus och engagemang i att spara tid för 

att kunna arbeta mer frekvent med studien. Om fler kommuner hade delagit i studien hade det 

bidragit till en bredare bild av resultatet men även av den outtalade problematik som vi 

konstaterat finns gällande detta ämne. Det hade även varit av intresse att inkludera kommuner 

i södra Sverige där de mest troligt möter mer klienter än de kommuner som finns i östra 

Norrbotten, vilket hade varit intressant och bidragit till att ämnet som studien inkluderat haft 

möjlighet att belysas i andra delar av landet.  

 

6.4 Framtida forskning 

 

Resultatet av denna studie är viktigt i den aspekt att det finns en kunskapslucka vad gäller 

denna typ problematik inom socialtjänsten. Om man tittar till vård och omsorgsverksamheter 

finns det större kunskap och mer stöd för professionella i mötet med brukare och klienter som 

har en lågbegåvning. Denna studie kan tänkas ge upphov till att man börjar att samtala mer 

öppet om hur man ska kommunicera med lågbegåvade individer på bästa sätt inom 

socialtjänsten, hur man anpassar den och hur man identifierar de brister en lågbegåvning hos 

exempelvis en förälder kan påverka ett barn. Förhoppningsvis kan även framtida forskning 

identifiera ett behov av kunskapsstöd för socialsekreterare och verksamheters anpassning till 

problematiken med just klienter som har en lägre begåvningsnivå än normalt. Även om vissa 

intervjupersoner ansåg sig ha bra kunskap och erfarenhet av denna typen av ärenden ser vi att 

det finns ett generellt behov av att belysa och prata om ämnet mer, något som vi kan tänka 

behövs både under socionomprogrammet och i yrkeslivet.  

 

Vi anser att vår studie fyller en nytta för framtida forskning då vi ser en avsaknad av 

forskning inom ämnet kopplat till just socialsekreterarnas yrkesroll. Framtida forskning riktat 

mot just socialsekreterarna som kommunicerar med lågbegåvade klienter tror och hoppas vi 

skulle ge större trygghet både för den enskilde socialsekreteraren och även individen som 

befinner sig i klientpositionen. 
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Bilaga 1: Intervjumall chef för barn- och unga avdelningen inom individ och 

familjeomsorgen 

 

•  Hur definierar du begreppet “lågbegåvad”?  

 

 

• Anser du att socialsekreterare har problem i mötet med lågbegåvade klienter?  

 

 

• Anser du att detta är ett vanligt förekommande fenomen inom verksamheten?  

 

 

• Vad anser du är den största svårigheten för den enskilda socialsekreteraren i mötet 

med lågbegåvade klienter?  

 

 

• Vad finns det för riktlinjer inom verksamheten vad gäller att samtala med lågbegåvade 

klienter?  

 

 

• Vilket typ av stöd får socialsekreterarna i mötet med lågbegåvade klienter?  

 

 

• Anser du att det finns en genomgående problematik i ärenden som inkluderar barn och 

vuxna som är lågbegåvade?  

 

 

• Anser du att det finns några förbättringsområden i verksamheten vad gäller samtal 

med lågbegåvade personer?  

 

 

• Hur ställer verksamheten sig gentemot anlitande av ombud?  

 

 

• Anser du att ombud fyller funktionen med att förtydliga för klienten ärendets 

omfattning och eventuella insatsers innebörd på ett bra sätt?  

 

 

• Hur kan verksamheten arbeta med att ge socialsekreteraren större trygghet i 

samtalstekniken i mötet med lågbegåvade klienter?  
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• Känner du att du som chef har verktyg som kan underlätta för socialsekreteraren i de 

fall där de signalerar att behovet finns?  

 

 

• Finns det någon samverkan mellan olika kommuner vad gäller lågbegåvade klienter?  

 

 

• Kan du som chef se att den enskilde socialsekreteraren påverkas på ett visst sätt i 

arbetet med denna typ av ärenden?  
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Bilaga 2: Intervjumall för socialsekreterare  

 

• Hur definierar du begreppet “lågbegåvad”?  

 

 

• Anser du att socialsekreterare på din arbetsplats finner svårigheter i att kommunicera 

på ett tydligt och korrekt sätt i mötet med lågbegåvade klienter?  

 

 

• Hur anser du att man anpassar samtalet på bästa sätt för att bemöta lågbegåvade 

klienter? 

 

 

• Anser du att detta är ett problem?  

 

 

• Hur påverkas du i mötet med lågbegåvade klienter?  

 

 

• Hur tror du att dina kollegor påverkas i mötet med lågbegåvade klienter?  

 

 

• Känner du att du fått det stöd du behöver från ledningen för att hantera 

samtalssituationer med lågbegåvade klienter? 

 

 

• Känner du att du har de kunskaper som behövs för att bemöta lågbegåvade klienter på 

bästa sätt?  

 

 

• Känner du att det är någon skillnad på situationer där barnet/den unge är lågbegåvad 

till skillnad från när föräldern är lågbegåvad?  

 

 

• Vilka förbättringsområden anser du finns i relation till detta ämne och vad önskar du 

skulle fungera bättre?  

 

 

• Hur vanligt anser du att det är att du i din kommun hamnar i ärenden vars parter är 

lågbegåvade?  
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• Anser du att ärenden som rör lågbegåvade klienter är svårare att lämna på arbetet än 

andra? Dvs att man påverkas mer personligen än i andra ärenden.  

 

 

• Om ni brukar ta hjälp av ombud för lågbegåvade personer, känner du att de fyller sin 

funktion i att förtydliga för klienten?  

 

 

• Vad tycker du är det svåraste i att kommunicera med lågbegåvade klienter? 
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Bilaga 3: Informationsmail 

Hej! 

Jag kontaktar dig med anledning av att jag tillsammans med min studiekamrat Petra Juntti 

läser till socionom och är framme vid den del av utbildningen då vi ska skriva vårt 

examensarbete. Vårt arbete kommer att handla om kommunikativt handlande i arbetet som 

socionom och då främst i yrket som handläggare inom socialförvaltningens avdelningar för 

barn, unga och familj.  

 

Vi vill ta reda på hur socialsekreterare i, för oss, närliggande kommuner förhåller sig till och 

anpassar kommunikationen i ärenden där klienten har en lägre begåvningsgrad än normalt. 

Detta för att vi är av uppfattningen att det ju faktiskt finns stora förbättringsområden för just 

dessa situationer samt för att dessa situationer även sätter stor press på den enskilde 

socialsekreteraren att kunna informera sina klienter på ett sådant sätt att hen verkligen förstår 

och kan ta till sig de beslut som tas och varför. Anledningen till att vi valt just detta ämne är 

för att vi uppmärksammat detta under vår tid som praktikanter och tydligt sett den osäkerhet 

och frustration som uppstår för socialsekreteraren som är ansvarig handläggare då man inom 

sin profession vill göra ett bra och korrekt jobb men hela tiden brottas med känslan av att det 

som händer och sker i ärendet inte alltid förstås av de berörda. Det kan även läggas till det 

faktum att dessa individer ofta gör så gott dem kan men att det ändå inte bedöms som bra nog, 

exempelvis då det är vårdnadshavaren som har en lägre begåvningsnivå och dem inte kan se 

att deras barn behöver vissa saker för att utvecklas gynnsamt. Detta i sin tur leder ofta till 

ytterliga press på den enskilde socialsekreteraren då hen möjligtvis måste göra val som 

påverkar föräldrarna negativt samtidigt som det är svårt att få dem att förstå orsaken till de 

beslut som tas. 

 

Vår fråga är därmed om det finns möjlighet att vi kan inkludera er verksamhet i vårt arbete? 

Vi har planerat att genomföra intervjuer med dels en enskild socialsekreterare som har 

erfarenhet i just det valda ämnet och dels med enhetschef för att få en mer övergripande bild 

av hur just er grupp hanterar dessa frågor. Intervjuerna kommer att spelas in (endast 

ljudupptagning) och planeras ta maximalt en timme per person. Om ni vill och har möjlighet 

att delta så kommer vi till er och genomför intervjuerna.  

 

Hoppas att du/ni har möjlighet att delta i vårt arbete!  

Kontakta mig via denna mail eller på telefonnummer 070-2727547 om du vill veta mer eller 

har några frågor.  

 

Tack på förhand 

Elin Sköld Sandberg och Petra Juntti 

 

 

 

 

 


