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Sammanfattning 
Samhällets reformer förändras vilket speglar en förändrad syn på föräldrar med intellektuell 
funktionsnedsättning (IF). Detta leder till en ökad betydelse för socialarbetares kunskap att 
kunna möta och tillgodose dessa behov. Forskning indikerar att det behövs mer kunskaper 
utifrån professioners perspektiv. Syftet är att undersöka om det finns olika faktorer som 
påverkar yrkesverksamma socionomers omsorgsbedömningar av föräldrar med intellektuell 
funktionsnedsättning. Frågeställningarna berör kartläggning av föräldraförmågor, kunskap 
och attityder samt det sociala nätverkets betydelse. Detta är en kvalitativ studie med ett 
hermeneutiskt tolkningssätt och baseras på kvalitativa intervjuer. I en omsorgsbedömning 
kartläggs vårdnadshavarens föräldraförmågor i relation till barnens behov under en angiven 
tid och arbetsuppgifterna handlar om att samtala och observera. Kombinationen av erfarenhet 
och teoretisk kunskap ses som bra men erfarenhet ses som den viktigaste komponenten i 
arbetet med föräldrar med IF. Nätverket påverkar inte en omsorgsbedömning men ses som en 
skyddsfaktor. Sammanfattningsvis kan vi belysa mer utbildning gällande personer med IF för 
att förbättra kommunikationsmöjligheterna och säkerställa att föräldern kan tillgodogöra sig 
viktig information. Genom utbildning kan även attitydförändringar ske för yrkesverksamma 
socionomer och därmed till övriga samhället. Vidare har nätverket en stor betydelse för 
föräldrar med IF och deras familjer, vilket borde kartläggas mer detaljerat. 
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1. Inledning 
Föräldrar med utvecklingsstörning har länge varit ett ämne för debatt och diskussion, men det 
är först under de senaste 20 åren som det uppmärksammats mer (Jones, 2013). Under denna 
tid har mycket förändrats för dessa föräldrar och de har nu samma juridiska rättigheter som 
alla vuxna som lever i samhället, rätten till att bilda familj, rätten till barn, och som ett resultat 
har det skett en stadig ökning av antalet föräldrar med inlärningssvårigheter (Jones, 2013). 
Vidare menar författaren att det idag är erkänt att föräldrar med intellektuell 
funktionsnedsättning (IF) kan klara av ett föräldraskap på ett bra och framgångsrikt sätt, 
förutsatt att de får hjälp genom rätt slags stödinsatser. Barnen ska ha rätt till en trygg och 
stödjande uppväxtmiljö och detta skall vägas mot föräldrarnas rättigheter enligt 
yrkesutövande väg- och riktlinjer (Jones, 2013). Många vuxna med IF som blir föräldrar 
upplever att de blir utsatta för olika stereotypiska attityder, vilket bland annat innebär att deras 
föräldraförmåga bedöms efter mycket hårdare kriterier än föräldrar som inte har IF (Jones, 
2013). Många som väljer att skaffa barn får leva med att ständigt bli ifrågasatta som föräldrar 
och 50 procent av dessa föräldrar kommer slutligen att förlora vårdnaden om sina barn 
(Granqvist, 2013). I litteraturen lyfts det fram att det sociala nätverket har en central roll för 
familjer där föräldrar har IF (McConnell & Llewellyn, 2000). Eftersom det finns så lite 
forskningsbaserad kunskap så innebär det att många socialarbetare och andra yrkeskategorier 
inom socialt arbete tvingas fatta beslut som de egentligen inte känner sig trygga i att fatta 
(Granqvist, 2013). 
	  

2. Problemformulering  

Medan forskningen speglar samhällets ändrade syn på föräldrar med IF ökar betydelsen av att 
socialarbetare kan möta och tillgodose behoven hos familjer där det finns en förälder med 
intellektuell funktionsnedsättning. (Jones, 2013). Att föräldrar med IF har kontakt med 
myndigheter och professionella i både hemmet och utanför hemmet är vanligt 
(Socialstyrelsen, 2007). Detta ställer krav på professioners kunskap för att kunna möta dessa 
föräldrar på ett bra sätt (Springer & Gustafsson, 2008). En stor del av den forskning som finns 
belyser föräldrarnas perspektiv och det har visat sig att många upplever att de ofta blir 
ifrågasatta som föräldrar, men när det gäller socialarbetares upplevelser och perspektiv om 
detta ämne finns det mycket begränsad forskning (Jones, 2013). Forskning visar att det 
behövs mer kunskaper utifrån yrkesverksamma socionomers perspektiv.  
	  
3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar omsorgsbedömningar av 
föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. 
	  

4. Frågeställningar 

Hur arbetar yrkesverksamma socionomer för att kartlägga föräldraförmågor hos föräldrar med 
intellektuell funktionsnedsättning vid en omsorgsbedömning? 
 



	   5	  

Vilka kunskaper är centrala i socionomers omsorgsbedömningar? 
	  
Vilken betydelse har föräldrarnas sociala nätverk för socionomer vid omsorgsbedömning hos 
personer med intellektuell funktionsnedsättning? 

 
5. Avgränsningar 

I vår studie har vi valt att avgränsa oss till de yrkesverksamma som möter föräldrar med 
intellektuell funktionsnedsättning (IF) och därmed lagt fokus på de yrkesverksammas 
upplevelser. Vi har avgränsat oss till personer som har en socionomutbildning eller likvärdig 
utbildning och krav att dessa individers arbetsuppgifter ska innefatta omsorgsbedömningar av 
föräldrar med IF, samt att de arbetar på uppdrag av socialtjänsten.  
 

6. Begreppsdefinitioner 
Vi har valt att använda begreppet intellektuell funktionsnedsättning (IF) och att i så stor 
utsträckning som möjligt skriva “föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning” detta för 
att betona människan i första hand och funktionsnedsättningen i andra hand. I detta arbete 
avser vi föräldrar med svagbegåvning, samt att i de avseenden vi använt oss utav ordet 
utvecklingsstörning menar vi föräldrar med lindrig utvecklingsstörning. 

 
7. Tidigare forskning 

 
7.1 Historik/Bakgrund 

Under 1900-talet upprättades institutioner för personer som ansågs avvika från det normala 
och orsaken var att vårda men även att kontrollera barnafödandet, detta för att inte personer 
med sämre gener skulle föra vidare sitt arv (Löfgren-Mårtensson, 2003). Sverige fick sin 
första steriliseringslag år 1934 och under åren 1935-1975 steriliserades 62 888 människor, 
och utav dessa var 93 procent kvinnor (Engwall, 2004).  
	  
Slutet på 1960-talet genomfördes samhälleliga reformer och institutioner avvecklades, man 
ansåg att människor med funktionsnedsättning nu skulle leva att normalt liv ute i samhället 
(Löfgren-Mårtensson, 2003). Under 1970-talet utvecklades den offentliga hjälpen och 
debatten angående normalisering, integrering och personer med utvecklingsstörnings rätt till 
ett normalt liv pågick i samhället, dock var attityderna fortfarande negativa angående 
föräldraskap och familjebildning hos personer med utvecklingsstörning (Traustadóttir & 
Björg Sigurjónsdóttir 2004). Författarna menar att detta ledde till att kvinnor med 
utvecklingsstörning hade möjlighet till föräldraskap och familjeliv, men att utöva det berodde 
på vilket stöd som fanns i familjen. Under 1990-talet utvecklades samhälleliga stödinsatser 
som mödrar med utvecklingsstörning fick nyttja, dock var samhällets attityder i stort 
fortfarande negativa angående personer med utvecklingsstörning och dess föräldraförmåga 
(Traustadóttir & Björg Sigurjónsdóttir 2004). Författarna skriver att under denna tid erkänns 
kvinnor med utvecklingsstörnings rätt att skaffa barn men för att lyckas i föräldrarollen 
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förutsattes ett stöd från nätverket. Trots strävan efter att alla skall kunna leva under så kallade 
normala levnadsförhållanden så visar det sig fortfarande svårt att förverkliga reformernas 
avsikter, särskilt när det kommer till relationer, kärlek och sexualitet (Löfgren-Mårtensson, 
2003). Författaren menar att kunskap om utvecklingsstörning och sexualitet fortfarande är 
väldigt begränsad, både när det kommer till internationell och svensk forskning. 

 
7.2 Kunskap och attityder om föräldrar med IF 

 
7.2.1 Synen på föräldraförmågorna inom forskning hos föräldrar med IF 

Det finns begränsad forskning om socialarbetares erfarenheter och syn på föräldrar med IF 
men den forskning som finns visar att många som arbetar inom socialt arbete riktat mot barn 
betonar att föräldrar med IF saknar förmåga att kunna stimulera barnen, vilket man genom 
tidigare forskning inte kunnat konstatera (McConnell & Llewellyn, 2002). Författarna skriver 
att när det handlar om studier kring föräldraförmågor så har man kunnat se att föräldrar med 
IF faktiskt kan lära sig att tillämpa ny kunskap, samt att även kunna upprätthålla nya 
färdigheter. Man har kunnat se positiva resultat när det kommer till träning i olika 
kompetensområden, som exempelvis gällande den grundläggande omsorgsbiten (McConnell 
& Llewellyn, 2002). Det handlar även om barnsäkerheten i hemmet, samspelet mellan 
föräldrarna och barnen, lek, beslutsfattande, hur man hanterar vanliga problem som kan 
uppstå i föräldraskapet, exempelvis när det kommer till planering och inköp av förnödenheter 
(McConnell & Llewellyn, 2002). 
	  
När föräldraförmågan ska bedömas finns det risk för personliga värderingar och fördomar 
kring grupper som avviker från det normgivande (Springer & Gustafsson 2008). Den 
stereotypiska bilden som många har angående personer med IF handlar om att man tror att om 
man har IF så kan man inte rätta till det och man menar att dessa personer inte vet hur de skall 
ta hand om ett barn och förmågan att lära sig och att det aldrig kommer att infinna sig, inte 
ens med hjälp av olika stödinsatser, utan de har redan på förhand blivit tillskrivna en 
oförmåga av att kunna bli en god förälder (McConnell & Llewellyn, 2002). Intervjuer med 
personer med IF har utförts och dessa beskriver sig som föräldrar som månar om sina barn 
och är delaktiga i barnuppfostran och beskriver att det har varit en kamp att hålla 
myndigheterna utanför familjens liv, detta för att föräldrarna med IF upplevt att de ständigt 
blivit ifrågasatta och motarbetade (Lövgren, 2013).  Forskning har dock visat att med adekvat 
stöd kan en kvinna med utvecklingsstörning fungera bra i modersrollen (Traustadóttir & 
Björg Sigurjónsdóttir 2004).  
	  
Studier visar att socialarbetare upplever att det finns skillnader när de arbetar med föräldrar 
med IF jämfört med föräldrar som inte har IF, bland annat när det kom till värderingar och 
attityder, då stor betoning handlat om att inta ett icke-dömande förhållningssätt till familjerna 
(Jones, 2013). Författaren menar att socialarbetare har en underliggande uppfattning om att 
föräldrar med IF skulle ha begränsad kapacitet till förändring i sitt föräldraskap, och att denna 
stereotypiska syn kan ha en negativ påverkan och utfall i socialarbetares bedömningsprocess 
(Jones, 2013). Det är ett dilemma i utredningsprocessen att socialarbetare alltid ska se till 
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barnens bästa, och detta barncentrerade fokus kan innebära att de som arbetar med dessa 
föräldrar sällan fokuserar på att arbeta med familjen som helhet och att stärka föräldrarna i 
sina roller (Booth et al., 2006; Jones, 2013). 
 
Yrkesverksamma som möter föräldrar med utvecklingsstörning ställs inför etiska utmaningar 
och menar att det finns tre perspektiv att ta hänsyn till, barnperspektiv, föräldraperspektiv och 
samhällsperspektiv, och menar att dessa skall bedömas i en helhet (Ineland, Molin & Sauer, 
2013). Barnperspektivet handlar om omsorgen om barn, därav är det viktigt att förhålla sig till 
hur barnet påverkas av förälderns utvecklingsstörning, föräldraperspektivet handlar om 
möjlighet att bilda familj och menar att när det kommer till att bli förälder när man har IF 
finns en gränsmarkör i samhället, författarna menar att anta att en person med IF vill bli 
förälder på grund av att känna sig som alla andra är vanskligt och riskerar att bilda ett vi och 
dom tänk mellan personer utan utvecklingsstörning och personer med utvecklingsstörning 
(Ineland et al., 2013). Man kan inte anta att en person med utvecklingsstörning vill bli 
förälder endast för att känna sig normal, i likhet med att en kvinna inte endast vill bli mamma 
för att ses som kvinna (Ineland et al., 2013). Samhällsperspektivet handlar om vad det finns 
för stöd och insatser i samhället för att skapa goda och hållbara förutsättningar för föräldrarna 
och barnen som dessutom är socialt accepterat, författarna skriver vidare att samhällets klimat 
tillsammans med politiska mål och professionellas kunskap och kompetens spelar in för att 
kunna förstå begränsningar som personer med utvecklingsstörning möter när det handlar om 
föräldraskap. 
	  
7.2.2 Att vara förälder med IF 
  
7.2.2.1 Intellektuell funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning definieras enligt Socialstyrelsens termbank som en nedsättning av 
psykisk, fysisk, eller intellektuell funktionsförmåga och kan uppkomma som en följd av 
sjukdom eller av något annat tillstånd, en funktionsnedsättning kan också vara resultat av en 
förvärvad eller medfödd skada och sådana tillstånd, skador eller sjukdomar kan vara 
övergående eller bestående (http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=665). 
 
Utvecklingsstörning har definierats på många olika sätt men den gemensamma nämnaren är 
att personen har svårigheter att ta in och bearbeta information, bygga kunskap samt omsätta 
kunskapen (Granlund och Göransson, 2011). Att ha en intellektuell funktionsnedsättning (IF) 
påverkar de flesta områdena i livet och går inte helt att kompenseras med hjälp av tekniska 
hjälpmedel, det är även stigmatiserande på ett sätt som andra funktionsnedsättningar inte är 
och många personer vill inte kännas vid och prata om sin IF (Hindberg, 2003). Författaren 
menar att människor med IF inte kan upptäcka detta själva, utan själva insikten måste 
förmedlas utifrån, från familjen men även från privatpersoner och inte minst från 
professionella, dock tar inte alltid verksamheter och myndigheter upp och pratar om 
funktionsnedsättningen. Angående betydelsen av huruvida diagnosen påverkar föräldrarnas 
förmåga skiljer sig, vissa forskare menar att personer med utvecklingsstörning saknar förmåga 
att vara förälder på grund av sina brister, andra forskare menar att föräldraförmågan inte kan 
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baseras på diagnosen och att svårigheter kan uppstå som inte grundar sig på diagnosen 
(Socialstyrelsen, 2007). 
 
Utvecklingsstörning och föräldraskap är komplext och berör svåra etiska överväganden 
samtidigt som risken finns att dessa individer riskerar att utsättas för socialkategorisering, 
vilket medför till svårigheter att uttala sig generellt om föräldrar med utvecklingsstörning 
(Ineland et al., 2013). Personer med IF ska inte ses som en homogen grupp, eftersom att det 
finns skillnader i den intellektuell kapacitet och dess sociala förmågor, detta kan bero på 
biologiska orsaker och omgivningsfaktorer det handlar om att se och behandla dessa föräldrar 
som enskilda individer med individuella behov (Springer & Gustafsson, 2008; McConnell & 
Llewellyn, 2002). Det finns studier som visar på att utbildning, träning samt stöd till dessa 
föräldrar kan förbättra föräldraförmågorna, men att det krävs att stödet pågår under en längre 
tid samt att det utformas utifrån föräldrarnas behov (Springer & Gustafsson 2008). 
 
Personer med IF uppfattar och tolkar omvärlden på ett mer konkret sätt än vad personer som 
inte har IF gör (Socialstyrelsen, 2007). Individer med IF har svårighet att förstå symboler som 
är abstrakta som siffror och bokstäver, vilket kan innebära att dessa personer kan ha läs- och 
skrivsvårigheter, svårigheter med tidsuppfattning, att planera framåt i tiden och att förstå 
sammanhang, svårigheter med planering och organisering men även svårigheter att bedöma 
vad konsekvenserna kan medföra av deras handlingar de inte har tidigare erfarenhet av 
(Springer & Gustafsson, 2008) 
 
Personer som ligger i gränslandet mellan en svagbegåvning och utvecklingsstörning saknar 
ofta en formell diagnos och denna grupp har gett upphov till den största osäkerheten inom 
socialtjänsten, vilka kan misstänka att det är något som inte riktigt stämmer hos föräldern, att 
denne upplevs som svag och det är svårt att definiera vad det beror på (Hindberg, 2003). 
Socialarbetare upplever att det är svårt att arbeta med föräldrar som inte har någon formell 
diagnos av inlärningssvårigheter och menar att man måste ha omfattande 
funktionsnedsättning för att få rätt stöd och hjälp av samhället (Jones, 2013). 
 
7.2.3 Yrkesverksammas kunskaper 
Forskning har skiftat perspektiv från att handla om risker för barn till föräldrar med 
utvecklingsstörning till vad det finns för stöd och hjälpinsatser, vilket författarna menar tyder 
på en attitydförändring i samhället (Ineland et al., 2013). Under de senaste åren har man satsat 
på specifik kompetensutveckling för socialarbetare när det gäller arbete med exempelvis 
personer som varit utsatta för sexuella övergrepp, med bedömning av föräldrar som har 
missbruksproblematik och med att arbeta med personer som upplevt trauma (LaLiberte, 
2013). Trots att forskning har visat att socialarbetare har otillräcklig utbildning och att de 
behöver öka sina kunskaper, förmågor och attityder kring föräldrar med intellektuell 
funktionsnedsättning, så har detta inte blivit prioriterat för vidareutbildning (LaLiberte, 2013). 
Författaren skriver att när socialarbetare får kännedom om att en förälder har intellektuell 
funktionsnedsättning vet många inte hur de ska möta dessa människor så att de kan tillgodose 
deras behov och de upplever att de riktlinjer som finns inte ger tillräcklig vägledning. I denna 
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studie ansåg dock de medverkande socialarbetarna att de hade kompetens för att arbeta med 
föräldrar med IF, men uttryckte även ett behov av utbildning inom detta kunskapsområde 
(LaLiberte, 2013). 
	  
Socialsekreterare upplever en ambivalens som speglas av samhällets ambivalens när det 
handlar om föräldraskap och förståndshandikapp, det är därför viktigt att lyfta denna 
osäkerhet för att lära sig hur man ska hantera den istället för att undfly problematiken 
(Hindberg, 2003). Den största svårigheten som socialarbetare uttryckte var att det finns 
mycket begränsad tillgång till specialistkunskaper inom ämnet föräldrar med intellektuell 
funktionsnedsättning och att den kunskapen som finns oftast kommer från tidigare ärenden 
som involverat föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (Jones, 2013). På grund av 
socialarbetares otillräckliga kunskaper om inlärningssvårigheter tolkar de missade tider och 
möten från dessa föräldrar som ett tecken på en ovilja att samarbeta och att de motsätter sig 
förändring, och på grund av detta blir problem som egentligen har att göra med personens 
funktionsnedsättning sedda som problem i föräldraskapet (Booth, Booth & McConnell, 2006). 
Många socialarbetare uttrycker att de behöver spendera mer tid tillsammans med dessa 
föräldrar för att hinna lära känna dem, men att det på grund av tidsbrist inte finns möjlighet 
(Booth et al., 2006). 
 
Kombinationen av oerfarna socialarbetare inom ämnet och den snäva handläggningstiden har 
lett till att många gör sina bedömningar genom att koncentrera sig mer på de negativa 
aspekterna istället för att se de positiva, och många socialarbetare upplevde att de i sina 
utredningar inte behövde komma med särskilt starka argument när det handlar om föräldrar 
med utvecklingsstörning, vilket handlar om indirekt diskriminering (Booth et al., 2006). 

 
7.3 Kartläggning av föräldraförmågor 

 
7.3.1 BBIC 
Barns behov i centrum (BBIC) är ett standardiserat system för dokumentation och 
handläggning i utredning, planering och uppföljning inom den sociala barnavården (Dahlberg 
& Forssell, 2006). Målet för BBIC är att ge barnen som är aktuella för socialtjänstens 
ingripande samma möjligheter i livet som andra barn i samhället och syftet är att stärka 
barnets ställning i överensstämmelse med FN:s barnkonvention och socialtjänstlagen 
(Socialstyrelsen, 2013). BBIC baseras på teorier som utvecklingsekologisk teori, 
anknytningsteori, teorier om risk och skyddsfaktorer, kritiska perioder i barns utveckling, 
teorier om familjestilar, familjers funktion samt föräldrars omsorgsförmågor i enlighet med 
aktuell svensk forskning inom barnavård, praxis och lagstiftning (Socialstyrelsen, 2013). 
Utvecklingsekologisk teori handlar om barns utveckling ur ett helhetsperspektiv, vilket även 
BBIC triangeln är utformad efter (Dahlberg & Forssell, 2006). Triangeln används som 
utgångspunkt under utredningar och alla tre sidor kartläggs för att se hur dessa samspelar med 
varandra, triangelns tre sidor handlar om barnets behov, föräldrarnas förmåga att tillgodose 
dessa behov, samt familj och miljöfaktorers påverkan (Socialstyrelsen, 2013). Alla tre 
områden påverkar barnets förutsättningar till utveckling och därför är det viktigt att man 
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bedömer samtliga sidor (Socialstyrelsen, 2013). Det skall alltid ska vara ett barnfokus vid 
utredningar och uppföljningar enligt BBIC (Dahlberg & Forssell, 2006).   
 
7.3.2 Utredning 

Socialsekreterare upplever att det är svårt att utreda föräldraförmågorna eftersom det kan 
upplevas som ett svårt och känsligt ämne, detta kan bero på brist av erfarenhet (Dahlberg & 
Forssell, 2006). Anledningen till att socialtjänsten institutionsplacerar familjer handlar 
antingen om att det är fråga om ett behandlingsuppdrag eller en utredning (Dahlberg & 
Forssell, 2006). 
 
Beroende på omständigheter kring utredningen kan den genomföras på institution, i det egna 
hemmet eller i utredningslägenhet, fördelen med att föräldraförmågorna kan kartläggas i 
familjens egna hem är att både förälder och barn vistas i en trygg och igenkänd miljö 
(Socialstyrelsen, 2007). Ibland kan utredning på institution vara nödvändig för att utreda 
förälderns omsorgsförmåga och detta sker under en längre tid och är ofta på grund av att 
socialsekreteraren misstänker allvarliga brister i omsorgsförmågan (Dahlberg & Forssell, 
2006). Det kan även bero på att lättsamt kunna se samspelet mellan barn och förälder under 
dygnets alla timmar (Socialstyrelsen, 2007). Svårigheter med att utreda på institution handlar 
om att föräldrar med IF kan ha svårigheter att i nya miljöer och med nya personer omsätta 
sina förmågor och kunskaper, vilket kan leda till att varken barn eller föräldrars svårigheter 
och förmågor inte visar sig (Socialstyrelsen, 2007). Huruvida det går att utreda förälderns 
omsorgsförmåga på institution är diskuterat, eftersom att det är en onormal boendemiljö och 
en stressande situation av att vara observerad, men samtidigt kan denna form vara positiv 
eftersom att familjen ges ett ökat stöd under utredningstiden (Hindberg, 2003). Fördelen med 
utredning på institution kan dock handla om att det redan finns färdiga strukturer och 
tillgängliga resurser och att barnet och föräldern därför anpassar sig (Socialstyrelsen, 2007). 
 
Föräldrar med IF är extra sårbara för den utredning som görs och de möts ofta med en 
förväntan av misslyckande och bristerna i deras föräldraskap är ofta mycket tydligare än deras 
styrkor, men just styrkorna tenderar att visa sig ju bättre socialarbetaren lär känna familjen 
(Booth et al., 2006). Studier visar att dessa föräldrar kan lära sig att utveckla sin 
föräldraförmåga, men att det tar längre tid, tid som inte är tillräcklig i en utredningsprocess, 
och socialarbetare tycker att det är svårt att göra en fullständig bedömning av dessa föräldrar 
på endast tre månader och det verkar inte logiskt att handläggningstiden är densamma för alla 
(Booth et al., 2006). 
 
Genom en utredning kartläggs ett underlag för vidare beslut genom observationer och samtal 
(Hindberg, 2003). När man utreder föräldraförmågan ses observationer som ett bra och viktigt 
hjälpmedel eftersom det ibland säger mer än tillrättalagda uttalanden i samtal med föräldern 
(Killén, 1993). Vidare menar författaren att för att få en rättvis bild av beteenden och samspel 
är observationer ett bra val, dessa bör ske vid flera tillfällen och vid olika situationer. Samspel 
handlar om ömsesidig påverkan mellan barn och föräldrar, att man som barn påverkas av sina 
föräldrar, och att föräldrarna påverkas av barnet (Broberg, Granqvist, Ivarsson, Risholm & 
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Mothander, 2006). Både forskning och praktiska erfarenheter har visat att samspelet mellan 
barn och förälder är avgörande för barnet vilket i sin tur handlar om anknytning (Killén 1993). 
Forskning visar att föräldrar med IF samspelar på särskilda sätt med sina barn, att de i 
förhållande till barnens signaler är mindre lyhörda och att de påvisar mindre direkta 
samspelsbeteenden, att de mer ger raka instruktioner till barnet istället för att föra dialoger 
(Granqvist, 2013). 
	  
7.3.3 Föräldraförmågor 

Forskning har visat att stereotypiska attityder kan leda till att föräldrar med IFs 
föräldraförmåga bedöms efter mycket hårdare kriterier än föräldrar som inte har IF (Jones, 
2013). Föräldrarnas förmåga är en central del i utredningsarbetet och handlar om att 
undersöka vad barnets behov är och om föräldrarna har förmåga att kunna tillgodose dessa 
behov, det handlar även om hur eventuella problem hos föräldrarna kan påverka 
föräldraförmågan och därmed barnet (Socialstyrelsen, 2013; Jones, 2013). I bedömningar vill 
socialarbetare se att föräldern har insikt över den uttryckta oron samt visa ett engagemang till 
förändring (Booth et al., 2006). 
	  
En god föräldraförmåga baseras på normativa värderingar och förändras över tid. (Springer & 
Gustafsson 2008). Uttrycket “good enough parenting” handlar om vad det innebär att vara en 
tillräckligt god förälder, och handlar om att alltid utgå från barnets behov och att ställa 
behoven i relation till sin förmåga som förälder (Hindberg, 2003). Barnet har olika behov 
under sin uppväxt och det kan vara så att föräldern kan möta upp dessa behov då barnet är en 
viss ålder, för att inte ha förmåga i en annan tid, det kan även handla om att förälderns 
omsorgsförmåga kan svikta under olika perioder. Författaren skriver att “föräldraskapet löper 
längs en skala från tillräckligt bra till alltför dåligt” och att vi pendlar mellan denna skala 
beroende på vilken situation i livet som vi befinner oss i (Hindberg, 2003 s.40). Författaren 
skriver att föräldrar med IF inte har dessa variationer på liknande sätt eftersom att deras 
funktionsnedsättning inte är föränderlig över tid.  
	  
För att kunna bedöma föräldrarnas möjligheter att bli tillräckligt bra föräldrar finns det ett 
antal viktiga föräldrafunktioner (Killén, 1993; Dahlberg & Forssell, 2006). En aspekt handlar 
om grundläggande omsorg, vilket innebär att föräldern skall kunna ge barnet materiell, fysisk 
och närvarande omsorg (Socialstyrelsen, 2013). Det handlar om förälderns förmåga att 
tillfredsställa barnets grundläggande behov framför sina egna och säkerhet ses som ett 
grundläggande behov, åsidosätts detta kan det leda till livsfara för barnet (Killén, 1993). 
Föräldrarna skall ha uppsikt och skydda barnet mot faror och skador (Dahlberg & Forssell, 
2006). 
 
Känslomässig tillgänglighet är en viktig föräldraförmåga som innebär att man som förälder är 
lyhörd för barnets anknytningsbehov och signaler (Socialstyrelsen, 2013). Anknytningsteorin 
förklarar processen som leder till att barnet och den som närmast tar hand om barnet utvecklar 
ett psykologiskt band dem emellan, och anknytningen utgör en mycket viktig komponent i 
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barnets personlighetsutveckling, som kommer att ha betydelse under resten av dennes levnad 
(Broberg et al., 2006).  
 
Det ses som viktigt att ha förmågan till realistiska förväntningar på vilka känslomässiga 
behov som barnet kan tillfredsställa och att det är föräldrarna som skall tillfredsställa barnets 
känslomässiga behov (Killén, 1993). Denna förmåga ses som central i bedömningen av 
föräldraförmågorna och handlar om att mentalt kunna sätta sig in i den andre (Killén, 1993). 
Mentalisering betyder att man gör både sina egna men också andras handlingar förståeliga, 
och man utgår från att vi, liksom andra har en rad inre känslor och tankar då vi mentaliserar, 
och dessa känslor och tankar är inte alltid för oss och för andra fullt synliga.  
 
Föräldern skall uppmuntra och stödja barnets intellektuella inlärning och utveckling, det är 
viktigt att föräldrarna bekräftar barnet utifrån barnets egna förutsättningar (Dahlberg & 
Forssell, 2006). Vägledning och gränssättning och handlar om att föräldern på ett vänligt och 
konsekvent sätt kan sätta gränser som motsvarar barnets kompetens och ålder 
(Socialstyrelsen, 2013). Föräldraförmågan handlar även om stabilitet vilket innebär att 
föräldern behöver vara förutsägbar, pålitlig och kontinuerlig i förhållande till barnet 
(Socialstyrelsen, 2013).  
	  
7.3.4 Verktyg/Kommunikation 

Personer med utvecklingsstörning har allmänt svårare att förstå processen i en utredning 
gällande deras barn, vilket innebär att det ställs högre krav på professionellas kunskaper och 
metoder för att kunna genomföra säkra bedömningar (Springer & Gustafsson, 2008). 
Författarna menar att den som utreder behöver ha kliniska kunskaper angående 
utvecklingsstörning för att kunna finna avvikelser som påverkar föräldraförmågan och man 
behöver även kunna se skillnad på avsaknad av inlärda kunskaper eller färdigheter som kan 
orsakats av utvecklingsstörningen (Springer & Gustafsson, 2008). 
 
Parent Assessment Manual (PAM) utvecklades för att yrkesverksamma skulle kunna 
genomföra systematiska och funktionella bedömningar av föräldraförmågor hos föräldrar med 
IF, verktyget användes för att framhäva förälderns förmågor och resurser snarare än att betona 
dess brister (Socialstyrelsen, 2007). Man använder sig av ett frågeformulär samt bildmaterial 
som handlar om barnets behov, detta skall även kompletteras med observationer, 
sammantaget bildar detta en profil som definierar förälderns styrkor och svagheter kopplat till 
föräldraförmågan och barns behov (Socialstyrelsen, 2007). 
  
Socialarbetare som har stor erfarenhet av att arbeta med föräldrar med utvecklingsstörning 
känner till vikten av att hitta vägar runt hinder som begränsas på grund av 
funktionsnedsättningen, genom att arbeta tillsammans med föräldern för att hitta strategier 
som skulle fungera för just denne (Booth et al., 2006).  
 
För att föräldrar med IF ska kunna ta till sig av det som förmedlas så räcker det ibland inte att 
komma med muntliga rådgivningar och instruktioner utan man behöver istället kommunicera 
på ett mer konkret eller praktiskt sätt, det kan även handla om att man får träna på olika 
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moment upprepade gånger, att det inte fungerar att ge all information på en och samma gång 
(Hindberg, 2003). För att ett bra samarbete skall kunna utvecklas måste kommunikationen 
mellan yrkesverksamma och föräldrar fungera, det finns ett behov från föräldrarnas sida att de 
yrkesverksamma skall kommunicera med dem på ett sätt som gör att de har förstått, detta 
genom att använda ett enkelt språk, att använda korta meningar och att prata långsamt, att 
man tar hänsyn till funktionsnedsättningen, att få chans till respons så att man säkerställt att 
föräldern förstått samt att det skall finnas tillräckligt med tid (Socialstyrelsen, 2007). 
 

7.4 Nätverk 
När föräldrar har svårigheter i sitt föräldraskap kan ett starkt stöd från anhöriga eller andra 
engagerade vänner fungera som en bra kompensation, och genom att ha barnets bästa som 
utgångspunkt är det viktigt att man undersöker hur nätverket runt föräldern ser ut och vilka 
resurser man kan finna (Socialstyrelsen, 2013). BBIC-triangelns ena sida handlar just om 
familj och miljö, där betoning ligger på omgivningens betydelse och påverkan för barnets 
utveckling, och ett viktigt område handlar om familjenätverket (Socialstyrelsen, 2013). Inom 
socialtjänsten har man identifierat två vanliga brister då det handlar om att kunna möta 
behoven hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning, och det är att socialarbetare 
som arbetar med dessa familjer inte alltid tar hänsyn till föräldraskapet, samt utför bristfälliga 
bedömningar som inte tar hänsyn till alla familjemedlemmar och hur de samverkar och 
påverkar varandra (Booth et al., 2006). 
 
Dagens förväntningar på att familjer ska vara oberoende och självständiga har bidragit till att 
många föräldrar med IF har blivit marginaliserade och det handlar om att många av dessa 
föräldrar inte kan uppnå ett så kallat oberoende föräldraskap och forskning har visat att 
föräldrarnas nätverk av familj och vänner ger ett värdefullt stöd och kan spela en viktig roll 
för omsorgen och uppfostran av dessa föräldrars barn (McConnell & Llewellyn, 2000). 
Forskning visar även att det sociala stödnätverket samt den utökade familjen kan ses som en 
skyddsfaktor mot en mindre gynnsam uppväxt och studier har visat på att barn med nära 
relation till andra vuxna kunnat kompensera föräldrarnas brister (Traustadóttir & Björg 
Sigurjónsdóttir 2004)  
	  
Det stöd som nätverket kan bidra med kan antingen leda till känslan av ökad eller minskad 
kunskap (Traustadóttir & Björg Sigurjónsdóttir 2004; Jones, 2013). Stödet som bidrog till 
ökad kunskap skapades genom att föräldrarna behöll både kontrollen och ansvaret vilket ledde 
till ökat självförtroende och självkänsla samt utvecklade deras färdigheter, medan stödet som 
ledde till minskad kunskap/förmågor, initiativförmågor hämmades, deras känsla av 
inkompetens och otillräcklighet ökade vilket bidrog till att känslan av självständighet 
reducerades (Traustadóttir & Björg Sigurjónsdóttir 2004; Jones, 2013). 
 
Nätverket kan ses som en bekräftelse på otillräcklig föräldrakompetens och i flera fall har 
barn omhändertagits trots bevis på att barnens behov tillgodosetts inom relation med förälder 
och morförälder, då motiveringen varit att om föräldern i slutändan står ensam, så skall denne 
kunna klara av ett föräldraskap (Jones, 2013). Men för att nätverket skall fungera som en bra 
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insats krävs att nätverket är medveten om förälderns diagnos och svårighet och att de även 
kan acceptera diagnosen (Hindberg, 2003).   
 
Studier visar att många mödrar med utvecklingsstörning tenderar att vara ganska socialt 
isolerade och uppfostrar sina barn med litet stöd (Mayes, Llewellyn & McConnell, 2008). Det 
finns lite forskning om just varför deras sociala nätverk är begränsade, och man vet inte om 
det har att göra med att de blivit exkluderade på grund av sin funktionsnedsättning, eller om 
det är ett medvetet beslut från mödrarnas håll att involvera så få personer i sitt och sina barns 
liv som möjligt (Mayes et al., 2008). Författarna skriver att forskning har visat att det sociala 
nätverket med tillgång till stöd för att möta barnens behov, kan väga tungt i beslut om 
omhändertagande av barn från hemmet och detta tenderar att baseras på antagande om att en 
ansvarsfull annan vuxen är involverad så skulle risken minska för att barn skulle fara illa. Ett 
stödnätverk kan både ge ett praktiskt och ett känslomässigt stöd, rådgivning och en känsla av 
gemenskap (Mayes et al., 2008). 

 
8. Metod 
 

8.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ forskningsmetod för att besvara uppsatsens syfte och 
frågeställning. Kvalitativ forskningsmetod är tolkningsinriktad och handlar om att försöka 
förstå den sociala verklighet utifrån hur människor tolkar verklighet i en specifik miljö 
(Bryman, 2011).  För att svara på våra frågeställningar har vi utfört kvalitativa intervjuer 
utformade efter en semistrukturerad intervjuguide, vilket innebär att man i förväg förberett 
vissa frågor utifrån olika teman just för att kunna hålla en viss struktur i sin intervju, men som 
ändå lämnar öppet för flexibilitet och frihet i själva intervjuprocessen (Bryman, 2011). Teman 
som vi använt oss av var bakgrund intervjuperson, omsorgsbedömning, kunskap och attityder, 
under varje tema hade vi uppföljningsfrågor. Vi har i största möjliga mån använt oss utav 
öppna frågor just för att minimera risken för att styra intervjupersonernas svar för mycket, då 
denna typ av frågor lämnar ett större utrymme för att få prata mer fritt och med egna ord, 
vilket kan leda till att man kan komma in på andra spår som kan generera i nya viktiga 
följdfrågor (Bryman, 2011). 

 
8.2 Kunskapsteoretisk inriktning 

I vår studie använder vi oss av ett hermeneutiskt synsätt, vilket är en tolkningslära som avser 
att förstå inte bara begripa människors handlingar samt resultaten av det mänskliga 
handlandet (Thurén, 2007). Inom hermeneutiken menar man att forskaren alltid går in med en 
förförståelse i sina studier men att dessa ska ses som en tillgång inte som ett hinder när det 
gäller att tolka och förstå det man studerar (Patel & Davidson, 1994). Den hermeneutiska 
spiralen innebär att forskarens erfarenheter och förförståelse av verkligheten är beroende och 
påverkas av varandra (Thurén, 2007). Risker handlar om att tolkningen kan påverkas av den 
som tolkar och dennes förförståelse, värderingar samt dess sammanhang (Thurén, 2007). 
Föräldrar med IF upplever att de ofta blir ifrågasatta som föräldrar och blir utsatta för 
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stereotypiska attityder och det är med den förförståelsen via tidigare forskning som vi har med 
oss när vi med denna studie vill skapa oss en förståelse för yrkesverksamma socionomers 
upplevelser och perspektiv, då forskning är begränsat kring de som arbetar med dessa 
föräldrar. Att vi har denna förförståelse ser vi inte som ett hinder utan mer som en tillgång när 
vi sedan analyserat vårt insamlade material. Att vi genomgående haft en medvetenhet kring 
vår förförståelse och att inte låtit den påverka studiens resultat. 
 

8.3 Förförståelse 

Inför vår studie hade vi bristfälliga kunskaper gällande föräldrar med IF. Den kunskap som vi 
dock hade var tidigare studier samt kunskap från vår verksamhetsförlagda utbildning. Genom 
vår verksamhetsförlagda utbildning har vi mött svårigheter i hur det kan vara som 
yrkesverksam att möta föräldrar med IF men även den pågående debatten som finns i vårt 
samhälle ledde till att vårt intresse för just denna grupp föräldrar lyftes.   

 
8.4 Datainsamling 

Vi har sökt efter vetenskapliga artiklar via olika databaser som SwePub och SocIndex och 
sökorden som använts har varit intellectual disability, social workers, disability. Vi har även 
använt oss utav Google som är en sökmotor för att hitta relevanta data. Sökorden där har varit 
intellektuell funktionsnedsättning, socialarbetare, omsorgsbedömning, föräldrar med 
intellektuell funktionsnedsättning, föräldrar med utvecklingsstörning, kommunikation, 
utvecklingsstörning, kunskap. Vi har även använt oss utav Socialstyrelsens hemsida där vi har 
kunnat finna olika rapporter som varit relevanta för vår studie. Vi har även funnit litteratur via 
Umeå universitetsbibliotek.  

 
8.5 Urval   
Vi har utfört fyra intervjuer från tre olika verksamheter på tre olika orter i Sverige, varav två 
gruppintervjuer och två enskilda telefonintervjuer. Det finns titulaturskillnader inom yrket 
vilket medförde att vi kontrollerade utbildning och arbetsuppgifter för att säkerställa att 
intervjupersonerna utförde liknande arbete. Samtliga intervjupersoner är socionomer och 
socialpedagoger och utför omsorgsbedömningar och möter föräldrar med IF. 
 
Första intervjun var en gruppintervju med tre personer som vi kom i kontakt med genom ett 
snöbollsurval. Snöbollsurval är ett så kallat icke-sannolikhetsurval som innebär att forskaren 
ser till att få kontakt med personer som är relevanta för dennes undersökning och som i sin tur 
kan kontakta ytterligare respondenter (Bryman, 2011). Vi kontaktade berörd kommun och 
fick kontaktuppgifter till en samordnare för den verksamheten vi var intresserade av. Vi 
mejlade denne och fick kontakt. Samordnaren ordnade i sin tur intervjupersoner och vi 
bestämde dag och tid för intervju. Andra intervjun var även den en gruppintervju med två 
personer som vi kom i kontakt med genom ett snöbollsurval. Vi ringde till verksamheten för 
att fråga om intresse fanns för att medverka i undersökningen, personen som svarade i 
telefonen ville att vi skulle maila till verksamhetens mailaddress. Därefter hörde 
intervjupersonerna av sig och tid och plats bestämdes. Tredje och fjärde intervjuerna var två 
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enskilda telefonintervjuer med personer från samma verksamhet som vi kom i kontakt med 
via snöbollsurval. Via verksamhetens hemsida hittade vi kontaktuppgifter till ansvarig 
samordnare som vi kontaktade via e-mail och fick kontakt. Samordnaren kunde i sin tur 
hjälpa oss att få kontakt med personer som ville ställa upp på en intervju. 

 
8. 6 Dataanalys 

Det insamlade datamaterialet har sedan behandlas med en kvalitativ innehållsanalys som 
utgångspunkt. Kvalitativ innehållsanalys är den vanligaste analysmetoden inom kvalitativ 
forskning och är en strategi för att finna teman utifrån det insamlade datamaterialet (Bryman, 
2011). Intervjutillfällena spelades in och därefter transkriberades. Inspelning och 
transkribering underlättar för en noggrann analys av vad som sagts och att det som sagts kan 
kontrolleras (Bryman, 2011). Vi har transkriberat materialet enskilt för att sedan noggrant läst 
igenom materialet flera gånger för att skapa oss en helhetssyn. Därefter samlades koderna in 
under tio olika kategorier och materialet omarbetades på nytt, vilket resulterade i tre 
slutgiltiga kategorier med tillhörande koder, varav en kategori fick tre underrubriker, vilka 
berörde samma tema. Kategorierna är Kartläggning av föräldraförmågor, Kunskap om 
föräldrar med IF och Nätverkets betydelse. Kategorin Kunskap om föräldrar med IF fick 
underrubrikerna Vägen till kunskap, Att vara förälder med IF, Blankt blad. Utifrån dessa 
kategorier skapades temat “Erfarenhet som den största kunskapskällan”. 

 
8.7 Forskningsetiska överväganden 

Vid en första kontakt med samtliga verksamheter har vi mejlat ut ett följebrev där vi 
presenterat oss och beskrivit vår undersökning. Vi har sedan informerat samtliga 
intervjupersoner både i följebrevet och sedan vid själva intervjutillfällena om 
informationskravet, vilket innebär att studiens syfte tydliggörs, samt de moment som kommer 
att ingå, vidare att deras medverkan är frivillig och slutligen att de kan hoppa av när som helst 
(Bryman, 2011). Vi har även informerat om samtyckeskravet, som innebär att deltagarna 
behöver lämna sitt samtycke till att medverka (Bryman, 2011). Vidare har vi även informerat 
om konfidentialitetskravet som innebär att privata uppgifter som identifierar personer inte 
kommer att redovisas, och att deras medverkan kommer vara anonym (Kvale, 1997). 
Slutligen har vi informerat om nyttjandekravet, som innebär att all insamlad information 
endast kommer att används till detta forskningsändamål (Bryman, 2011). I resultatdelen har vi 
valt att presentera det intervjupersonerna sagt på ett sådant sätt som i största möjliga mån 
skall skydda deras identiteter och vi har medvetet valt att inte ge dem fiktiva namn, bokstäver 
eller dylikt. Vi har valt att inte koppla intervjupersonerna till verksamheterna, samt plockat 
bort dialektala skillnader i citat. Detta på grund av att hålla verksamheterna så konfidentiella 
som möjligt 

 
8.8 Studiens tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitets används främst inom den kvantitativa forskningen. Andra begrepp 
som trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och möjlighet att styrka och konfirmera som 
istället används inom den kvalitativa forskningen (Bryman, 2011). Trovärdigheten på studien 
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innebär att forskaren har tillförsäkrat att forskningen har utförts enligt de regler som finns, 
samt att forskaren återgivit resultaten för respondenterna för att bekräfta att de 
överensstämmer med det som forskaren uppfattat. På grund av tidsbrist har resultatet inte 
återkopplats till intervjupersonerna men under intervjutillfällena har intervjupersonerna varit 
tydliga med att bekräfta vad vi sagt, exempelvis genom att omformulera och upprepa. Detta 
har vi även gjort då vi upplevt att vi formulerat oss otydligt. Vi önskar att vi gett en rättvis 
bild av det som sagts. Vårt fokus har inte legat vid detaljerade beskrivningar av 
intervjupersonerna i egenhet utan tolkat vad som sagts och dess innebörd. Undersökningens 
alla steg har redogjorts så utförligt som möjligt för att skapa en så stor transparens för läsaren 
som möjligt och vi anser att vi agerat i god tro och vi anser att våra egna värderingar och 
förförståelse inte påverkat resultatet i den mån det är möjligt. Då vi varit osäkra på vår egen 
tolkning har vi tillsammans haft en dialog och jämfört våra tolkningar för att bekräfta 
varandra. 
 
När det handlar om överförbarheten är syftet med vår studie inte att generalisera till andra 
verksamheter utan belysa yrkesverksamma socionomers upplevelser om vilka faktorer som 
påverkar en omsorgsbedömning. Vår uppsats baseras på intervjuer av olika individer med 
olika erfarenheter inom socialt arbete vilket gör det svårt att som helhet generalisera 
resultaten till andra liknande verksamheter. Dock kan delar av resultatet som exempelvis 
betydelsen av tiden i processen men även hur den teoretiska kunskapen kan se ut bland 
yrkesverksamma som arbetar med att bedöma omsorgsförmågan hos föräldrar med IF 
generaliseras. 
                                                              

8.9 Ansvarsfördelning 

Vi tyckte båda att föräldrar med IF var en spännande grupp att skriva vår uppsats om men 
valde att fokusera på yrkesverksammas upplevelser, eftersom vi närmar oss examen och 
intresserar oss för vår yrkeskår. Vi har gemensamt genomfört intervjuerna, samt 
transkriberingarna och sedan resten av dataanalysen. Vi har suttit tillsammans och arbetat för 
att kunna skapa en gemensam röd tråd, samt kunna använda oss utav varandras styrkor. 

9. Resultat 
 

9.1 Inledning 

Resultaten i denna studie inleds med en kortare presentation av intervjupersonerna som följs 
av en kortare sammanfattning av de huvudsakliga resultaten som framkommit i 
undersökningen. Sedan presenteras de kategorier som kodningen gav av intervjumaterialen. 
Dessa beskrivs med exempel på koder och citat från intervjuerna. 
	  
Intervjupersonerna utför omsorgsbedömningar av föräldrar med intellektuell 
funktionsnedsättning (IF) och de arbetar som familjebehandlare eller behandlingsassistenter. 
Verksamheterna är av öppen eller sluten karaktär och arbetar på uppdrag av socialtjänsten 
men bedriver inte myndighetsutövning. 
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I en omsorgsbedömning kartläggs vårdnadshavarens föräldraförmågor i relation till barnens 
behov under en angiven tid och arbetsuppgifterna handlar om att samtala och observera. Detta 
genomförs genom kommunikation samt olika hjälpmedel. Kombinationen av erfarenhet och 
teoretisk kunskap ses som bra men erfarenhet ses som den viktigaste komponenten i arbetet 
med föräldrar med IF. Man belyser även svårigheter som föräldrar med IF har som påverkar 
föräldraskapet. Även om man i bedömningen tar hänsyn till förkunskaper om föräldrar med 
svårigheter. Nätverket påverkar inte en omsorgsbedömning men ses som en skyddsfaktor som 
man samtalar om under processen. 
 
I analysen av material framkom tre olika kategorier Kartläggning av föräldraförmågor, 
Kunskap om föräldrar med IF och Nätverket. Kategorin Kunskap om att vara förälder 
innehåller tre underkategorier: Erfarenheter, Att vara föräldrar med IF och Blankt blad. 
 
9.2 Kartläggning av föräldraförmågor 
Genom analysen av datamaterialet kunde vi finna fyra kodord som formade denna kategori, 
och kodorden är “föräldraförmågor”, “verktyg”, “kommunikation”, “process”. 
 
Alla intervjupersoner berättar att de utför sina omsorgsbedömningar utifrån BBIC, Barns 
behov i Centrum, som är ett komplement i Socialtjänstens utredning när föräldraförmågan 
behöver utredas. 
  

“Vi har ju bara ett ben i BBIC triangeln, som vi ska utreda och det är föräldrarnas 
förmåga i relation till barnets behov, vi utgår från barnets behov men tittar på 
föräldrarnas förmåga.” 
 

I en omsorgsbedömning är det personalens arbetsuppgifter att kartlägga vårdnadshavarnas 
föräldraförmågor i relation till barnens behov. Alla intervjupersoner säger att man på 
verksamheterna skapar scheman med inplanerade aktiviteter exempelvis observationstillfällen 
som handlar om att man vill se rutiner vid olika vardagssituationer, samtal med föräldern, 
detta för att skapa sig en bild av hur familjen fungerar, vilka rutiner, strukturer samt hur 
bemötandet ser ut. Observationstillfällen och samtalens helhet dokumenteras för att kunna se 
återkommande mönster.   
 

“ibland kan det vara mer de grundläggande, man vill se om föräldern kan ta hand om 
sitt barn rent fysiskt, kan den liksom tvätta, klä på, mata, klara de här grundläggande 
fysiska kraven, och nästa steg är kanske KBU (Känslo- och beteendemässig 
utveckling). Det bygger lite på vad oron är i startläget, vad man vill ha av oss här då” 
 

Vid en omsorgsbedömning när man utreder föräldraförmågorna säger intervjupersonerna att 
förälderns svårigheter inte får överta barnens behov, att de alltid måste överväga barnets 
behov mot förälderns förmåga. En av intervjupersonerna säger att man möter föräldrar med 
olika förutsättningar men att utgångspunkten alltid skall vara detsamma när man bedömer 
föräldraförmågan. Majoriteten av alla intervjupersoner säger att när man utreder 
föräldraförmågan tittar man på anknytning, mentalisering, generalisering och barnets säkerhet 
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och samspelet. För att kartlägga föräldraförmågan ser man hur föräldern uppfattar situationer 
och avläser barnets signaler samt bemöter barnet och de har sett att olika åldrar ställer olika 
krav på föräldraskapet. 
 
I två av verksamheterna är tiden för en omsorgsbedömning 8 veckor och intervjupersonerna 
säger att de behöver tiden för att kunna få tillräcklig information för att kunna genomföra en 
rättvis omsorgsbedömning. Två av intervjupersonerna säger att ibland kan man behöva längre 
tid eftersom att man kan mötas av motstånd från föräldrar med IF på grund av att de inte 
förstått.  I den tredje verksamheten pågår en omsorgsbedömning i 6 veckor och de anser att 
det är ett bra tidsupplägg som är beprövat under många år. 
 
Samtliga intervjupersoner beskriver att de ger råd, stöd, verktyg och strategier till familjerna 
under de första veckorna, majoriteten av intervjupersonerna säger att de sedan backar efter 
halva tiden för att se om föräldrarna kan omsätta de i praktiken. En intervjuperson säger att 
efter halva tiden brukar man kunna se om det finns en bristande föräldraförmåga samt om det 
finns en förändringspotential. 
 

“Ibland när det blir förhandling går det att motivera föräldrar med att det här finns 
dokumenterat, ja men vi är flera professionella som varit inne ändå under den här 
tiden men att man kan förstå det, att man på nåt plan kan gå med på det och förstå, 
inte förstå men att det blir tydliggjort” 
 

Samtliga intervjupersoner berättar att de använder sig av bildmaterial när de arbetar med 
föräldrar med IF, man ritar upp och förklarar samt skapar tydliga scheman. Två av 
intervjupersonerna berättar att de ibland filmar och sedan tittar man på filmen tillsammans 
med föräldern och pratar om den. Tre av intervjupersonerna berättar om verktyget Parent 
Assessment Manual (PAM) och utifrån detta material har personalen på en av verksamheterna 
börjat använda mer bilder i kommunikationen med föräldrar men IF, och menar att det är ett 
bra hjälpmedel. I den andra verksamheten använder de sig av PAM som ett komplement när 
de utför omsorgsbedömningar med föräldrar med IF. En av verksamheterna har utformat ett 
verktyg i form av ett frågebatteri kring alla behovsområden inom BBIC, detta använder man 
för att tydliggöra vad föräldern har för svårigheter. En intervjuperson säger att allt som är 
kreativt är bra, denna verksamhet använder sig av rollspel och en docka. En intervjuperson 
beskriver hur viktigt det är att man använder sig utav de hjälpmedel som finns för föräldrar 
med IF, och nämner timstock för de som har svårigheter med tidsuppfattning.  
  

“att vi når inte riktigt fram, vi hittar inte till de här föräldrarna med ord och då 
utvecklade vi en del bilder som vi kände kan visa de här olika situationer som man kan 
hamna i som förälder” 
 

Samtliga intervjupersoner säger att kommunikation är en viktig del i arbetet. Majoriteten av 
intervjupersonerna säger att det är viktigt med tydlighet och att använda sig av ett enklare 
språk i arbetet med föräldrar med IF. Majoriteten av intervjupersonerna säger att de upplever 
att det är svårt att förklara information så att de är säkra på att föräldern med IF förstått och 
kan starta ett förändringsarbete. 



	   20	  

 
“Precis som man har självklart med en tolk när det kommer en med ett annat 
språk, då har man ju som rätt att alltid ha tolk och det kan man ju ibland önska att 
dessa föräldrar också skulle ha, som kan hjälpa dem att tolka den information de får” 
 
“Det jag tycker är allra svårast det är ju det här när man möter föräldrar som inte 
har, eller som vi uppfattar inte har insikt och man vet inte, har vi nått fram har vi 
uttömt hela registret på hur vi skulle komma fram till den här förälderns förståelse att 
en har brister och att den inte kan ge sitt barn vad den behöver här och nu” 
 

Sammanfattningsvis utreds en omsorgsbedömning utifrån BBIC:s modell och 
intervjupersonernas arbetsuppgifter är att kartlägga vårdnadshavarens föräldraförmåga genom 
samtal och observation. Intervjupersonerna använder sig av befintliga verktyg men har även 
själva utformat egna verktyg för att underlätta deras arbete med föräldrar med IF. Några av de 
verktyg som de nämner är PAM, bilder, filma, frågebatteri, rollspel, docka. Kommunikation 
ses som en viktig del och samtliga upplever svårigheter att kommunicera med föräldrar med 
IF så att de är säkra på att föräldern uppfattat budskapet. 
	  
9.3 Kunskap om föräldrar med IF 

Genom analysen av datamaterialet kunde vi finna fem kodord till denna kategori och 
kodorden är “erfarenhet”, “kunskap”, “diagnos”, “objektivitet”, “inställning”. Dessa kodord 
delades in i tre underkategorier för att underlätta redovisningen av resultatet. 
 
9.3.1 Vägen till kunskap   
Kodord till denna underkategori är “erfarenhet”, “kunskap”. 
Intervjupersonerna är utbildad socionom eller socialpedagog. har 3-19 års erfarenhet av 
arbetet inom sina verksamheter, men har även erfarenhet från andra yrken inom socialt arbete. 
Ingen av intervjupersonerna har specifik utbildning angående föräldrar med IF, de säger att 
det främst är kortare utbildningsdagar, kurser eller föreläsningar som de deltar vid och att 
dessa ofta involverar föräldrar med någon form av svårighet men att utbildningarna är mer 
generella. 
 

“det inte finns några längre utbildningstillfällen utan det är föreläsningar som man 
åker under en eller max två dagar, kompetensutveckling” 
 

Två av intervjupersonerna berättar att de arbetar med specialområden, vilket innebär att man 
väljer ett område utifrån verksamhetens behov samt det egna intresseområdet. Efter 
utbildningstillfällen delger man arbetsgruppen informationen. 
 
Alla intervjupersoner tycker att utbildning är bra men några av intervjupersonerna anser att de 
har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att uttala sig angående föräldraförmågan hos 
föräldrar med IF för att göra bra och rättvisa bedömningar. Andra intervjupersoner beskriver 
att det krävs att ständigt hålla sig uppdaterade med forskning på grund av att utvecklingen går 
framåt. Majoriteten av intervjupersonerna nämner erfarenhet som den största kunskapskällan, 
att det är bra med utbildning men går inte att mäta med erfarenhet. Några av 
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intervjupersonerna pratar om att möta föräldrar med IF ger mest, andra om att gemensamt 
skapa en kunskapsbank av erfarenhet. Man nämner även att den bästa kunskapen är en 
kombination av erfarenhet och teoretisk kunskap. 
 

“Det blir ju ändå att man får buga och tacka dom man träffat tidigare genom åren, 
för dom har ju ändå gett oss erfarenheter som vi har haft med oss framåt. Det är en 
sak det man inte lyckades nå fram till, så har man ju fått med sig andra sätt och andra 
vägar med andra familjer som dom då har fått ta del av, fast inte de här första fick 
den möjligheten, så att nå tycker jag att erfarenhet och kunskap hänger ihop” 
 

Alla intervjupersoner nämner att de har handledning, och alla intervjupersoner säger att det är 
bra med handledning samt att samtala med varandra. En av intervjupersonerna säger att de 
upplever att de ger alla föräldrar en rättvis chans utan att i förväg döma dem. Samma 
intervjuperson säger att alla har fördomar eller förutfattade meningar men att de pratar om det 
i arbetsgruppen. En annan intervjuperson säger att de är professionella och går inte in med 
förutfattade meningar i omsorgsbedömningar. 
 

“även om alla har fördomar eller vad man nu vill kalla det eller förutfattade meningar 
så tycker jag ändå att vi i arbetsgruppen försöker lyfta och prata om det för att kunna 
arbeta med det också ha en neutral attityd mot föräldrar som kommer” 

                   
En av intervjupersonerna anser att föräldrar med IF är en intressant och spännande grupp som 
behöver utforskats mer av både personal men även i samhället krävs mer forskning och 
kunskap inom detta område, och säger att det arbetssätt som de använder har de skapat genom 
teoretisk kunskap men främst genom erfarenheter vilket har utvecklat deras syn angående 
föräldrar med IF. En av intervjupersonerna säger att när man möter föräldrar med IF så är det 
viktigt att försöka hitta deras perspektiv och släppa det egna självklara eftersom att vårat 
självklara inte är självklart för dom, eftersom att de ser tillvaron utifrån ett helt annat 
perspektiv. 
 

“Jag tror att det är viktigt när man möter en del av de här föräldrarna att förstå att 
jag måste släppa lite av det egna självklara, för vi går omkring med så mycket 
självklart och inser inte att det är inte självklart för dom, utan för dom är det från ett 
helt annat perspektiv dom ser tillvaron. Och på nåt sätt försöka hitta deras perspektiv 
för att få nån förståelse för hur obegripligt det kan te sig för det som vi tycker är 
självklart då” 
 

9.3.2 Att vara förälder med IF 
Kodord till denna underkategori är “diagnos” 
 
En intervjuperson säger att det är en myt att man skulle vara mindre kärleksfull eller inte 
kunna känna känslor mot sina barn om man har en lindrig utvecklingsstörning och en annan 
av intervjupersonerna säger att denne tror att det finns förändringspotential med rätt sorts 
hjälp och stöd, men att det krävs medvetenhet för att genomföra ett förändringsarbete. Vidare 
beskriver intervjupersonerna olika svårigheter som föräldrar med IF har som kan påverka 
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föräldraskapet, det kan handla om svårigheter med framtidsperspektivet, se sina barns behov 
och att behov förändras över tid, de har svårt med det abstrakta tänkandet, svårt att se 
konsekvenser mycket handlar om här och nu. Majoriteten av alla intervjupersoner säger att de 
upplever att föräldrar med IF har svårigheter med generaliseringsförmågan, att ta till sig råd 
och stöd och att kunna omsätta de i praktiken. En av intervjupersonerna säger att de även kan 
se svårigheter i anknytningen och det känslomässiga bemötandet och hur det påverkar barnet. 
Majoriteten av intervjupersoner säger att föräldrar med IF har svårigheter att mentalisera, 
vilket leder till negativa konsekvenser för barnen och en intervjuperson säger att det inte 
hjälper att ha bra rutiner om det ändå blir tomt för barnet. En annan säger att denne inte vet 
om mentalisering går att lära upp. En intervjuperson säger att det finns föräldrar med IF som 
har svårigheter att tyda barnets signaler vilket innebär att det blir svårt att tolka och bemöta 
barnet rätt. 
 

“För det är skillnad att se om ett barn ramlar och slå sig, du kan gå och trösta barnet 
för att du har lärt in att det är så du ska göra, än att gå dit och känna att, att oj gjorde 
du illa dig, hur gick det? Det innerliga omsorgen om ditt barn, att det faktiskt är 
skillnad” 
 
“Hur ska vi få dom att kunna förstå? De kommer aldrig att kunna förstå fullt ut, så är 
det” 
 
“Många av de här föräldrarna, ja i princip alla har ju svårt med det här abstrakta 
tänkandet, svårt att se konsekvenser, svårt att tänka framåt hur det ska bli, utan det är 
ju mycket här och nu, det som syns, det som går att ta på” 
 

En av intervjupersonerna säger att de vid inskrivningen har standardfrågor som de ställer till 
alla föräldrar som handlar om deras bakgrund, och om det finns någon diagnos. Alla 
intervjupersoner säger att om de misstänker att en person har svårigheter och skulle behöva en 
utredning för man en öppen dialog om det med föräldern. Flertalet av intervjupersonerna 
väljer att belysa det positiva som en utredning skulle generera bl.a. att få rätt sorts hjälp, 
förståelse för varför man inte klarar av sitt föräldraskap, att det är för din skull. Man talar inte 
om att man misstänker en diagnos utan att man pratar som personens svårigheter. 
 

“eller en rättighet kan man säga, att det är för deras skull inte för att vi kommer och 
tycker och tänker att du har problem utan det finns faktiskt hjälp att få du har rätt till 
det” 
 

En intervjuperson säger att det idag inte känns svårt att ta upp och prata om det, att de blivit 
duktigare på det och att det därför känns mindre ofarligt, två andra intervjupersoner säger att 
det är en känslig fråga som kan upplevas kränkande och att det kan vara svårt och jobbigt till 
en början. En annan intervjuperson säger att det är lättare att samtala om svårigheten om det 
gäller barnets svårighet. Majoriteten tycker att det är svårt att samtala med föräldrar som inte 
är medvetna om sina svårigheter eller att man inte har tagit till sig sin diagnos, man nämner 
pratbart och kalla handen. 
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9.3.3 Blankt blad? 
Kodord till denna underkategori är “objektivitet”, “inställning” 
 
Alla intervjupersoner säger att de får viss information om kommande föräldrars historik, där 
svårigheter och diagnoser kan lyftas. Intervjupersonernas syn skiljer sig då några menar att de 
inte tar hänsyn till de förkunskaper man har om föräldern vid en omsorgsbedömning utan 
säger att man behandlar alla föräldrar lika och på samma villkor. Medan andra 
intervjupersoner istället säger att det är viktigt att de har en del förkunskaper och historik om 
föräldrarna för att de skall veta på vilket sätt som de skall bemöta dem på så att det blir så bra 
som möjligt. De pratar om vikten av att genomföra individuella anpassningar, och att det 
egentligen inte handlar om att föräldrarna har intellektuell funktionsnedsättning eller diagnos, 
utan det handlar om att alla föräldrar är olika. 
 
Några av intervjupersonerna säger att när man får ärendet skapar man en bedömning i 
huvudet men att bilden sällan överensstämmer med verkligheten, att man måste nollställa sig. 
Medan andra intervjupersoner säger att man inte kan bortse från tidigare erfarenheter 
angående familjer med liknanden svårigheter och diagnoser eftersom att arbetet kan behöva 
struktureras upp på ett annorlunda sätt, exempelvis genom mer råd och stöd, extra tydlighet 
etc. En av intervjupersonerna säger att de är medvetna om att familjer kan påminna om en 
annan familj men låter inte tidigare erfarenheter påverka dem i deras omsorgsbedömningar. 
 

“Vi lär ju oss av våra erfarenheter och det måste vi ju ta med oss men det betyder ju 
inte att vi dömer föräldern från början utan vi måste ju alltid börja från ruta ett med 
varje ny förälder för att se svårigheter alla är vi unika på vårt egna sätt och en 
förälder med en viss typ av funktionsnedsättning kan se annorlunda ut i sitt bemötande 
med sitt barn jämställt med en annan som egentligen har samma diagnos” 
 

Sammanfattningsvis är det få av intervjupersonerna som har någon specifik utbildning 
gällande föräldrar med IF, den kunskap som de har handlar främst om erfarenheter av att ha 
mött, arbetat och i arbetsgruppen samtalat om dessa föräldrar. De flesta anser att kunskap är 
bra men erfarenheten av att möta föräldrar med IF är det som väger tyngst. Svårigheter som 
man kan se hos denna grupp föräldrar handlar om att kunna mentalisera, generalisera och att 
tyda barnets signaler, vilket påverkar barnet. Intervjupersonerna samtalar med föräldern om 
de misstänker att det finns en diagnos och försöker fokusera på det positiva som en utredning 
skulle generera, man lyfter även hur man upplever om att samtala om svårigheten. Huruvida 
intervjupersonerna tar hänsyn till förkunskaper gällande förälderns svårigheter och att alla 
skall behandlas lika skiljer sig, några menar att det är viktigt att använda sig av 
förkunskaperna medan andra menar att det handlar om att nollställa sig i arbetet med en ny 
förälder. 
 

9.4 Nätverkets betydelse 

Kodord som vi kunde finna till denna kategori är “nätverk” och “skyddsfaktor”, vilket 
skapade rubriken. 
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Alla intervjupersoner säger att de inte utreder familjens nätverk och att det inte påverkar en 
omsorgsbedömning. Dock ses nätverket som en skyddsfaktor och hjälpmedel för att föräldrar 
med IF skall klara av sitt föräldraskap. Två intervjupersoner beskriver att de genom forskning 
uppmärksammats på hur viktigt det sociala nätverket är och vilket stöd det kan ge, vilket har 
medfört att de inom verksamheten i arbetet infört att titta och samtala om det sociala 
nätverket. 
 

“Om den kan påverka en omsorgsbedömning? I vårt jobb skulle jag vilja säga, låter 
kanske hårt, men jag skulle vilja säga nej, utifrån att vi tittar på förälder och barn, 
men jag förutsätter att i handläggarnas bedömning så tar man ju med nätverket, för 
där är man ju på fler nivåer” 
 

Majoriteten av alla intervjupersoner samtalar med föräldern om nätverket under hela 
omsorgsbedömningen. Flera av intervjupersonerna nämner att en målsättning är att man vill 
att barnet skall kunna bo med sina föräldrar så långt det är möjligt och att det då är viktigt att 
kartlägga nätverket så tydligt det går innan man kan säga att det inte finns tillräckligt runt 
barnet och att barnet inte kan bo kvar om man istället kan kompensera genom ett nätverk kan 
det vara bättre än att omhänderta barnet eftersom det påverkar barnet. En av 
intervjupersonerna nämner att mormodern vanligtvis är en viktig person i det sociala 
nätverket, och kan upplevas fylla en viktig funktion för föräldern men även för barnet. 
Majoriteten av intervjupersonerna säger att föräldrar med IF och deras familjer som de möter 
ofta är ensamma med ett dåligt socialt nätverk. 
 
När intervjupersonerna pratar om nätverket nämner de sättet de pratar om nätverket, 
kan de se vilka resurser som finns och vilken funktion de fyller, socialt, kunskaps eller 
känslomässigt. Personal och föräldrar kan ha olika uppfattningar på vad man anser vara ett 
stort och stödjande nätverk. Genom kartläggningen kan man konkret se hur det ligger till, man 
kan även se hur föräldern reagerar efter samtal eller träff med nätverket. De säger att de 
ganska snabbt kan se om bilden överensstämmer med förälderns berättelse. 
 

“Man kan sitta och prata med familjer och dom kan tycka att de har jättemycket 
omkring sig, jättestor hjälp av alla som finns och sen visar det sig att alla som finns 
bor femtio mil ifrån och dom hörs på telefon en gång i månaden och då inser man att 
vi har olika syn på vad som är att ha jättestor hjälp och stöd” 
 

Några av intervjupersonerna säger att nätverkets inställning till förälderns svårighet spelar 
stor roll, har nätverket en förståelse för förälderns svårighet kan man hjälpa denne till insikt 
angående sin svårighet. Har nätverket en förståelse för svårigheten har de tidigare även hjälpt 
sitt barn att komma till insikt. En annan av intervjupersonerna berättar att man genom åren 
sett att beroende på hur mycket nätverket förstår och har pratat om vad det finns för 
svårigheter hos personen i fråga, har betydelse för ett fungerande nätverk. 
 
Sammanfattningsvis påverkar inte nätverket en omsorgsbedömning, dock ses nätverket som 
en skyddsfaktor. Flertalet av intervjupersonerna nämner att samtal om nätverket sker under 
hela omsorgsprocessen och att de ser hur nätverket påverkar föräldern, vilket kan vara både 
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positivt men även negativt. Målsättningen är att barn skall växa upp med sina föräldrar och de 
anser att man bör utföra en grundlig utredning. 
 

10 Diskussion 

I detta kapitel sammanfattar vi vårt resultat och kopplar det till den tidigare forskningen 
genom att föra en övergripande diskussion. Vidare kommer vi diskutera vår uppsats relevans 
till socialt arbete och avslutar med förslag till vidare forskning        
                                                                
Syftet med undersökningen var att undersöka vilka faktorer som påverkade yrkesverksamma 
socionomers omsorgsbedömningar av föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. 
 
Vi utformade tre forskningsfrågor utifrån vårt syfte och dessa var 

1. Hur arbetar yrkesverksamma socionomer för att kartlägga föräldraförmågor hos 
föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning vid en omsorgsbedömning? 

2. Vilka kunskaper är centrala i socionomers omsorgsbedömningar? 
3. Vilken betydelse har föräldrarnas sociala nätverk för socionomer vid 

omsorgsbedömning hos personer med intellektuell funktionsnedsättning? 
	  
10.1 Erfarenhet som den största kunskapskällan? 

Kunskap som yrkesverksamma socionomer använder sig av i arbetet med föräldrar med IF 
baseras på tidigare erfarenhet mer än på teoretiska kunskaper, det visar sig sakna specifik 
utbildning men upplever sig ändå trygga i arbetet med dessa föräldrar. Erfarenhet ses som den 
största kunskapskällan vilket kan förklaras genom att den faktiska kunskapen som de nyttjar 
baseras på praktisk erfarenhet och inte på teoretisk kunskap. Erfarenheten delas mellan 
arbetskamrater och handledare ses som viktig samtalspartner för en objektiv vägledning. 
Resultatet visar att erfarenhet är den största kunskapskällan medan tidigare forskning visar att 
teoretisk kunskap i kombination med praktisk erfarenhet är den bästa kunskapen, vilket även 
vi anser. Forskning visar att socialarbetare som arbetar med föräldrar med IF och deras 
familjer saknar rätta specialistkunskaper, och arbetet baseras på praktisk erfarenhet, 
yrkesverksamma upplever att det finns bristfälliga väg- och riktlinjer (LaLiberte, 2013; Jones, 
2013). Tidigare forskning har eftersökt standardiserade processer och tillvägagångsätt vilket 
lett till BBICs framväxt och implementering i socialtjänsten och dess verksamheter (Dahlberg 
& Forssell, 2006). Samhället efterfrågar lika behandling för alla men utgångspunkten är att vi 
alla är olika och besitter olika förmågor för att kunna hantera olika situationer, 
yrkesverksamma ställs för svårigheter i bedömningar där tre olika perspektiv skall vägas 
samman men processen är standardiserad (Ineland et al., 2013).  
	  
Svårigheter som yrkesverksamma ställs för är att alltid väga barnens bästa mot förälderns 
förmåga, vilket även forskning belyser som ett dilemma, att socialarbetares barncentrerade 
fokus kan innebära att arbetet med familjen som helhet och att stärka föräldrarollen inte är det 
som prioriteras (Booth et al., 2006; Jones, 2013). Tydligare kommunikation krävs från 
yrkesverksamma, vilket både denna studies empiri, samt tidigare forskning visar stora brister 
på (Socialstyrelsen, 2007). 
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Personer med IF får inte ses som en homogen grupp eftersom att det finns skillnader i den 
intellektuella kapaciteten och sociala förmågor samt att utbildning och träning kan förbättra 
föräldraförmågan (Springer & Gustafsson, 2008; McConnell & Llewellyn, 2002). Det krävs 
dock att dessa individer får samma möjligheter som personer som inte har IF, hänsyn måste 
tas till att det finns skillnader om det handlar om förändringar i miljön eller att kommunicera 
på ett annat sätt så måste de bästa möjliga förutsättningar skapas. Mycket forskning finns 
kring att vi uppfattar saker på väldigt olika sätt, för trots att vi allt för ofta får höra att alla är 
lika så är vi inte det (Rydén & Wallroth, 2008) 
	  
10.2 Processen i en omsorgsbedömning 
I studiens start fanns en förväntan att finna olika metoder som yrkesverksamma använde sig 
av då de skulle kartlägga föräldraförmågorna hos föräldrar med IF. Vi ville se om det fanns 
skillnader i hur arbetet strukturerades eller om processen på något sätt skilde sig beroende på 
om föräldern hade någon svårighet eller inte. Genom intervjuerna kunde vi se att 
arbetsgången inte skiljer sig avsevärt när det handlar om omsorgsbedömningar av föräldrar 
med IF och föräldrar som inte har funktionsnedsättning. Däremot framkom att de 
yrkesverksamma hade arbetat fram arbetsmetoder som hjälpte dem i deras arbete. Alla 
verksamheter arbetade efter samma upplägg, genom att kartlägga föräldraförmågorna genom 
samtal och observationer samt sammanställa informationen i ett likvärdigt dokument.   
	  
BBIC kan ses som ett hjälpmedel för hur arbetet skall läggas upp och struktureras men kan 
det även medföra att yrkesverksamma har svårt att avvika från den skapta strukturen och av 
att alla individer skall behandlas lika. Genom att avvika från den standardiserade verktyget 
skapas ett ökat ansvar på den enskilda yrkesverksamma socionomen, men för att våga bryta 
mot normen krävs att man är trygg i sin yrkesroll och verksamhet, vi anser att kunskap och 
erfarenhet kan bidra till att våga frångå att alla skall behandlas lika, att istället vara tydlig med 
att alla ges samman förutsättningar men att dessa förutsättningar kan se olika ut beroende på 
problematik, vilket rent krasst skulle kunna innebära att alternativa verktyg till BBIC skulle 
kunna utformas. I dagens samhälle finns ett stort fokus på att alla skall behandlas lika vilket 
skapar en ökad press och förväntan på yrkesverksamma att följa normen och att kunna vara 
objektiv och ses som ett tomt blad. Vi anser att vara professionell innebär inte att man alltid 
behöver vara objektiv eftersom att vi anser att det vore omöjligt att leva upp till det kravet.     
	  
När det handlar om tiden i en omsorgsbedömning så är den lika för alla, vilket inte verkar 
logiskt när studier visar att personer med IF kan utveckla sina föräldraförmågor men att det 
tar längre tid och att socialarbetare uttryckt svårigheter med att kunna utföra bedömningar 
inom denna tidsram (Booth et al., 2006). Trots detta ser processen likvärdig ut och 
utgångspunkten skall vara lika och alla ska ges samma förutsättningar. För att istället skapa 
samma förutsättningar kanske föräldrar med IF behöva längre tid för att kunna få möjlighet att 
genomföra en förändring som socialarbetare eftersöker i processen av kartläggningen av 
föräldraförmågorna.  
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Forskning visar att föräldrar med IF kan påverkas negativt genom att befinna sig i nya miljöer 
och med nya personer och resonemanget är huruvida ett barn mår bra av att vistats under 
institutionsliknande förhållanden. Om föräldrar med IF är i behov av längre tid än sex till åtta 
veckor vid en omsorgsbedömning påverkas även barnet av den längre vistelsen på institution. 
Därför kan utredning av föräldraförmågor i hemmet ses som ett bättre alternativ just för att 
skapa samma förutsättningar men utefter den enskildes behov (Socialstyrelsen, 2007). 
 

10.3 Hur förbättras förutsättningar? 

Kommunikation är en viktig del i arbetet och är en ständigt pågående process, och svårigheter 
handlar om att kunna kommunicera på ett lämpligt sätt så att yrkesverksamma kan bekräftat 
att föräldern med IF faktiskt har förstått. Genom att skapa förutsättningar för att kommunicera 
på ett bättre sätt skulle det underlätta utredningen både för yrkesverksamma och för föräldern 
men även för att kunna ge de rätta verktygen och råden för att föräldern ska ges möjlighet till 
förändring, vilket är en viktig aspekt som man eftersöker i en omsorgsbedömning. 
Yrkesverksamma vill se ett engagemang till förändring och att föräldern har och insikt 
gällande oron kring barnet (Booth et al., 2006).  
	  
Kommunikationen ses som en stor del i arbetet men är även en nyckel till att föräldern skall 
förstå vad som förväntas men även vilken förändring som krävs för att föräldraskapet skall 
kunna förbättras. Resultat och forskning tyder på svårigheter i kommunikationen vilket både 
upplevs från yrkesverksamma men även från föräldrar (Socialstyrelsen, 2007). Forskning 
tyder på att föräldern med IF har svårigheter att förstå processen i en utredning och vad som 
faktiskt sägs, det kan handla om att yrkesverksamma behöver använda sig av lättare ord eller 
ett enklare språk. Yrkesverksamma socionomer upplever svårigheter att kommunicera på ett 
sätt så att de är säkra på att kommunikationen har nått fram till föräldrarna och en av 
intervjupersonerna i vår studie nämner att det är självklart med tolk när föräldern har ett annat 
modersmål vilket de önskar att föräldrar med IF också skulle ha, en tolk som kan hjälpa dem 
att tolka informationen som de ges. Detta ser vi verkligen som en lucka som bör fyllas för att 
skapa trygghet och rättssäkra bedömningar både för yrkesverksamma socionomer men även 
för föräldrar med IF, att de blir korrekt bedömda och ges möjlighet till förändring.  
	  
De yrkesverksamma har skapat arbetsmetoder både utifrån redan befintligt material som efter 
verktyget PAM men även utifrån erfarenheten av att arbete med föräldrar med IF. Bilder ses 
som ett bra verktyg för att underlätta kommunikationen men även andra visuella hjälpmedel 
ses som framgångsrikt i arbetet. Erfarna yrkesverksamma finner vägar för att arbeta runt 
problemen (Booth et al., 2006). 
 
10.4 Vägen till förändring  
Forskningens perspektiv har förändrats från att belysa barnens situation till att undersöka vad 
det finns för stöd och hjälpinsatser i samhället för föräldrar med IF, vilket tyder på 
attitydförändringar i samhället (Ineland et al., 2013). När det handlar om människor som 
avviker från normen finns dock fortfarande risk för personliga fördomar och värderingar hos 
de professionella som ska bedöma föräldraförmågan (Springer & Gustafsson 2008). Det finns 
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en bred kunskap hos de yrkesverksamma inom föräldraförmågor, anknytning, mentalisering 
och framförallt om barns behov, och att de finns ett intresse för ny kunskap, för att utföra 
rättssäkra och rättvisa omsorgsbedömningar. Dock finns en underliggande inställning 
angående föräldraskap och IF som vi menar handlar om att det behövs mer kunskaper för att 
förändra attityderna och känslan av hopplöshet kan förändras. Vilket även forskningen belyser 
men att detta ämne fortfarande inte har blivit prioriterat för vidareutbildning (LaLiberte, 
2013). 
	  
Det råder delade meningar hos de yrkesverksamma angående att samtala om misstänkta 
diagnoser och vanligtvis väljer man vägar runt eftersom det kan vara ett svårpratat och 
känsligt ämne vilket kan beror på bristande erfarenhet (Dahlberg & Forssell, 2006).  Genom 
att yrkesverksamma vågar prata om ämnet kan det leda till att begreppet upplevs mindre 
farligt och mer normaliserat vilket i sin tur ban bidra till attitydförändringar bland yrkeskåren 
men även samhället i stort. Enligt den hermeneutiska spiralen så är det genom kunskap som 
ny kunskap föds (Thurén 2007). 
	  
10.5 En viktig arbetsuppgift 

Nätverket påverkar inte en omsorgsbedömning men ses som en viktig skyddsfaktor. Det finns 
mycket forskning som styrker detta och som belyser nätverkets roll för både föräldern och 
barnet (Sigurjónsdóttir & Björg Traustadóttir 2004). Även om det inte ingår i 
arbetsuppgifterna att kartlägga nätverket är det något som de yrkesverksamma både samtalar 
om och observerar. Genom att de yrkesverksamma träffar familjen under en intensiv period 
finns möjligheter att observera nätverkets betydelse för familjen och att den kunskap som de 
har inte används i handläggaren på socialtjänstens utredning, därav går man miste om 
värdefull information eftersom observation kan vara ett bra sätt att ge en objektiv bedömning 
angående nätverkets roll (Killén, 1993). Många yrkesverksamma beskriver att föräldrar med 
IF är ensamma med ett dåligt nätverk vilket även forskning belyser (Mayes et al., 2008). 
Orsaken till det lilla eller obefintliga nätverket kan varken forskning eller vårt resultat svara 
för. 
	  
BBIC som är ett standardiserat system för handläggning i utredning dokumentation, planering 
samt uppföljning inom den sociala barnavården (Dahlberg & Forssell, 2006). Vilket innebär 
att i dagsläget är det handläggarna som utreder det sociala nätverket efter BBICs triangel, 
vilket har medfört att arbetsfördelningen är standardiserad. Enligt sociala medier finns en hög 
arbetsbelastning hos handläggare som utreder barn och familjer. När föräldraförmågorna 
behöver utredas skulle även nätverkets betydelse för familjen kartläggas genom samtal och 
observation med föräldern vilket även kan ses som ett stöd till handläggaren i dennes arbete 
att utreda nätverket.  
	  
Tidigare forskning tyder på nätverkets betydelse för huruvida barnen omhändertas eller inte 
och att nätverket kan kompensera upp förälderns brister i föräldraskapet men kan även ses 
som att föräldern är otillräckligt i sitt föräldraskap eftersom att nätverket måste täcka in 
förälderns brister och att föräldern skall klarar av att ensam utan stöd ta hand om sitt barn. 
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Men finns det verkligen en förälder som helt utan stöd klarar av ett föräldraskap utan stöd från 
något nätverk i vårt samhälle? 
	  
10.6 Metodreflektioner 

Det vi kan diskutera gällande intervjuerna är huruvida gruppintervjuerna påverkat resultatet i 
olika riktningar dock har vi som tidigare nämnt inte fokuserat på vem som sade vad. Det som 
även går att föra ett resonemang kring är om resultatet hade sett annorlunda ut om alla 
intervjuer varit enskilda eller i grupp. Samtal i grupp kan kanske medföra att 
intervjupersonerna antingen finner en trygghet i varandra i att öppet kunna prata, medan det i 
andra fall kanske kan leda till att man hämmar varandra och personer inte vågar komma till 
tals och våga uttrycka sina egentliga åsikter. Fördelar med enskilda samtal kan vara att man 
väljer vad man lyfter fram, man är mer eftertänksam i sina svar, Fördelar kan vara att man 
tillåts vara öppen i sina åsikter och tankar. När vi kopplat teoretisk forskning har vi utgått från 
socialarbetares upplevelser och kunskap eftersom vi anser att intervjupersonernas yrke kan 
motsvaras med detta, samt att den forskning som finns belyser socialarbetares perspektiv och 
inte specifikt yrkesverksamma som arbetar med omsorgsbedömningar, denna typ av forskning 
är bristfällig. 
	  
Inom den hermeneutiska tolkningen kan forskarens förkunskaper ses som tillgång vilket delar 
vår syn då vi anser att människor inte kan ses som ett oskrivet blad utan förkunskaper och 
erfarenheter och förhålla sig helt objektivt till ett ämne. Vi anser även att genom att vara 
öppen för att revidera sin kunskap så kan det leda till att man ges nya verktyg som i sin tur 
kan bidra till ett förändringsarbete. 
	  

11. Slutsatser 

I dagsläget baseras kunskapen i arbetet med föräldrar med IF främst på tidigare erfarenheter, 
dock anser vi att den bästa kunskapen är teoretisk kunskap tillsammans med praktisk 
erfarenhet. Att utföra omsorgsbedömning i det egna hemmet ser vi som ett bättre alternativ än 
på institution för föräldrar med IF, detta eftersom att många behöver längre tid för att kunna 
tillämpa nya sätt för att stärka sitt föräldraskap, samt att slippa bli utsatt för nya miljöer som 
kan försvåra inlärningen, dock med hänsyn till barnets bästa. Sammanfattningsvis kan vi 
belysa mer saklig utbildning gällande personer med IF till yrkesverksamma som arbetar med 
föräldrar och familjer med IF för att förbättra kommunikationsmöjligheterna och för att 
säkerställa att föräldern kan tillgodogöra sig viktig information. Utbildning kan även bidra till 
attitydförändringar för yrkesverksamma socionomer och därmed till övriga samhället, vilket 
underlättar för föräldrar, barnen och yrkesverksamma. Vidare har nätverket en stor betydelse 
för föräldrar med IF och deras familjer, vilket borde kartläggas mer detaljerat och just 
yrkesverksamma socionomer som utreder föräldraförmågan har mycket information angående 
familjens nätverk som skapats genom samtal och observationer som i nuläget inte tas vara på. 
Därför anser vi att utredning av nätverket alltid ska inkluderas i en omsorgsbedömning, för att 
skapa en ökad bild av familjens nätverk och barnets bästa.  
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11.1 Vidare forskning 

Det finns lite kunskap angående professionellas perspektiv och hur det är att arbeta med 
föräldrar med IF vid utredning. Vår undersökning har bidragit till socialt arbetet genom att 
lyfta yrkesverksammas syn gällande utredning av föräldraförmågan hos personer med IF och 
vilka svårigheter det kan vara att arbeta utan de rätta förutsättningar. Men att eldsjälar finns 
som är villiga att själva utforma arbetsmetoder och verktyg för att skapa goda förutsättningar 
för dessa föräldrar men även för hela arbetsgrupper genom att tillsammans skapa en 
kunskapsbas. Det kan motivera andra verksamheter att intressera sig för denna grupp 
föräldrar, som i sin tur bidrar till ökad efterfråga för mer kunskaper. Till framtida forskning 
skulle mer information om huruvida tiden av en utredning/bedömning påverkar utgången för 
föräldrar med IF. Påverkas föräldraförmågan vid omsorgsbedömningar beroende på om 
föräldrar med IF utreds i hemmet eller på institution. Skulle kommunikationen förbättras med 
mer kunskap och fler användbara verktyg? Kan nätverket betydelse observeras under 
pågående omsorgsbedömning för att fungera som ett komplement till handläggarnas 
utredning.          
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Bilaga 1 

Följebrev 

Hej! 
Vi heter x och x och studerar på socionomprogrammet på institutionen för socialt arbete vid 
Umeå universitet. Vi läser termin 6 och nu skriver vi vårt examensarbete. Syftet med studien 
är att undersöka om det finns faktorer som påverkar yrkesverksamma socionomer 
omsorgsbedömning av föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. 
 
Tidigare studier visar att det finns en brist på forskningsbaserad kunskap inom detta ämne. 
Stor del av den forskning som finns belyser dock föräldrarnas perspektiv och det har visat sig 
att många upplever att de ofta blir ifrågasatta som föräldrar. Vi anser att det är viktigt att även 
belysa professionernas perspektiv gällande omsorgsbedömning av föräldrar med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Vi är intresserade av att veta hur tillvägagångssättet ser ut när 
yrkesverksamma socionomer utför omsorgsbedömningar av dessa föräldrar och vad det finns 
för kunskaper och attityder, samt det sociala nätverks betydelse för bedömningen. 
 
Vi anser att detta är ett viktigt ämne att lyfta och därför skulle vi uppskatta om du kunde 
hjälpa oss genom att dela med dig av dina erfarenheter. Vi hoppas att du skulle vilja ställa upp 
på en intervju som beräknas ta cirka 45 minuter. Intervjun kommer att spelas in och är helt 
frivillig och du kan när som helst välja att avbryta. All information kommer att behandlas 
anonymt och endast användas till forskningsändamålet. 
 
Vi hoppas verkligen att du har möjlighet att delta i vår undersökning. 
Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta: 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Teman: 
Bakgrund intervjuperson 
Hur länge har du arbetat här? 
Vad har du för utbildning? 
Vilken yrkesbenämning har du och vilka arbetsuppgifter ingår i din befattning? 
Hur ser din erfarenhet ut gällande omsorgsbedömningar kring föräldrar med intellektuella 
funktionsnedsättningar? 
 
Omsorgsbedömning 
Hur kommer ni i kontakt med föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar? 
Kan du beskriva hur en omsorgsbedömning går till? 
·       arbetsmetoder, tillvägagångssätt? (Utifrån vilka teorier/ begrepp/ manualer/ kriterier) 

Hur länge pågår en omsorgsbedömning? 
Vad anser ni att man måste man fokusera på när man arbetar med dessa familjer? 
Hur arbetar ni med föräldrar som inte har en formell diagnos men som du misstänker har 
någon form av intellektuell funktionsnedsättning? 
Hur ser man på det sociala nätverket runt dessa familjer? 
·    är nätverket en faktor som påverkar omsorgsbedömningen? på vilket sätt 

Finns det några andra faktorer som du tycker är viktiga och som påverkar 
omsorgsbedömningen av personer med intellektuella funktionsnedsättningar? 
 
Kunskap/attityder 
Hur ser din utbildning ut gällande föräldrar med utvecklingsstörning? 
Upplever du att det finns tillräckliga kunskaper i arbetet med dessa föräldrar? 
·    Om inte vad saknas och vad tycker du skulle behövas? 

Vad finns det för attityder kring föräldraskap och intellektuella funktionsnedsättningar? 
·    Kan det påverka bedömningen? 

Hur ser du på föräldraskapet? 
Vilka styrkor respektive svagheter i föräldraförmågan har du mött? 
Har du mötts av svårigheter i dina omsorgsbedömningar av dessa föräldrar? 
Hur stor betydelse har kommunikationen mellan dig och föräldrarna? 
·    vilka svårigheter kan man möta?  

	  


