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Sammanfattning 

Föräldrar med kognitiva svårigheter som fått sina barn placerade är en särskilt utsatt 
grupp i samhället i behov av stöd från socialarbetare. Socialarbetare har en 
skyldighet att tillhandahålla adekvat stöd till dessa föräldrar enligt Socialtjänstlagen 
(SFS 2001:453). Syftet med denna uppsats är att undersöka hur socialarbetare, som 
i sin yrkesroll kommit i kontakt med föräldrar med kognitiva svårigheter som fått 
sina barn placerade, resonerar kring dessa föräldrar. Det undersöktes genom en 
kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. De teman 
som framkom av insamlad data var socialarbetarnas erfarenheter, föräldrarnas 
upplevelse samt kunskap och stöd. Resultat som framkom var bland annat att det är 
ett svårt men givande arbete, att föräldrarna kan upplevas ha svårt att förstå 
anledningen till placeringen samt att det är viktigt med stöd till och kunskap kring 
föräldrarna. Studiens resultat analyserades i relation till tidigare forskning inom 
ämnet samt teorierna gräsrotsbyråkrati och empowerment.  
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1. INLEDNING 
Föräldrar med kognitiva svårigheter är en särskilt utsatt grupp i vårt samhälle. Forskning visar 
att föräldrar med kognitiva svårigheter ofta har det dåligt ställt ekonomiskt, ofta är 
ensamstående och i större utsträckning får sina barn placerade i jämförelse med andra grupper 
av föräldrar (LaLiberte & Cho, 2018; Mayes & Llewellyn, 2009). De är även bland annat i hög 
grad utsatta för våld i nära relationer (Weiber et al., 2016). Internationell forskning (Atkin & 
Stenfert Kroese, 2021) uppskattar att 40 till 60 procent av föräldrar med kognitiva svårigheter 
har barn som är placerade. 

Att få sina barn placerade är ett stort ingrepp och en drastisk förändring för de biologiska 
föräldrarna, oavsett om de har kognitiva svårigheter eller inte. Det finns forskning som visar på 
att många föräldrar upplever samma typ av sorg och förtvivlan när barnet blir placerat som om 
barnet hade dött eller försvunnit spårlöst (Mayes & Llewellyn, 2009). Föräldrar med kognitiva 
svårigheter kan uppleva svårigheter att förstå placeringsprocessen, hur systemet fungerar och 
varför barnet inte får stanna kvar i deras vård (Booth & Booth, 2005). Många föräldrar med 
kognitiva svårigheter vars barn blir placerade hamnar i kris och utvecklar psykisk ohälsa. Det i 
sin tur kan leda till att föräldrarna utvecklar beteenden som medför att umgängen med barnen 
blir inställda och att de i vissa fall tappar kontakten med sina barn helt (Mayes & Llewellyn, 
2009). I nuläget finns det bristfälligt med stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter efter att 
deras barn har blivit placerade och det är inte alltid att det stöd som finns når ut till föräldrarna 
(Weiber et al., 2016). Det finns belägg för att föräldrar med kognitiva svårigheter som får 
adekvat stöd mår bättre och klarar av umgängen med sina barn i högre grad än de föräldrar som 
inte får stöd. I många fall blir de även tillräckligt bra föräldrar och kan få tillbaka de placerade 
barnen under sin vård (Mayes & Llewellyn, 2009; Atkin & Stenfert Kroese, 2021). Trots den 
stora omfattningen av föräldrar med kognitiva svårigheter som får sina barn placerade, de 
svårigheter de står inför och de problem som det kan leda till, finns det lite forskning om den 
här gruppen (LaLiberte & Cho, 2018). Historiskt sätt har den allmänna uppfattningen varit att 
vuxna med kognitiva svårigheter per definition inte kan vara bra föräldrar (Ward, 2010). Enligt 
Strnadová et al. (2016) är det viktigt med kunskap om de här föräldrarna för att motverka 
fördomar. 

Problemformulering 

Föräldrar med kognitiva svårigheter vars barn blivit placerade är en särskilt utsatt grupp i behov 
av adekvat stöd från socialarbetare. Kunskapen kring gruppen är bristfällig i förhållande till 
gruppens omfattning och utsatthet. Den forskning som finns betonar vikten av stöd till dessa 
föräldrar samt vilka konsekvenser som kan uppstå om adekvat stöd inte ges. Vi anser att det är 
viktigt att lyfta medvetenheten kring gruppen och det stöd de är i behov av. Bland annat 
eftersom det enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) (SoL) är socialtjänstens ansvar att främja 
människors sociala trygghet, vilket inkluderar föräldrar med kognitiva svårigheter som har fått 
sina barn placerade. Bristen på kunskap kring dessa föräldrar samt stöd kring gruppen utgör ett 
forskningsproblem som i hög grad är relevant för socialt arbete. 
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Socialarbetare arbetar i direkt kontakt med föräldrar med kognitiva svårigheter som fått sina 
barn placerade. De har även en skyldighet enligt SoL att tillhandahålla adekvat stöd till gruppen. 
Vår studie som undersöker kunskap kring socialarbetares upplevelser och resonemang rörande 
dessa föräldrar, är därför av relevans för socialt arbete. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att genom en kvalitativ studie undersöka hur socialarbetare, som i sin 
yrkesroll kommit i kontakt med föräldrar med kognitiva svårigheter som fått sina barn 
placerade, resonerar kring dessa föräldrar.  

Frågeställningarna som kommer ligga till grund för uppsatsen är: 

- Vilka erfarenheter har socialarbetare av att arbeta med föräldrar med kognitiva 
svårigheter som fått sina barn placerade? 

- Hur upplever föräldrar med kognitiva svårigheter att få sina barn placerade samt 
tillgängligt stöd, enligt socialarbetarna? 

- Hur resonerar socialarbetarna kring stöd och kunskap som finns kring föräldrar med 
kognitiva svårigheter som fått sina barn placerade? 

Avgränsningar 

Avgränsningar som gjorts är att föräldrar med kognitiva svårigheter som fått sina barn placerade 
inte kommer intervjuas i studien. Motiveringen till det är på grund av etiska skäl, då föräldrar 
med kognitiva svårigheter är en särskilt sårbar grupp. Representation från föräldrarna och deras 
upplevelser inkluderas från tidigare studier där de intervjuats kring sina erfarenheter och 
upplevelser.  

Begreppsdefinitioner 

Kognitiva svårigheter 

I studien används begreppet kognitiva svårigheter. Kognitiva svårigheter beskrivs uppkomma 
på grund av olika former av funktionsnedsättningar eller skador som påverkar hjärnan (Region 
Uppsala, 2020). Exempel på funktionsnedsättningar eller skador som påverkar hjärnan är 
intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller hjärnskador till 
följd av stroke eller olycka. En person med kognitiva svårigheter kan ha svårt att bland annat 
förstå och ha känsla för tid samt att planera, organisera och genomföra vissa aktiviteter. Andra 
svårigheter som kan uppstå kan vara att hitta till platser, problem med minnet, samt att fokusera 
uppmärksamhet och följa instruktioner. Att lösa oväntade problem och hantera dem är en 
svårighet som kan uppstå (Region Uppsala, 2020). Dessa svårigheter kan påverka personer med 
kognitiva svårigheters föräldraförmåga.  
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Vi funderade på om begreppet kognitiva svårigheter eller begreppet kognitiva nedsättningar 
skulle användas och använde under studiens början begreppet kognitiva nedsättningar. Därav 
är det begreppet som används i förfrågan av medverkan i studien (se bilaga 1) och i 
intervjuguiden (se bilaga 3). Under studiens gång ändrades det till begreppet kognitiva 
svårigheter. Det på grund av att vi i intervjuerna använde begreppet kognitiva nedsättningar och 
samtliga respondenter svarade med att benämna det som kognitiva svårigheter. Av den 
anledningen valde vi att använda begreppet kognitiva svårigheter då det enligt vår erfarenhet är 
begreppet socialarbetare med yrkeserfarenhet av gruppen använder. 

Placering 

När det i uppsatsen skrivs att föräldrar har fått sina barn placerade syftar det på att barnen har 
blivit omhändertagna med stöd i SoL (SFS 2001:453) eller Lagen (SFS 1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU). Det innebär att barnen är placerade utanför de 
biologiska föräldrarnas vård, exempelvis i familjehem.  

Disposition 

Kapitel två är en forskningsöversikt över tidigare forskning som inkluderar sökprocessen och 
tematisering samt en sammanfattning och reflektion över forskningsfältet. Kapitel tre tar upp 
teoretiska perspektiv i studien och kapitel fyra redovisar forskningsmetoden inklusive 
vetenskapsfilosofisk ansats, metodval, urval, genomförande, analysmetod, kvalitetskriterier 
samt etiskt förhållningssätt. Kapitel fem redogör för studiens resultat och analys och kapitel sex 
är en diskussion följt av en referenslista samt bilagor.  

2. TIDIGARE FORSKNING 
Nedan redovisas en översikt över tidigare nationell och internationell forskning som rör 
föräldrar med kognitiva svårigheter. Avsnittet inleds med en beskrivning över hur sökprocessen 
gick till följt av en tematisering av forskningsfältet. De teman som urskildes ur tidigare 
forskning är föräldrars perspektiv, vikten av stöd och vikten av kunskap. Slutligen följer en 
sammanfattning samt reflektion av forskningsfältet. 

Sökprocess 

Sökprocessen inleddes med en granskning av artiklar vilka vi fått rekommenderat av en 
sakkunnig professionell som har erfarenhet av att arbeta med föräldrar med kognitiva 
svårigheter.  Vi sökte sedan vidare bland artiklar som fanns med i artiklarnas referenslistor. För 
att få en bättre överblick över forskningsfältet genomfördes sedan självständiga sökningar. 
Flera olika ordkombinationer användes. De ord som användes i sökningen i UB:s sökmotor var: 
”intellectual disability”, ”learning disability”, ”child protection”, ”support”, ”professionals” 
och ”social workers”. Det gjordes även en sökning efter artiklar i sökmotorn Sociological 
Abstracts och förutom de ord som använts i UB:s sökmotor användes även ordet ”parents”. 
Enbart kollegialt granskade artiklar inkluderades i sökprocessen. Olika kombinationer av ord 
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gav olika många träffar. Av de träffar som framkom var inte alla relevanta för vår studie. Vi 
hittade inte någon artikel som behandlar socialarbetare, eller professionellas, erfarenheter av att 
arbeta med föräldrar med kognitiva svårigheter som fått sina barn placerade. Processen pågick 
tills en överblick över forskningsfältet uppnåtts och relevanta artiklar för den aktuella studien 
insamlats. Relevanta artiklar rörde föräldrar med kognitiva svårigheter på olika sätt. Samtliga 
artiklar som inkluderas i studien är kollegiegranskade, förutom en rapport från Socialstyrelsen 
som ändå inkluderas på grund av relevansen för studien. 

Föräldrars perspektiv 

Två studier som genomförts i Sverige (Janeslätt et al., 2019; Adolfsson et al., 2020) belyser 
föräldrar, och mer specifikt mödrars, perspektiv. Studien av Janeslätt et al. (2019) syftade till 
att beskriva mödrars erfarenheter kring sin mödraroll genom en utforskande och kvalitativ 
design där elva respondenter intervjuades. Teman som framkom ur resultatet var kämpande, 
beroende och frustrerade mödrar samt tre kategorier som var jag är en mamma, jag är 
beroende av ett obegripligt system och jag accepterar motvilligt min situation. Det framkom i 
studien att mödrar med placerade barn upplever hot mot sin identitet och sin mödraroll, samt 
att beroendet till systemet påverkar mödrarnas autonomi och egen påverkan på sina liv 
(Janeslätt et al., 2019). Studien av Adolfsson et al. (2020) syftade till att undersöka mödrars 
erfarenheter kring sin föräldraroll efter att de medverkat i stödgruppen Mamma och pappa trots 
allt. Studien hade en kvalitativ ansats och nio mödrar med kognitiva svårigheter intervjuades. 
Analysen resulterade i en beskrivning av mödrarnas erfarenheter och hur de förändrades efter 
stödgruppen. Resultatet visade att stödgruppen underlättade mödrarnas mognande och 
breddade deras tidigare stereotypiska livsförväntningar. 

Internationell forskning som belyser föräldrarnas perspektiv fokuserar på föräldrars upplevelser 
efter de fått sina barn placerade (Mayes & Llewellyn, 2012; Atkin & Stenfert Kroese, 2021; 
Lightfoot et al., 2018; Gibson, 2020; Booth & Booth, 2005). En australiensk studie (Mayes & 
Llewellyn, 2012) syftade till att undersöka mödrar med kognitiva svårigheter vars barn blivit 
placerades dagliga liv samt hur de påverkats av att ha placerade barn. En kvalitativ ansats 
användes där sju mödrar intervjuades och analysen av resultatet visade att upplevelsen av att få 
sitt barn placerat var olika vid varje placeringstillfälle. Många av mödrarna i studien kände sorg, 
en känsla av tomhet, ilska, besvikelse samt maktlöshet över sina egna och sina barns liv. På 
liknande sätt undersöktes föräldrar med kognitiva svårigheters upplevelser kring att ha fått sina 
barn placerade i en kvalitativ studie från England (Atkin & Stenfert Kroese, 2021). I studien 
intervjuades bland annat fyra föräldrar med kognitiva svårigheter och teman som framkom var 
makt och kontroll, rättvisa, medkänsla och empati samt motståndskraft. Det framkom att 
föräldrarna upplevt känslor av maktlöshet, orättvisa, isolering, brist på stöd och utmaningar 
kring placeringsprocessen. Studien lyfte även fram att föräldrar med kognitiva svårigheter 
riskerar att möta fördomsfulla attityder kring sin föräldraförmåga från professionella och bli 
annorlunda bemötta jämfört med andra föräldrar. Svårigheter att förstå processen, att 
professionella inte lyssnar på dem eller förstår deras behov var andra resultat som framkom. 
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I en kvalitativ studie från USA (Lightfoot et al., 2018) har föräldrars perspektiv lyfts i form av 
deras resonemang kring vilket stöd som behövs. I studien intervjuades 25 mödrar och fem fäder. 
Resultatet visade att föräldrarna föredrog informellt stöd eftersom det formella stödet upplevdes 
som förvirrande och överväldigande. Studien beskriver att det i andra studier rapporterats att 
föräldrar med kognitiva svårigheter upplever fördomar från professionella och i större 
utsträckning får sin föräldraförmåga ifrågasatt. En kvalitativ studie från England (Gibson, 
2020), vilken genomfördes genom deltagande observationer, redogör för forskning som visar 
att föräldrar som fått sina barn placerade upplever skam och förnedring i barnskyddsprocessen. 
Studien identifierar strukturella och systematiska anledningar till detta. Enligt Gibson (2020) 
visar forskning att många upplever barnskyddsprocessen och placeringsprocessen som 
skrämmande, förvirrande, skambeläggande och förnedrande. Det beskrivs vara paradoxalt i 
förhållande till det sociala arbetets värdegrund som grundar sig i social rättvisa, respekt för 
mångfald och mänskliga rättigheter. En annan kvalitativ studie som syftade till att undersöka 
föräldrarnas upplevelse var en studie från Storbritannien (Booth & Booth, 2005). Studien hade 
syftade även till att ge föräldrarna en känsla av att deras historia blivit lyssnad på, då många 
föräldrar med kognitiva svårigheter upplever just att deras berättelser inte blir lyssnade på. 
Guidade intervjuer med 18 mödrar och fyra fäder genomfördes i studien. Ett tema som uppkom 
var att de upplevde problem med stöd samt att de ofta saknade det stöd de behövde för att bland 
annat förstå varför deras barn blivit placerade. 

Vikten av stöd 

Två svenska studier (Adolfsson et al., 2020; Weiber et al., 2016) beskriver vikten av stöd till 
föräldrar med kognitiva svårigheter som har fått sina barn placerade, för att motverka potentiella 
skadliga konsekvenser vilka kan uppstå om stöd uteblir. Adolfsson et al. (2020) belyser att 
stödgrupper är ett fördelaktigt stöd då det ofta finns stigmatisering kring att ha barn som är 
placerade. Stödgrupper beskrivs tillhandahålla en icke-dömande miljö med andra föräldrar i 
liknande situation där föräldrarna kan stötta och hjälpa varandra samtidigt som de får stöd och 
hjälp av professionella. Studien av Weiber et al. (2016) baserades på fokusgruppsintervjuer med 
29 professionella. I studien identifierades fem teman, de involverade yrkespersonernas roller 
och aktiviteter, på vilka sätt behov av stöd identifieras, problem med att identifiera mödrar med 
kognitiva svårigheter, hur yrkesverksamma samordnar sitt stöd och arbetar tillsammans samt 
dilemman rörande lagstiftningsåtgärder. Studien belyser vidare att många mödrar med 
kognitiva svårigheter är ensamstående och därför i extra behov av stöd. Som ett tillgängligt stöd 
till föräldrarna nämner studien föräldraträningsprogram, hembesök och stödgrupper. 

Även internationell forskning (Booth & Booth, 2005; Mayes & Llewellyn, 2009; Atkin & 
Stenfert Kroese, 2021; Ward, 2010; Lightfoot et al., 2018; Coren et al., 2018) belyser vikten av 
stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter som har fått sina barn placerade. I en brittisk studie 
av Booth och Booth (2005) beskrivs att föräldrarna i vissa fall kan ha svårigheter att förstå oron 
kring sin föräldraförmåga och behöver stöd för ökad förståelse. Detta tas också upp i en studie 
från Australien (Mayes & Llewelyn, 2009) vilken belyser att föräldrarna kan uppleva 
svårigheter att förstå hur utredningsprocessen går till, hur systemet fungerar och varför deras 
barn inte får stanna kvar i deras vård. Artikeln beskriver behovet av stöd samt potentiella 
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konsekvenser om stöd uteblir. En konsekvens kan vara att föräldrar med kognitiva svårigheter 
vars barn är placerade riskerar att utveckla psykisk ohälsa och beteenden som försvårar 
relationen till det placerade barnet. I vissa fall leder det till att umgängen med barnen ställs in 
och att föräldrarna förlorar kontakten med barnen. Det finns också en risk att föräldrarna skaffar 
ett till barn med syftet att ersätta det “förlorade” barnet. Utan stöd och kunskap om varför det 
första barnet inte fick stanna kvar i deras vård är det dock stor risk att även “ersättningsbarnet” 
blir placerat, vilket kan leda till ytterligare kris och psykisk ohälsa hos föräldrarna.  

En brittisk studie av Atkin och Stenfert Kroese (2021) redogör för att adekvat stöd är av stor 
vikt då det kan ha en direkt positiv effekt på föräldrarnas hälsa och därmed tillgängligheten för 
deras barn. I studien beskrivs att föräldrars psykiska mående är en signifikant bestämmande 
faktor i föräldraförmågan. Atkin och Stenfert Kroese (2021) belyser att stöd är av vikt då det 
finns studier som visar på att cirka 40 till 60 procent av föräldrar med kognitiva svårigheter får 
sina barn placerade. En amerikansk studie (Lightfoot et al., 2018) redogör även den för vikten 
av stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter. Lightfoot et al. (2018) beskriver att det är viktigt 
att stödet är tydligt nog så att det inte förvirrar föräldrarna utan hjälper dem att förstå, samt att 
föräldrarna lär sig bäst genom att se och höra hur andra gör. I en brittisk kvalitativ 
dokumentstudie (Coren et al., 2018) framkommer att stöd är en viktig del för föräldraförmågan 
hos föräldrar med kognitiva svårigheter. I studien analyserades fyra tidigare studier med totalt 
194 deltagare, varav sju fäder och 187 mödrar. Coren et al. (2018) beskriver att antalet föräldrar 
med kognitiva svårigheter ökat och att dessa föräldrar löper större risk att få sina barn 
omhändertagna än föräldrar utan kognitiva svårigheter. De beskriver att de har behov av stöd 
på grund av svårigheter i sitt föräldraskap. De beskriver också att föräldrar med kognitiva 
svårigheter som får adekvat stöd i många fall får tillräckligt god föräldraförmåga att ha kvar 
sina barn i sin vård. Annan forskning som belyser att föräldrar som får adekvat stöd i många 
fall blir tillräckligt bra föräldrar och kan behålla eller få tillbaka sina barn under sin vård är 
studien av Atkin och Stenfert Kroese (2021) och en vetenskaplig artikel av Ward (2010). Båda 
tar även upp att stödformen oberoende förespråkare har haft positiva effekter för föräldrarna. 

Vikten av kunskap 

Det tycks saknas kunskap om föräldrar med kognitiva svårigheter samt stöd till dem. En svensk 
studie (Weiber et al., 2016) beskriver att det finns brist på forskning kring vilket stöd som 
behövs och finns för föräldrar med kognitiva svårigheter som fått sina barn placerade. Även 
huruvida det stöd som finns verkligen når ut till föräldrarna. En annan svensk studie (Janeslätt 
et al., 2019) beskriver att det finns en brist på kunskap om mödrar med kognitiva svårigheter 
samt kunskap om adekvat stöd till föräldrarna. Socialstyrelsen (2020) har publicerat en 
lägesrapport där det bland annat framkommer att det finns flera utmaningar inom 
kompetensområdet bland personal som arbetar med personer med funktionsnedsättningar. 
Socialstyrelsen (2020) beskriver att IVO konstaterat att det finns bristande kunskap om olika 
typer av funktionsnedsättningar och kommunikationsverktyg. Kunskapsbristerna beskrivs 
medföra risker som exempelvis att den enskilda inte får stödet den behöver i vardagen samt att 
personalen bemöter den enskilda på olämpliga sätt. Vikten av rätt kompetens och möjligheter 
till fortsatt utbildning belyses i rapporten. 
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Även internationella studier (Mayes & Llewellyn, 2012; Azar & Read, 2009; Strnadová et al., 
2016; Ward, 2010) beskriver vikten av kunskap inom området. I studien från Australien (Mayes 
& Llewellyn, 2012) beskrivs att det finns lite teoretisk forskning och studier där mödrars 
perspektiv prioriteras, i förhållande till mängden mödrar med kognitiva svårigheter vars barn 
blivit placerade. I en amerikansk vetenskaplig artikel (Azar & Read, 2009) beskrivs vikten av 
att de professionella som arbetar med föräldrar med kognitiva svårigheter har kunskap om 
gruppen, då kunskapen är av vikt för att kunna ge effektivt stöd till föräldrarna. En kvantitativ 
studie från Tjeckien (Strnadová et al., 2016) undersökte attityder och kunskap bland 
professionella inom socialt arbete samt barnomsorg och genomförde en enkätundersökning 
med 329 respondenter. Resultatet indikerade att deltagarna hade bristande kunskap om 
tillgängligt stöd och tjänster för mödrar med kognitiva svårigheter. Många som deltog i 
undersökningen tyckte att mödrar med kognitiva svårigheter borde göra abort om de blev 
gravida, vilket Strnadová et al. (2016) beskriver tyder på professionellas stereotypa attityder 
mot mödrar med kognitiva svårigheter. De beskriver bland annat att de som arbetar inom socialt 
arbete och barnomsorg behöver träning, ökad kunskap och professionell utveckling i områden 
kring stöttning av mödrar med kognitiva svårigheter.  

Sammanfattning och reflektion över forskningsfältet 

Genomgående teman i tidigare forskning var att föräldrarna känner en maktlöshet gentemot 
myndigheter och upplevelser av att inte få sina röster hörda. Det framkom att många har svårt 
att hitta sin identitet som föräldrar när deras barn är placerade, att detta är en grupp som behöver 
och förtjänar stöd samt att ett fördelaktigt stöd är stödgrupper. Det framkom även att det tycks 
finnas en brist på kunskap kring föräldrar med kognitiva svårigheter samt stöd till dem. Teman 
i tidigare forskning betonade vikten av kunskap hos de professionella samt vikten av stöd till 
föräldrarna. Majoriteten av studierna i den tidigare forskningen använde sig av en kvalitativ 
ansats med intervjuer som insamlingsmetod. 

En kritisk reflektion som gjordes under genomgången av forskningsfältet var att majoriteten av 
intervjupersonerna i studier som rörde föräldrars erfarenheter och upplevelser var mödrar och 
inkluderade få fäder. Detta kan tänkas exkludera en stor del av gruppen ur forskningsfältet. 
Ytterligare studier där fäders upplevelser inkluderas hade tillfört en viktig aspekt till 
forskningsfältet. Någonting som framkom i tidigare forskning var att en studie utforskade 
föräldrarnas upplevelser utifrån professionellas perspektiv. Det i sig behöver inte vara ett 
problem och kan bidra med viktig kunskap inom området. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 
det blir en andrahandskälla till informationen och de professionellas upplevelse av föräldrarnas 
upplevelse.  

Reflektioner som gjordes under genomgången av forskningsfältet var att det upplevdes finnas 
lite forskning kring socialarbetare som arbetar med föräldrar med kognitiva svårigheter som har 
fått sina barn placerade. Då socialarbetare arbetar i direkt kontakt med föräldrarna och 
tillhandahåller stöd till dem, är det viktigt med kunskap kring socialarbetarnas upplevelser och 
perspektiv. Bristen på forskning kring socialarbetares perspektiv och vikten av det förstärkte 
motivationen till den aktuella studien. 
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur socialarbetare, som i sin yrkesroll kommit i kontakt med 
föräldrar med kognitiva svårigheter som fått sina barn placerade, resonerar kring dessa 
föräldrar. I analysen som grundas i den insamlade empirin används teorin gräsrotsbyråkrati 
samt begreppet empowerment.  

Gräsrotsbyråkrati 

Socialarbetare betraktas i denna uppsats som gräsrotsbyråkrater på grund av att de arbetar inom 
offentliga förvaltningar i direkt kontakt med klienter. Teorin gräsrotsbyråkrati kan hjälpa oss 
att analysera arbetet socialarbetare utför och deras handlingsutrymme. Handlingsutrymme kan 
påverka föräldrar med kognitiva svårigheter som fått sina barn placerade, bland annat genom 
vilket stöd som erbjuds samt kvalitén på stödet. En av studiens frågeställningar rör hur 
socialarbetare resonerar kring stödet till föräldrarna samt kring kunskap om föräldrarna. 

Begreppet gräsrotsbyråkrat eller ”street-level bureaucrats” utvecklades av den amerikanska 
statsvetaren Michael Lipsky (1980). Gräsrotsbyråkrater beskrivs vara tjänstemän som arbetar 
inom offentliga förvaltningar som interagerar direkt med medborgare i sina arbeten (Lipsky, 
1980:xi). Lipsky (1980:4) beskriver att gräsrotsbyråkraters sätt att utföra sitt arbete påverkar 
strukturer samt människors liv och möjligheter. Enligt Lipsky (1980:13) har gräsrotsbyråkrater 
stort handlingsutrymme kring beslut som rör klienter eller medborgare de möter. De har 
avsevärt handlingsutrymme kring exempelvis vilken typ av, mängd och kvalité på insats som 
erbjuds en klient. Trots det stora handlingsutrymmet styrs gräsrotsbyråkrater i hög grad av 
lagar, föreskrifter och regler från organisationen och samhället i stort, vilket påverkar deras 
beslut. I socialt arbete: en grundbok (Meeuwisse et al., 2016) beskrivs Lipskys teori ur en 
svensk kontext. Gräsrotsbyråkrater förklaras ha ett visst handlingsutrymme, det vill säga att de 
har en del frihet i hur arbetet utförs samt möjlighet att påverka vilka beslut som tas i enskilda 
ärenden (Meeuwisse & Swärd, 2016:113). Det kan på grund av handlingsutrymmet uppstå 
svårigheter i att reglera hur etiska och moraliska dilemman i yrkesutövningen ska lösas och hur 
relationer kan gestalta sig (Swärd & Starrin, 2016:396). Gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme 
kan användas för att tillämpa tvång eller för att vara tillmötesgående i mötet med klienter. 
Handlingsutrymmet kan alltså användas antingen för att kontrollera eller för att ge stöd. Hur 
handlingsutrymmet används varierar, vissa utnyttjar det inte fullt ut medan andra går utanför de 
formella tillåtna ramarna (Knutagård, 2016:236f).  

Enligt Lipsky (1980:xi) kan vissa gräsrotsbyråkrater favorisera vissa klienter på bekostnad av 
andra trots officiella föreskrifter där det står att de ska behandla alla klienter lika. För att förstå 
hur och varför vissa socialarbetare går emot regler och mål behöver vi veta hur arbetarna tolkar 
och upplever reglerna och målen i organisationen, samt vilka andra influenser de är under. 
Lipsky (1980:xii) menar att bland annat de beslut som gräsrotsbyråkrater tar samt de rutiner 
vilka de etablerar, i sin tur blir till allmänna principer som sedan styr deras arbete. En aspekt av 
hur socialarbetare upplever gräsrotsbyråkratier är konflikter de möter kring viljan att personliga 
engagemang och preferenser stämmer överens med organisationens riktlinjer (Lipsky, 
1980:xii).  
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Enligt Lipsky (1980:xii) söker sig många till bland annat socialt arbete på grund av att de tänker 
att deras personliga engagemang kan komma till nytta i yrket. Dock medför själva utformningen 
av det socialt arbetet att de inte kan komma nära deras idealistiska uppfattning av yrket, eller 
använda sitt personliga engagemang på det sätt de tänkt. Bland annat otillräckliga resurser och 
oförutsägbarhet hos klienter kan vara hinder för den idealiska bilden av yrket. Idealiskt sett och 
med erfarenhet kan gräsrotsbyråkrater svara på individuella behov hos de människor de möter 
i sitt arbete. I bästa fall bemöter de alla klienter rättvist, behjälpligt och framgångsrikt. I värsta 
fall favoriserar och stereotypiserar de klienter eller arbetar enbart på rutin (Lipsky, 1980:xii). 
Stereotyper och fördomar upprätthålls i en kontext där funktionen är att dela upp 
klientpopulationen. Det betyder inte att alla gräsrotsbyråkrater har fördomar, men att de kan ha 
det (Lipsky 1980:115). Sterotypifiering kan enligt Lipsky (1980:142) ses som en form av 
förenkling, vilken många människor tolkar som sanning. Förenklingarna sammanfattar och 
representerar mer komplexa fenomen. Trots att många ser förenklingarna som sanning är de 
sammansatta karaktärsdragen för en grupp fördomsfulla och inkorrekta, det går inte att 
generalisera alla individer inom gruppen.  

Empowerment 

Uppsatsen fokuserar bland annat på vikten av stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter som 
fått sina barn placerade och hur socialarbetare resonerar kring stödet. Ett tänkbart syfte med det 
stöd som finns är att ge föräldrarna socialt stöd, självtillit, delaktighet samt att deras röster ska 
bli hörda. Att undersöka hur socialarbetare resonerar kring hur föräldrar kan stärka varandra 
genom stödinsatser är en del av den aktuella studien, som kan ses i ljuset av begreppet 
empowerment.  

Enligt Swärd och Starrin (2016:407f) växte begreppet empowerment fram i USA under 1960-
talet inom den sociala aktivistideologin, samt under 1970-talet kring idéer om hjälp till 
självhjälp. Empowerment diskuteras som ett förhållningssätt för att bland annat stärka enskilda 
klienter eller klientgruppers ställning i samhället. Termen empowerment används bland annat 
av socialarbetare och ses som någonting bra och något att sträva emot. Empowerment används 
för att klienter ska få kontroll över sitt liv och för ökad handlingsförmåga, samt används för att 
uppmärksamma att samhället och dess strukturer kan förändras (Swärd & Starrin, 2016:407f).  

Enligt Askheim och Starrin (2007:9) är begreppet empowerment är inte helt lätt att definiera 
men det innefattar ord som makt, kraft och styrka. Andra egenskaper och företeelser som 
förknippas med empowerment rör egenkontroll, självstyre, socialt stöd, delaktighet och 
självtillit. Askheim och Starrin (2007:12) menar att begreppet är av stor relevans i arbetet med 
att ge stöd till personer i särskilt utsatta grupper. Inom socialt arbete kan empowerment bidra 
till att lyfta och stärka klienter samt se dem som aktiva aktörer i sina egna liv. Begreppet 
empowerment kring klientarbete betonar vikten av att göra klienters röster hörda, vikten av att 
stärka varandra samt att få möjligheter att delta på lika villkor (Askheim & Starrin, 2007:12).  
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4. METOD 
Nedan följer en beskrivning av uppsatsens forskningsmetod inklusive den 
vetenskapsfilosofiska ansatsen som ligger till grund för arbetet. Metodval, urval, 
genomförande, analysmetod, kvalitetskriterier samt etiska förhållningssätt redogörs även för i 
kapitlet. 

Vetenskapsfilosofisk ansats  

Enligt socialkonstruktionismen skapar människor bland annat kategorier i sociala relationer, 
när vi iakttar andra människor och deras handlande. Människor skapar sin verklighet och den 
skapade verkligheten skapar i sin tur människorna genom socialisering (Alvesson & Sköldberg, 
2017:43-46). I den aktuella studien fungerar socialkonstruktionismen som en 
vetenskapsfilosofisk ansats då syftet är att undersöka socialarbetares subjektiva tankar, 
resonemang samt uppfattningar om verkligheten. Det är socialarbetarnas uppfattning om bland 
annat omfattningen av stöd som studien syftar till att undersöka och inte den faktiska 
omfattningen av stöd som finns i praktiken. Således är det en subjektiv bild av verkligheten 
som presenteras vilket är studiens syfte. Enligt Alvesson och Sköldberg (2017:28) beskrivs 
verkligheten inom socialkonstruktionismen vara socialt konstruerad samt subjektiv och 
forskningen inom socialkonstruktionismen undersöker hur sociala konstruktioner går till.  

Kvalitativ forskningsintervju som metod 

Den aktuella studien är en empirisk kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer (se bilaga 
3 för intervjuguide) som insamlingsmetod. Syftet med studien är att undersöka hur 
socialarbetare resonerar kring föräldrar med kognitiva svårigheter som har fått sina barn 
placerade. Det är lämpligt att använda en kvalitativ metod, i vårt fall semistrukturerade 
intervjuer, då studien ämnar att skapa en djupare förståelse. Genom att ha intervju som metod 
kunde vi få en flexibilitet i samtalen vilken gynnar studiens syfte då socialarbetarnas 
resonemang kunde vidareutvecklas och fördjupas.  

Enligt Padgett (2008:2) är det fördelaktigt att använda en kvalitativ metod om syftet med 
studien är att få en djupare förståelse snarare än en bild av bredden, eller om den är koncentrerad 
runt personer snarare än variabler. Den semistrukturerade intervjun är en form av djupintervju, 
det vill säga att den är planerad i förväg, sker på en avskild plats och kräver förberedelser i form 
av en intervjuguide. I den semistrukturerade intervjun är tanken att utgå från intervjuguiden 
men det finns utrymme för följdfrågor (Padgett, 2008:103). 

Analysen i studien utgår från en abduktiv förståelseansats där det empiriska materialet förstås 
och utvecklas i relation till de teoretiska begrepp som valts. Enligt Alvesson och Sköldberg 
(2017:13) innebär abduktion att materialets tillämpningsområde samt teorin bearbetas och 
anpassas under processen med det insamlade arbetet. Processen ämnar skapa förståelse vilket 
sker genom en växelvis verkan mellan empiri och teori som påverkar varandra (Alvesson & 
Sköldberg, 2017:14). 
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Urval 

Respondenterna i studien är socialarbetare som i sin yrkesroll kommit i kontakt med föräldrar 
med kognitiva svårigheter som har fått sina barn placerade. Urvalsprocessen utgick från ett 
ändamålsenligt urval. Jacobsen et al. (2012:129) menar att vid ändamålsenligt urval väljs 
respondenter ut baserat på den kunskap de anses ha om ämnet som ska studeras samt att de kan 
tänkas kunna ge mycket och värdefull information om det. Det är det inte alltid helt enkelt att 
använda sig av ett ändamålsenligt urval då det är svårt att innan studiens början känna till hur 
stor kunskap de tänkta respondenterna faktiskt har om ämnet som ska studeras (Jacobsen et al., 
2012:129).  

Kraven för studien är att respondenterna är socialarbetare vilka i sin yrkesroll kommit i kontakt 
med föräldrar med kognitiva svårigheter som har fått sina barn placerade. Respondenterna 
valdes utifrån en koppling till metoden Mamma och pappa trots allt, vilken intervjupersonerna 
är utbildade i. Mamma och pappa trots allt är en stödgrupp till föräldrar med kognitiva 
svårigheter vars barn är placerade (Region Uppsala, u.å.). Anledningen till att vårt urval 
baserades på socialarbetare vilka är utbildade inom metoden är att de uppfyller kraven för 
studien och kan bidra till att uppnå syftet med studien. Då metoden riktar sig till denna målgrupp 
är det troligt att de socialarbetare som utbildat sig inom metoden i sin yrkesroll kommit i kontakt 
med dessa föräldrar. Det visade sig vara riktigt då samtliga respondenter som medverkade i 
studien på något sätt hade kommit i kontakt med dessa föräldrar i sin yrkesroll.  

Vi blev inbjudna till en återträff för de som är utbildade inom metoden av en sakkunnig 
socialarbetare som höll i återträffen, vilken utbildar i metoden. Från återträffen fick vi 
deltagarnas samt de inbjudnas mailadresser. Av de 23 personer som deltog eller bjudits in till 
återträffen skedde ett bortfall av två personer på grund av otillgängliga mailadresser. Vi mailade 
en av studiens handledare godkänd förfrågan om deltagande av studie (se bilaga 1) till 21 
personer men då en av de tillfrågade rekommenderade ytterligare en person som hen trodde 
kunde vara relevant för vår studie, så tillfrågades också den personen. Slutligen var det totalt 
22 personer som blev tillfrågade att delta i studien. Av de tillfrågade tackade åtta personer ja 
till att delta, fyra personer tackade nej och resterande svarade inte.  

De åtta vilka tackade ja till att delta i studien var mellan 35-65 år gamla och bodde samt arbetade 
i olika kommuner i Sverige. Respondenterna hade olika utbildningar men majoriteten av 
respondenterna hade en socionomutbildning i grunden. De arbetade som barnhandläggare, 
familjebehandlare eller familjevägledare och hade varit yrkesverksamma inom socialt arbete 
mellan fyra till 36 år till “hela arbetslivet”.  

Genomförande 

En intervjuguide (se bilaga 3) utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar och 
godkändes sedan av studiens handledare innan intervjuerna genomfördes. Tid för intervjuer 
bokades in med de åtta personer som tackat ja till att delta i studien. En samtyckesblankett (se 
bilaga 2) mailades till respondenterna vilken samtliga skrev under och mailade tillbaka. På 
grund av rådande covid-19 pandemi genomfördes intervjuerna online via zoom. Intervjuerna 



Carlson & Johnson 

16 (49) 

var mellan 35-45 minuter långa och spelades in via mobiltelefoner som var försatta i offline-
läge. De fördes sedan över på en dator och togs bort från mobiltelefonerna under offline-läget 
för att inte riskera att de sparades i iCloud eller online på annat sätt. Intervjuerna fördelades och 
transkriberades individuellt för att sedan kodas och tematiseras gemensamt. Av temana 
genererades resultat som sedan analyserades och diskuterades. Att vi genomförde kodningen 
och tematiseringen gemensamt innebär att vi kunde diskutera fram koder tillsammans och 
bearbeta det empiriska materialet noggrant. Om någon annan hade kodat vårt empiriska 
material finns det en möjlighet att det hade framkommit andra koder, vilket i sin tur hade kunnat 
genererat ett annorlunda resultat.  

Tematisk analys 

I uppsatsen har analysmetoden tematisk analys använts för att analysera det insamlade 
empiriska materialet utifrån studiens syfte. Enligt Braun och Clarke (2006) är den tematiska 
analysen ett användbart redskap som kan ge en rik och detaljerad redogörelse av data. Den 
tematiska analysen är en metod som används för att identifiera, analysera och redogöra för 
mönster och teman i data. Det finns flera steg i den tematiska analysen som inkluderar att göra 
sig bekant med texten genom att transkribera och läsa igenom insamlad data flera gånger och 
skriva ner initiala idéer. Ett annat steg är att generera initiala koder för att sedan söka efter 
teman i koderna. Andra steg är att granska, definiera och namnge temana för att sedan producera 
den slutliga texten. Stegen är riktlinjer och inte regler, vilket innebär att man kan vara flexibel 
i analysmetoden för att anpassa det efter den aktuella forskningsfrågan. Analysen är inte en 
linjär process och involverar en konstant fram och tillbaka-process inom insamlad data (Braun 
& Clarke, 2006). 

Efter upprepad läsning av insamlad data genererades koderna som redovisas i tabellen nedan 
(Tabell 1). Utifrån granskning av koderna definierades och namngavs tre teman; 
Socialarbetarnas erfarenheter, föräldrarnas upplevelser samt stöd och kunskap.  
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Teman Socialarbetarnas 
erfarenheter 

Föräldrarnas 
upplevelser 

Stöd och kunskap 

Koder arbete med gruppen  
 
socialarbetares upplevelser av 
arbetet 
 
arbete med stödverksamhet 
 
effekter av stödverksamhet 

omfattning 

 

föräldrars upplevelser 
av placering, 
  
föräldrar upplevelser 
av stöd, 
 
föräldrarnas styrkor 

 

tillgängligt stöd 
 
önskvärt stöd  
 
varför ej önskvärt 
stöd  
 
vikten av stöd 
 
kunskap 
socialarbetare  
 
vikten av kunskap  
 
fördomar 
socialarbetare 

Tabell 1. 

Tillförlitlighet 

Bryman (2018:467) beskriver att ett kriterium för bedömning av kvalitativa undersökningar är 
tillförlitlighet. Delkriterier till tillförlitlighet är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmering. Trovärdighet innebär att den beskrivningen av verkligheten, som är socialt 
konstruerad, som forskare i kvalitativa studier tar fram ses som acceptabel för andra. Man 
säkerställer då exempelvis att forskningen utförts enligt rådande regler. Överförbarhet i 
kvalitativa studier innebär enligt Bryman (2018:468) att forskare skapar täta beskrivningar. 
Dessa beskrivningar medför att andra kan bedöma i vilken utsträckning resultaten går att 
överföra till en annan miljö. Pålitlighet beskrivs innebära att forskarna i kvalitativa studier ska 
ha en granskande blick där de redogör för hela processen i forskningen. Konfirmering innebär 
enligt Bryman (2018:470) att forskare strävar efter att säkerställa att hen agerat i god tro, vilket 
innebär att forskaren inte medvetet påverkat slutsatser grundat i personliga värderingar.  

Studien har genomförts enligt rådande regler, exempelvis genom att följa forskningsetiska 
principer och att inte intervjua personer ur särskilt sårbara grupper, vilket ger studien ökad 
trovärdighet. För att öka överförbarheten har vi försökt ge så täta beskrivningar som möjligt för 
att resultaten i högre grad ska kunna överföras till en annan miljö. För att studiens resultat ska 
bli så pålitligt som möjligt granskades studien av kurskollegor och handledare. Vi redogör även 
för hela forskningsprocessen för att ge en ökad inblick i hur studien har genomförts, vilket ger 
en ökad pålitlighet. Vi är medvetna om att våra personliga värderingar kan ha påverkat vår 
tolkning av resultatet. Vi har inte medvetet påverkat studiens resultat och har på olika sätt 
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strävat efter att ge en så objektiv bild av materialet som möjligt. Bland annat har vi genomfört 
och tematiserat materialet tillsammans, vilket bidrar till att öka konfirmeringen i studien.  

Under intervjuerna tillfrågades respondenterna bland annat hur de uppfattar föräldrarnas 
upplevelser och känslor kring placeringen av deras barn. Respondenterna beskriver också 
effekter av stödverksamhet för föräldrarna utifrån respondenternas egna upplevelser och 
tolkningar. Informationen om föräldrarnas upplevelse, bland annat av placering och stöd vilken 
respondenterna beskriver blir en andrahandskälla vilket vi är medvetna om. Studiens syfte är 
att undersöka hur socialarbetare resonerar kring föräldrarna utifrån en socialkonstruktivistisk 
ansats, vilket innebär att vi inte syftar till att undersöka föräldrarnas faktiska känslor och 
upplevelser utan respondenternas tolkningar och upplevelser kring det. Vi anser att 
socialarbetares resonemang är värdefulla samt viktigt att ställa i relation till tidigare forskning 
där föräldrarnas egna upplevelser beskrivs. 

Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram en rapport som redovisar forskningsetiska principer. I 
rapporten framkommer att ansvariga forskare ska göra en avvägning inför vetenskapliga 
undersökningar, kring de förväntade kunskaperna som undersökningen kan medföra samt 
eventuella risker för deltagare i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002:5). Det finns fyra 
huvudkrav inom individskyddskravet vilka är samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i 
undersökningen har rätt att bestämma över sin medverkan och samtycke ska hämtas inför 
medverkan (Vetenskapsrådet, 2002:9). Informationskravet innebär att den som genomför 
undersökningen ska informera de som berörs av undersökningen om syftet med forskningen 
och vilka villkor som är gällande för deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002:7). 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som deltagare delger ska hanteras med 
konfidentialitet och utan tillgång från obehöriga personer (Vetenskapsrådet, 2002:12). Till sist 
innebär nyttjandekravet att de uppgifter som samlas in i undersökningen enbart får användas 
för ändamål som forskningen avser (Vetenskapsrådet, 2002:14). 

Den aktuella studien följer de forskningsetiska principerna genom att ha informerat deltagarna 
om syftet med studien samt att de när de vill får avbryta studien utan förklaring. Skriftligt 
samtycke (se bilaga 2) har som framkom i genomförandedelen av kapitlet inhämtats av 
deltagarna. De forskningsetiska principerna följs även genom att de inkomna uppgifterna 
hanteras med konfidentialitet under hela arbetet med uppsatsen, samt att uppgifterna enbart 
används för detta forskningsändamål. Under intervjuerna upprepades informationen från 
samtyckesblanketten. Respondenterna informerades om och samtyckte till att ljudet från 
intervjuerna spelades in, samt att inspelningarna raderas när transkriberingen genomförts. 
Respondenterna fick också möjlighet att ställa frågor innan och under intervjun. I studien 
intervjuas inte personer ur en särskilt sårbar grupp, i detta fall föräldrar med kognitiva 
svårigheter som fått sina barn placerade. Representation från gruppen kommer inkluderas i form 
av tidigare forskning där personer ur gruppen deltagit och delat med sig av sina upplevelser och 
åsikter. 
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Metodöverväganden  

Intervjuerna genomfördes online istället för fysiskt och det uppkom vissa svårigheter kring 
tekniska aspekter under intervjuerna. Exempelvis fick inte en respondent länken till zoom att 
fungera vilket medförde att vi genomförde intervjun via telefon. En annan respondent uttryckte 
att hen var mer van vid att ha digitala möten via programmet Teams och inte via Zoom vilket 
vi använde oss utav. Vi upplevde att turtagningen var något svårare vid digitala möten eftersom 
det kunde bli en fördröjning i ljudet vilket i ett fåtal fall medförde att vi och respondenterna 
pratade i mun på varandra. Dessa tekniska aspekter kan ha inneburit att respondenterna varit 
stressade när intervjun började, att de haft svårigheter att fokusera under intervjuns gång eller 
känt sig obekväma att genomföra intervjun online. Ingen av respondenterna uttryckte att de 
kände sig stressade av att genomföra intervjuerna online. Ett annat metodologiskt övervägande 
var kring vilken miljö respondenterna befann sig i under intervjuerna. Eftersom vi inte frågade 
respondenterna vart de befann sig när intervjuerna genomfördes så är det svårt för oss att avgöra 
vart alla respondenter befann sig under intervjuerna. Vi tolkade det som att vissa respondenter 
befann sig i sina hem och andra på sina kontor. Bekvämligheten i att svara på vissa frågor kan 
exempelvis ha påverkats av om det befann sig andra människor i närheten av respondenterna. 
Även att svara på frågor som rör respondenternas arbete medan de befann sig på sin arbetsplats 
kan ha påverkat bekvämligheten i att svara på vissa frågor.  

Dessa tekniska och rumsliga aspekter kan på olika sätt ha påverkat empirin och i sin tur 
resultatet i studien. Det går även att resonera kring att digitala intervjuer kan ha positiva aspekter 
då respondenterna inte behöver ta sig fysiskt från sina hem eller sitt kontor och kan tolkas vara 
i en för dom trygg eller van miljö. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
Nedan följer en redovisning av studiens resultat och analys. Resultatet grundas i tre teman som 
framtagits ur insamlad data vilka är;  socialarbetarnas erfarenheter, föräldrarnas upplevelser, 
samt kunskap och stöd. De framtagna temana relateras sedan till studiens syfte vilket är att 
undersöka hur socialarbetare som kommit i kontakt med föräldrar med kognitiva svårigheter 
som fått sina barn placerade resonerar kring dessa föräldrar.  

Socialarbetarnas erfarenheter 

I denna del besvaras den första frågeställningen, vilken rör vilka erfarenheter socialarbetare har 
av deras arbete med föräldrar med kognitiva svårigheter som har fått sina barn placerade. Först 
presenteras deras resonemang kring omfattningen, svårigheter med arbetet samt givande 
erfarenheter av arbetet. Sedan presenteras deras resonemang kring förhållningsätt och om de 
upplever att det finns tillräckligt eller bristande utrymme i arbetet.  
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En större grupp än man tror  

Omfattningen av föräldrar med kognitiva svårigheter som respondenterna kommit i kontakt 
med är fler än många av dem trodde innan de blev yrkesverksamma inom socialt arbete. På 
frågan hur hen kom i kontakt med föräldrar med kognitiva svårigheter som har fått sina barn 
placerade svarade en respondent att det var via sitt jobb som familjebehandlare och uttryckte: 

Jag tror att målgruppen, eller dom som har kognitiva svårigheter och har kontakt med 
socialtjänsten är många, många fler än man tror. [...] det är mycket dom som vi träffar på. (IP1) 

De flesta av respondenterna uttryckte att omfattningen av föräldrar med kognitiva svårigheter 
de kommer i kontakt med i sitt arbete är större än vad många tror. De uttryckte även att det är 
många föräldrar med kognitiva svårigheter som får sina barn placerade. Många av 
respondenterna sa att de inte var medvetna om att det var just den här gruppen de skulle arbeta 
så mycket med innan de kom ut i arbetslivet. De uttryckte att när de väl började se dessa 
svårigheter hos föräldrarna så såg de det hos fler och fler. Att flera av respondenterna uttryckte 
att omfattningen av gruppen inom socialt arbete är så stor går i linje med tidigare forskning som 
visar att cirka 40 till 60% av föräldrar med kognitiva svårigheter får sina barn placerade (Atkin 
& Stenfert Kroese, 2021). 

Svårt men givande arbete  

Samtliga respondenter uttryckte att det finns svårigheter i arbetet med föräldrar med kognitiva 
svårigheter som har fått sina barn placerade men att det är en givande grupp att arbeta med. 
Som svar på frågan om svårigheter i arbetet svarade en respondent:  

Svårigheter för oss att arbeta är ju att vara tillräckligt tydliga, och få… Jag brukar säga det, det 
är jättesvårt att få människor som inte förstår att förstå vad det är dom inte förstår. Så det är ju 
en utmaning verkligen. (IP3) 

Sex av åtta respondenter uttryckte att det är viktigt med tydlighet i arbetet med gruppen. Flera 
respondenter uttryckte även de att det krävs tydlighet i arbetet för att bland annat få föräldrarna 
att förstå anledningen till att barnet blev placerat. Att föräldern kanske inte fått det förklarat på 
rätt sätt och tillräckligt tydligt, uttryckte en respondent (IP6) kan vara en anledning till att 
föräldrarna kan ha svårigheter att förstå anledningen. Hen uttryckte dock att det är svårt att vara 
tillräckligt tydlig och att det är lätt att råka prata runt det och vara otydlig.  

Två respondenter uttryckte att en annan svårighet är att det kan vara svårt att få kontakt med 
föräldrarna och sex av respondenterna sa att det krävs tålamod i arbetet. På frågan om vilka 
erfarenheter och upplevelser en respondent hade av arbetet med gruppen svarade hen: 

Ja, det är ju dels att det kan vara svårt att få kontakt, och bli insläppt, och sedan att det tar väldig 
tid. Det är ju små steg i taget och just det här, man måste få, vad ska man säga, en bärande 
relation så de vågar lita på en. Annars kommer man ju inte framåt, tycker jag. (IP7) 

Samma respondent beskrev ett exempel kring en situation med en mamma som ville avsluta 
kontakten med hen vid ett flertal tillfällen, bland annat då mamman tyckte att hen var “störig” 
med sina synpunkter och arbete. Hen lyckades hålla kvar kontakten och fortsätta arbetet med 
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mamman. Sedan när de var klara och avslutade på riktigt frågade mamman om hon fick behålla 
hens telefonnummer och höra av sig ibland. Det kan visa på vikten av tålamod inom arbetet 
med den här gruppen, då det kan ta ett tag innan föräldern är mottaglig för stöd och för att få 
kontakt med föräldern. Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrati inkluderar begreppet 
handlingsutrymme. Respondenternas svar kan ses i linje med handlingsutrymme på grund av 
att de behöver ha ett tillräckligt stort handlingsutrymme att kunna ta den tid som krävs för att 
få kontakt med föräldrarna. Det i sin tur för att kunna ge det stöd de är skyldiga att ge till 
föräldrarna enligt SoL.  

Två respondenter svarade på frågan om deras upplevelser och erfarenheter av arbetet med de 
här föräldrarna att en svårighet är att samhället, och delar av det sociala arbetet, inte är anpassat 
efter föräldrarna. Respondenterna uttryckte det som: 

Så det, det som kan vara svårt ah, just att samhället inte är anpassat. Vi kommer in så sent, när 
vi kommer som till exempel som familjebehandlare, vi kommer när oron är hög och skolan är 
orolig och barnavårdscentralen också är oroliga och då ska jag be alla att lugna sig och ge den 
här föräldern tid, för att öva på att lägga pussel med sitt barn i tio minuter en dag i veckan, alltså 
det blir mycket oro och många som tycker också att vad håller ni på med liksom. Jag har hört 
många gånger det här, finns det någon akut PYC [Parenting Young Children, 
föräldrastödsprogram], någon PYC som går fort liksom? [...] Och det visar bara att man inte har 
förstått att det går inte att rappa på, det är precis det som är problemet liksom, så att det är den 
största frustrationen. Inte föräldrarna, utan det här runt omkring som inte funkar och man tycker 
att vi skulle kunna göra bättre […] ibland tycker jag att vi faktiskt gör det svårare för föräldrar. 
(IP2) 

Svårigheter tycker jag att från när, när jag började jobba med dom här föräldrarna, det är ju mer 
det här att, svårigheter att, ett förhållningssätt gentemot dom här föräldrarna, jag tänker allt ifrån 
hur man, vad man använder för språk, hur man samtalar med dom och jag tänker också 
någonting som attityder och fördomar mot dom här föräldrarna också tänker jag. […] jobbar 
man med dom här föräldrarna så får man också, ibland kan jag tycka, försvara sig lite grann 
själv också för att det finns så mycket fördomar och attityder, det finns i samhället det här att 
dom här föräldrarna ska inte ha sina barn och varför är det tillåtet att dom här föräldrarna över 
huvud taget skaffar barn. Så det tycker jag kan vara en svårighet och samtidigt en utmaning 
också tycker jag. (IP6) 

Citaten ovan visar på att samhället och socialt arbete i vissa fall inte är anpassat för föräldrar 
med kognitiva svårigheter och att det är en svårighet i respondenternas arbete. Det kan ses i 
ljuset av gräsrotsbyråkrati. Lipsky (1980:13) menar att gräsrotsbyråkraters arbete påverkas och 
styrs av samhället i stort samt av lagar och föreskrifter. Det innebär att om samhället i stort inte 
är anpassat för en grupp blir inte heller socialt arbete det och därigenom försvåras 
socialarbetarnas arbete.  

En respondent uttryckte när hen blev tillfrågad att en svårighet kan vara balansgången mellan 
att visa förståelse och samtidigt inte säga någonting man inte själv står för. Hen beskrev: 

Det är svårt, att samtidigt ha förståelse för föräldrarna över sin ledsamhet och ilska [över barnens 
placering] men samtidigt också att inte gå över gränsen så att man säger någonting som man 
inte egentligen kan stå för sen också, tänker jag. (IP6) 
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Som socialarbetare representerar man organisationen man arbetar för, vilket kan göra att man 
ibland inte kan säga vad man personligen tycker. Det kan innebära att man inte kan stötta en 
klient i vad den säger om det går emot vad organisationen de arbetar för står för, även om man 
kanske personligen håller med. Det kan ses i ljuset av Lipskys (1980) idéer att socialarbetare 
kan hamna i konflikter mellan att följa sina personliga preferenser och organisationens 
riktlinjer. Anledningen till det menar Lipsky (1980:xii) är på grund av att många som söker sig 
till socialt arbete gör det av en längtan att använda sitt personliga engagemang för att hjälpa 
människor. Personligt engagemang och personliga preferenser stämmer inte alltid överens med 
organisationens riktlinjer, vilket innebär att socialarbetaren hamnar i en konflikt emellan dem 
(Lipsky, 1980:xii). 

Alla respondenter uttrycker på ett eller annat sätt att det finns svårigheter i arbetet med den här 
gruppen föräldrar. Trots svårigheterna i arbetet uttryckte samtliga respondenter att det är 
givande att arbeta med de här föräldrarna. På frågan om respondenten upplevde att det är 
givande att arbeta med de här föräldrarna svarade två respondenter följande:  

[…] det är bara givande över huvud taget, nä men alltså det här tycker jag också, det här att, när 
man ser dom här små, små förändringarna som gör att föräldrarna liksom lyfts i det här och man 
ser att det gör en skillnad för barnen också tänker jag, det är väl det som är spännande tänker 
jag. (IP6) 

Ja, det är så mycket, jag tycker att det är så kul! Jag tycker verkligen att utbilda mig i PYC har 
ändrat mitt sätt att bemöta föräldrar över huvud taget. För att få förståelse för vad som kan vara 
svårt. (IP2) 

Citaten ovan visar på att arbetet med de här föräldrarna även kan göra skillnad för barnen och 
för arbetet med föräldrar generellt. De flesta respondenterna uttryckte liknande anledningar till 
varför arbetet med de här föräldrarna är givande. Bland annat att se framstegen föräldrarna gör, 
att se hur det gynnar barnen samt att nå fram till och få kontakt med föräldrarna. Ytterligare 
anledningar som framkom var att de själva uppskattar att arbeta i den struktur som ofta krävs 
med de här föräldrarna och att de utvecklas mycket själva i arbetet med föräldrarna.  

Hur ska man förhålla sig? 

Socialarbetarna beskrev olika förhållningssätt som finns för att underlätta eller ge stöd till 
föräldrarna utifrån sina erfarenheter av att arbeta med dessa föräldrar. Konkreta arbetssätt som 
framkom under intervjuerna var bland annat att ha kortare möten, ha tydligare struktur för 
möten och att dela upp möten om det är mycket information som ska ges till föräldrarna. Vikten 
av struktur uttrycktes i flera intervjuer.  

På frågan om vad för erfarenheter och upplevelser som hen har av att arbeta med de här 
föräldrarna svarade en respondent att hen inte hade så mycket erfarenheter att möta föräldrar 
med olika svårigheter sedan tidigare, när hen började arbetet. Förhållningssätt hen lärt sig med 
tiden beskrevs på följande sätt: 

[…] det här med att man har kortare möten, att man har en tydligare struktur för mötet, jag har 
många föräldrar där vi också i efterhand efter mötet skickar ut sammanfattningar av det vi 
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pratade om. Att vi under mötet skriver på tavlan, att man alltid försöker förbereda mötet lite 
extra för att det inte ska bli för spretigt. Det kan vara många olika punkter man behöver lyfta 
men att man, det kanske då är bättre att boka in två möten för att dela upp det. (IP5) 

På frågan om vad för erfarenheter och upplevelser en respondent (IP4) har kring att arbeta med 
den här gruppen föräldrar svarade respondenten att hen har bra erfarenheter när man vet vad 
som är viktigt för dem. Det för att föräldrarna ska kunna följa med i vad som sägs och vilken 
typ av tydlighet dem behöver, vilket enligt respondenten medför att arbetet går ”otroligt 
smidigt”. Respondenten beskrev vidare att det då krävs att man är intresserad av att ta reda på 
vad det är dem behöver.  

När frågor kring kunskap om gruppen ställdes kom en respondent in på något hen glömt säga 
tidigare under intervjun. Det rörde vikten av att undersöka hindren som finns bakom varför en 
förälder till exempel inte kommer till umgängena och beskrevs på följande sätt: 

[…] att man på nåt sätt har med sig att undersöka hindren, hur kan man underlätta för den här 
föräldern, vad är det som är svårt, gör att föräldern inte kommer. Är det att det är ekonomi, eller 
är det att det är svårt med rutinerna kring att, eller att det är svårt att ens få ihop det man ska ta 
en buss och åka, eller är det planeringen som är svårt att få ihop. Alltså att man på nåt sätt inte 
bara konstaterat att där, nej [hen] kom inte på umgängena, utan att man går vidare lite till. Hur 
kan vi göra för att underlätta för den här föräldern att komma till umgänget. (IP5) 

Att socialarbetarna på olika sätt anpassar sitt arbetssätt och förhållningssätt för att underlätta 
för föräldrar med kognitiva svårigheter kan relateras till begreppet handlingsutrymme inom 
teorin gräsrotsbyråkrati. Enligt Lipsky (1980:13) har gräsrotsbyråkrater stort 
handlingsutrymme kring bland annat kvalitén på deras arbete, men de styrs i hög grad av lagar 
och regler. Knutagård (2016:236f) beskriver att gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme bland 
annat kan användas för att vara tillmötesgående i mötet med klienter och för att ge stöd, samt 
utnyttjas i olika hög grad. Enligt respondenternas svar verkar det som att de anpassar sitt 
arbetssätt och förhållningssätt med hänsyn till de regler och riktlinjer de följer, med andra ord 
inom ramen av sitt handlingsutrymme. Respondenterna kan på så sätt ses utnyttja sitt 
handlingsutrymme på ett positivt sätt för att ge anpassat stöd för gruppen. De förhållningssätt 
och arbetssätt som socialarbetarna beskriver kan främst ha utvecklats av erfarenhet av att arbeta 
med föräldrarna samt kunskap som inhämtats av socialarbetarna. Att ha ett intresse för att söka 
kunskap om gruppen anser vi innefattas av att utnyttja sitt handlingsutrymme till fördel för 
föräldrarna. 

En respondent (IP3) gav ett exempel på en situation hen mött i sitt arbete när frågan ställdes om 
hen har något konkret exempel på hur hen reagerat i situationer när föräldrar fått sina barn 
placerade. Respondenten beskrev då en situation där ett barn blivit akut placerat där de 
biologiska föräldrarna inte fått tillräckligt stöd, enligt respondenten. Respondenten beskrev 
vidare att trots att hen inte kunde påverka själva händelsen eller att barnen blivit placerade, så 
kunde föräldrarna få prata om att det var jobbigt. På så sätt kunde de få någon som lyssnade på 
dom och få tiden de behövde för att kunna prata av sig.  

Exemplet ovan kan ses som att respondenten inte hade tillräckligt stort handlingsutrymme för 
att kunna påverka situationen som föräldrarna befann sig i. Trots det kunde respondenten 
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använda sitt handlingsutrymme på andra sätt, genom att ge föräldrarna tid samt någon som 
lyssnade på dom när de behövde det. 

Tillräckligt eller bristande utrymme? 

Studien har tidigare berört handlingsutrymme i förhållande till respondenternas svar vilket nu 
vidareutvecklas. Sju av åtta respondenter beskrev på olika sätt hur de upplevde svårigheter som 
finns för föräldrar med kognitiva svårigheter kopplat till placeringsprocessen, lagar, insatser, 
genomförandeplaner och mål. En respondent beskrev att tid behövs för att hinna lära känna 
klienterna i arbetet.  

På frågan hur hen kan reagera om en förälder i en Mamma och pappa trots allt-grupp uttryckt 
att den inte förstår varför barnet är placerat, svarade respondenten att hen ibland hänvisade till 
en träff som är en del av stödgruppen. Där har föräldrarna möjlighet att ställa frågor till en 
socialsekreterare. Respondenten vidareutvecklar: 

Det är väldigt komplicerat med placeringar och [att] tolka lagen, det komplicerar saken men vi 
försöker att göra det, hur kan vi göra det här så lättförståeligt som möjligt? Och ge föräldrarna 
möjlighet då att ställa frågor och så kring om det är något dom inte förstod eller så. Eh, så så är 
det i Mamma [och pappa] trots allt, att man har en träff specifikt för att prata om placeringen 
och hur det gick till och så. (IP2) 

Samma respondent fick även frågan om hen kunde ge exempel på något som varit givande med 
att arbeta med gruppen. Respondenten svarade bland annat att PYC-utbildningen har ändrat 
hens sätt att bemöta föräldrar över huvud taget. Vidare beskrev respondenten att mål och 
genomförandeplaner kan vara för abstrakta och att målen kan vara stora, innehålla många stora 
ord samt inte vara tillräckligt konkreta. Respondenten beskrev att PYC [Parenting Young 
Children] består av konkreta och specifika moment som föräldern ska genomföra, exempelvis 
att lägga pussel med sitt barn i tio minuter en viss dag. På så sätt beskrev respondenten att målen 
blir uppnåeliga och tydliga för föräldern samt att ribban inte blir för hög. Respondenten beskrev 
att det finns svårigheter för föräldrar med kognitiva svårigheter kring placeringsprocessen. Hen 
beskrev även svårigheter för socialarbetare i att tolka lagen samt kring mål och 
genomförandeplaner. Enligt respondenterna underlättar Mamma och pappa trots allt och PYC 
dessa svårigheter för föräldrarna. Det är i linje med Lipskys (1980) gräsrotsbyråkrati genom att 
respondenten tillåts ha ett tillräckligt stort handlingsutrymme i de här fallen. Det för att dels 
kunna ge adekvat stöd till föräldrarna i form av att föräldrarna får svar på sina frågor kring 
placering och lagen samt dels att målen inte blir för höga för föräldrarna.  

En annan respondent (IP3) får frågan om hen anser att hen har tillräckligt stort utrymme för att 
kunna ge extra stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter. Respondenten beskrev att hen inte 
riktigt har tillräckligt stort utrymme på grund av att socialarbetare är bundna av insatser, 
genomförandeplaner och mål. Respondenten svarade vidare att för att kunna uppfylla målet så 
kanske de måste arbeta med andra saker först runt omkring en familj, som egentligen inte är 
deras uppgift. Respondenten beskrev vidare att hen önskade att hen hade större utrymme för att 
kunna ge extra stöd. Enligt Lipsky (1980:xi) behöver man veta hur arbetare tolkar och upplever 
regler och mål i en organisation för att förstå hur och varför vissa arbetare går emot regler och 
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mål. Respondenten har inte tillräckligt stort handlingsutrymme för att kunna ge extra stöd till 
föräldrar med kognitiva svårigheter som hen önskar. Respondenten beskrev att hen eventuellt 
behöver arbeta med andra saker som inte ingår i hens arbetsuppgifter för att kunna uppnå mål 
som finns, vilket kan ses i ljuset av Lipskys (1980) teori gräsrotsbyråkrati. Det kan vara ett sätt 
att förstå hur socialarbetare tolkar och upplever regler och mål i organisationen, när de utför 
uppgifter som inte direkt är inom respondentens område.  

På frågan om det uppkommit några svårigheter i arbetet med gruppen svarade en respondent 
följande:  

Jaa, svårigheterna har ju varit dels innan man lär känna varandra, eh för att det är svårt för mig 
att veta, vad är viktigt för den här personen, jag tänker att oavsett eventuella kognitiva 
svårigheter så eh, är människor olika. Eh och jag tänker att egentligen gäller ju oavsett det här, 
men det kanske är ännu mer tydligt med dom som har funktionsnedsättning eller svårigheter att 
eh, hur man möter dom. Eh, och alla funkar ju inte likadant där heller, även inom den gruppen. 
Så att det handlar mycket om att man ska hinna, få tid att lära känna varandra. Så att jag ser, 
vad behöver den här personen för att vi ska kunna mötas och förstå varandra. (IP4) 
 

På följdfrågan om respondenten upplever att hen ofta får den tiden som behövs för att lära känna 
personerna ordentligt svarade respondenten att hen tycker att hen får det. Den här respondenten 
har tillräckligt stort handlingsutrymme i sitt arbete kring det eftersom respondenten beskriver 
att tiden finns för att hinna lära känna personerna hen möter. På så sätt kan respondenten ge vad 
hen anser vara adekvat stöd till föräldrarna.  

Det framkommer av respondenternas svar att hur de kan utnyttja sitt handlingsutrymme och hur 
mycket stöd de har möjlighet att tillhandahålla varierar. Vissa respondenter upplever att de har 
tillräckligt stort handlingsutrymme exempelvis genom att en respondent beskrev att hen har tid 
nog att lära känna personerna hen möter i sitt arbete. Andra respondenter upplever att de inte 
har tillräckligt stort handlingsutrymme på grund av insatser, genomförandeplaner och mål.  

Föräldrarnas upplevelser 

Nedan följer svar på den andra frågeställningen vilken rör hur föräldrar med kognitiva 
svårigheter som har fått sina barn placerade upplever barnens placering samt tillgängligt stöd, 
enligt socialarbetarna. De flesta av respondenterna redogjorde för liknande beskrivningar kring 
föräldrars upplevelser av placering, stöd och stödgrupper. 

"Det värsta en förälder kan vara med om”  

På frågan om hur föräldrarna upplever att få sina barn placerade svarade en respondent följande:  

[…] men det är ju för alla ett trauma såklart, det är det värsta en förälder kan vara med om, 
oavsett vad man har för svårigheter. (IP5) 
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En annan respondent svarade följande:  

Jag tror att det är så mycket, att man kanske är förvirrad för att man visste inte riktigt varför 
barnet placerades, att det är en traumatisk händelse, alltså jättejobbigt att släppa barnet, att leva, 
att lära sig att leva utan barnet. Från att ha träffat den varje dag till att kanske träffas en gång i 
månaden. Så att det blir mycket lidande, och mycket oro, och sorg. (IP2) 

Det första citatet ovan visar på att det är jobbigt för en förälder att få sitt barn placerat, oavsett 
vilka svårigheter föräldern har. Det andra citatet visar på att det kan vara traumatiskt och 
förvirrande då föräldern kanske inte förstår anledningen till placeringen. Samtliga respondenter 
uttryckte att föräldrarna upplever antingen ett trauma, en kris eller en stor sorg att få sitt barn 
placerat. Sju av åtta respondenter lyfte att någonting som kan vara extra svårt för just dessa 
föräldrar är att de kan ha svårigheter att förstå anledningen till barnets placering. En respondent 
(IP6) berättade om en familj hen haft en längre kontakt med som fortfarande efter cirka tre år 
inte förstod anledningen till att deras nyfödda barn blev placerat. Respondenternas upplevelse 
av att föräldrarna upplever en sorg går i linje med tidigare forskning där föräldrar själva har 
uttryckt sina upplevelser. I en studie av Mayes & Llewellyn (2012) uttryckte de intervjuade 
föräldrarna att de bland annat känner sorg över barnens placering. Att de flesta respondenter 
upplevde att föräldrarna har svårt att förstå anledningen till placeringen är någonting föräldrar 
själva har uttryckt i tidigare forskning. I både en studie av Booth och Booth (2005) och en studie 
av Atkin och Stenfert Kroese (2021) uttryckte föräldrarna svårigheter att förstå varför deras 
barn blivit placerade. I en studie från Gibson (2020) uttryckte de intervjuade föräldrarna att de 
upplevde placeringsprocessen som förvirrande. 

Ett svar som framkom av en respondent på frågan hur föräldrarna upplevde att få sina barn 
placerade var:  

Orättvist skulle jag säga, att man många gånger, att man inte riktigt förstår anledningen till 
placeringen och besvikelse över att det inte blir tydligt och klart och att de [föräldrarna] kanske 
många gånger blir lite lämnade i det. Och får inte det stödet dom kanske skulle behöva i den 
situationen. (IP3) 

Citatet ovan visar på att respondenten uppfattade att föräldrarna på grund av att de inte förstår 
anledningen till placeringen kan uppleva den som orättvis. De kan även känna en besvikelse 
över att det inte blir tydligt, känna sig lämnade i situationen samt att de inte får det stöd de 
behöver av socialtjänsten. Det är i enighet med tidigare forskning där föräldrar som fick sina 
barn placerade blev intervjuade (exempelvis Mayes & Llewellyn, 2012; Atkin & Stenfert 
Kroese, 2021; Booth & Booth, 2005). Mayes & Llewellyn (2012) beskriver i sin studie att 
föräldrarna uttryckte en känsla av besvikelse över placeringen. I studien av Atkin och Stenfert 
Kroese (2021) uttryckte föräldrarna att de upplevde placeringen som orättvis. I studien av Booth 
och Booth (2005) framkommer att föräldrarna upplever att de blir lämnade och inte får det stöd 
de behöver för att exempelvis förstå anledningen till placeringen.  

Ytterligare svar på frågan hur föräldrarna upplever att få sina barn placerade var bland annat 
följande. En respondent (IP5) uttryckte att om föräldrarna inte förstår anledningen till 
placeringen kan det leda till att vissa föräldrar känner en större ilska mot socialtjänsten över 
placeringen av barnet. Det kan även leda till att de anser att det är systemets fel att deras barn 
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inte får vara kvar under deras vård. IP6 beskrev att föräldrarna kan uppleva skam över att inte 
klara av att ta hand om sina barn, att de har svårt att prata om det och att de sällan berättar om 
det för andra. En respondent (IP7) uttryckte att föräldrarna kan uppleva det som kränkande att 
bli fråntagen sitt barn. Många föräldrar upplever också en stress över att inte veta vad som ska 
hända, om de kommer få träffa sina barn och i så fall när uttryckte respondent (IP2). Mayes och 
Llewellyn (2012) beskrev i tidigare forskning att föräldrarna vilka intervjuades i studien 
uttryckte att de känner bland annat ilska över barnens placering, vilket går i linje med vad IP5 
uttryckte. I tidigare forskning av Gibson (2020) uttryckte de intervjuade föräldrarna att de 
känner skam under placeringsprocessen, vilket är i enlighet med vad IP6 uttryckte.   

Två respondenter uttryckte när de blev tillfrågade om föräldrarnas upplevelse av placering att 
föräldrarna efter att de landat och fått stöd kunde uppleva placeringen av barnet som någonting 
positivt. Den ena respondenten uttryckte:  

Sen har jag ju också träffat föräldrar som, efter ett tag och om dom får bra samarbete med 
familjehemmet, kan känna att, att det är för barnets skull, alltså att dom tar det perspektivet. Så 
för barnets skull så var det kanske bättre att dom inte bor hemma men vi har, jag är mamma 
trots allt, och kan ha bra umgängen och så. (IP8) 

Respondenten uttryckte att det ofta var en kris för föräldern initialt men att sedan med rätt stöd, 
efter att ha fått bearbeta upplevelsen och fått landa i vad som hänt kunde vissa föräldrar uppleva 
att placeringen är bra för deras barn. Det kan relateras till empowerment. Enligt Askheim och 
Starrin (2007:9) går det att koppla bland annat självtillit, socialt stöd och delaktighet till 
empowerment. Askheim och Starrin (2007:9) menar även att empowerment kan bidra till att 
lyfta och stärka klienter i utsatta situationer. Föräldrar med kognitiva svårigheter som har fått 
sina barn placerade är i en utsatt situation. Med hjälp av stöd kan de bli stärkta, känna sig fortsatt 
delaktiga i sina barns liv samt få självtillit till sina förmågor och till att de fortfarande är en 
förälder.  

"Jag trodde jag var själv”  

Sex av respondenterna uttryckte på olika sätt föräldrars positiva upplevelser av stöd och av att 
ha deltagit i en stödgrupp. Ingen av respondenterna uttryckte att de upplevt att nån förälder har 
haft negativa upplevelser av stöd eller stödgrupper. På frågan om vad hen sett för effekter av 
stöd till föräldrar med kognitiva nedsättningar som fått sina barn placerade svarade en 
respondent:  

[…] och sen när gruppen var slut och vi skjutsade hem dom så sa X [föräldern] att ”jag tycker 
det borde vara den dubbla tiden, vi borde ha fyra timmar istället för två timmar och det här 
borde vara flera gånger i veckan” och X [föräldern] var väldigt lyrisk när X [föräldern] åkte 
därifrån och så. (IP1) 

Respondenten beskrev att föräldern hade deltagit i stödgruppen Mamma och pappa trots allt 
och behövt motovationsarbete för att komma dit. Respondenten utryckte även att flera föräldrar 
som deltagit i stödgruppen uttryckt att stödet de fått via gruppen varit hjälpsamt. Hen sa också 
att de föräldrar som uttryckt att stödet varit hjälpsamt var föräldrar som inte enbart var 
intresserade av att få tillbaka sina barn under sin vård, utan även kan se en vinst i att barnen är 
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placerade när de bearbetat och landat i situationen. Det genom att de får en chans att vila själva 
samt få en bättre kontakt med sina barn då de har mer ork eller liknande. Enligt Askheim och 
Starrin (2007:12) kan empowerment bidra till att lyfta och stärka klienter samt bidra till at de 
blir aktiva aktörer i sina egna liv. Det kan relateras till respondentens svar kring effekter av 
stödet. 

En respondent svarade bland annat följande på frågan om effekter de sett av stödet till 
föräldrarna:  

Det här att inte känna sig ensam, för det var nån [förälder] som, som sa det just, jaha jag trodde 
jag var själv […] och jag ser att det är även andra som är i samma sits som inte heller har sina 
barn hos sig. Och det blir ju väldigt verksamt bara det liksom, att få dela den känslan med andra. 
(IP3) 

När en respondent fick frågan om hen kunde berätta om vilket tillgängligt stöd som finns, 
svarade en respondent följande om föräldrarnas upplevelse av stöd: 

[…] men jag tror mycket på det här med gruppverksamhet, jag upplever att många föräldrar 
som jag möter i mitt jobb är väldigt ensamma och det är väldigt mycket skam och skuld kring 
att ha sina barn placerade och jag tror att det kan vara läkande att bara träffa andra som är i 
samma, liknande situation. (IP5) 

När tillfrågad om vilka effekter hen sett av stöd till föräldrarna svarade en respondent:  

[…] när jag gick utbildningen [för Mamma och pappa trots allt] träffade jag några mammor 
också som säger att det har betytt så oerhört mycket för dom, just det här att det blir som 
avlastande, få prata fritt med andra i samma typ av situation […]. (IP8) 

De tre citaten ovan visar på att stöd kan bidra till att föräldrarna känner sig mindre ensamma, 
kan hitta samhörighet, kan prata med andra i liknande situation samt att de kan känna skuld 
kring att ha sina barn placerade. Det kan förstås i relation till empowerment. Inom 
empowerment i socialt arbete betonas vikten av att klienter stärker varandra och att de får sina 
röster hörda (Askheim & Starrin, 2007:12). Det är någonting respondenterna uttryckte att 
föräldrarna upplever att de gör och får genom stödgrupper. Att respondenterna upplever att 
stödgrupper bidrar till att föräldrar känner sig mindre ensamma och hittar en samhörighet med 
andra går i linje med vad Adolfsson et al. (2020) uttrycker i tidigare forskning. Enligt Adolfsson 
et al. (2020) är just stödgrupper ett bra stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter som har fått 
sina barn placerade. Det på grund av att det tillhandahåller en icke-dömande miljö med andra i 
en liknande situation, så att föräldrarna kan hjälpa och stötta varandra samtidigt som de får stöd 
och hjälp av professionella.  

En annan respondent (IP6) beskrev att positiva effekter hen sett av stödgrupper är att föräldrarna 
delar liknande erfarenheter och att de kan stötta varandra i sin ledsamhet och i sin ilska mot 
socialtjänsten. Respondenten beskrev vidare att om hen själv inte kan säga så mycket kring 
besvikelser kring handläggare och ilska mot socialtjänsten så kan föräldrarna få medhåll och 
förståelse från de andra föräldrarna i stödgruppen. Det kan relateras till både empowerment och 
gräsrotsbyråkrati. Respondenten kan inte alltid hålla med om vissa saker som föräldrarna 
uttrycker då de är lojala mot sin organisation. Att vara lojal mot sin organisation beskriver 
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Lipsky (1980:xii) i teorin gräsrotsbyråkrati. Föräldrarna kan däremot finna gemenskap med 
varandra och hjälpa varandra att få sina röster hörda, vilket går i linje med begreppet 
empowerment. Enligt Askheim och Starrin (2007:12) förknippas att få sina röster hörda och att 
hitta stöd i varandra med empowerment. 

En respondent (IP1) beskrev att dessa föräldrar är en grupp som sällan får sina röster hörda. 
Respondenten beskrev att hen inte sett några konkreta förbättringar med stödet men att hen 
upplevt att föräldrarna har känt en stolthet samt att de känner sig stärkta i att vara behövda samt 
få sina röster hörda. Det kan ses i ljuset av begreppet empowerment. Enligt Askheim och Starrin 
(2007:9) är begrepp som delaktighet och styrka kopplade till empowerment. Respondenterna 
uttryckte på liknande sätt att föräldrarna upplever och uppnår delaktighet och styrka genom 
stödet de får av socialarbetare. Inom empowerment innefattas att klienter ska få sina röster 
hörda och bli stärkta av socialt stöd (Askheim & Starrin, 2007:12). Det är någonting som 
respondenterna uttrycker att föräldrarna upplever genom stödet.  

Sammanfattningsvis uttryckte samtliga respondenter att föräldrarna ofta upplever det som en 
stor sorg eller ett trauma att få sitt barn placerat. Sju av åtta respondenter uttryckte även att det 
kan vara extra svårt för just föräldrar med kognitiva svårigheter då många av föräldrarna har 
svårigheter att förstå anledningen till barnets placering, vilket i sin tur medförde ytterligare 
känslor. Två respondenter uttryckte att föräldrarna efter att ha landat och med hjälp av stöd  till 
och med kunde uppleva placeringen av barnet som någonting bra för deras barn. 
Respondenterna uttryckte att de enbart haft erfarenhet av att föräldrar haft positiva upplevelser 
av stöd och att det hjälpte föräldrarna att få sina röster hörda. Flera respondenter uttryckte att 
föräldrarna stöd i att träffa andra i liknande situation samt att stödet har fått föräldrarna att känna 
sig mindre ensamma.  

Stöd och kunskap 

I denna del besvaras den tredje frågeställningen vilken rör socialarbetarnas resonemang kring 
stöd och kunskap kring föräldrar med kognitiva svårigheter som har fått sina barn placerade. 
Det inkluderar deras resonemang kring vikten av stöd samt tillgängligt och önskvärt stöd. 
Respondenternas resonemang om kunskap kring föräldrarna kommer även presenteras i denna 
del, resonemang kunskap inom socialt arbete samt vikten av kunskap om gruppen. 
Avslutningsvis presenteras respondenternas resonemang kring fördomar om gruppen inom 
socialt arbete. 

Vikten av stöd 

Samtliga respondenter uttryckte att de tycker att det är viktigt med stöd till föräldrar med 
kognitiva svårigheter, på frågan om de anser att det är viktigt och i så fall varför de anser det. 
Tre respondenter uttryckte det på följande sätt:  

Ja, det som jag tycker är så viktigt och svårt är ju att det är ett osynligt handikapp, eller ja, det 
syns faktiskt inte. Däremot så märks det ofta väldigt väl, speciellt i pressade och stressade 
situationer. Och nej men att man som alla andra som har en funktionsnedsättning har rätt att få 
hjälp med det. (IP1) 
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[…] men sen kan det ju vara så att dom som har kognitiva svårigheter har svårt att söka rätt 
hjälp. Dom utan kognitiva svårigheter kanske har en annan förmåga att söka ett kuratorstöd på 
vårdcentralen eller vad det nu kan vara. Eh, vi har kanske en skyldighet tänker jag att vara mer 
på tårna och se till så att föräldern får ett stöd när man har svårigheter att söka det själv då. (IP4) 

Det är en lite bortglömd grupp. Att både ha ett handikapp så att säga, en funktionsnedsättning 
och så när det handlar om, ja, till exempel att vara svagbegåvad och att förlora sina barn, det är 
verkligen, de föräldrarna behöver vi tänka på. (IP8) 

Respondenternas svar kring vikten av stöd går i linje med tidigare forskning (exempelvis av 
Adolfsson et al., 2020; Weiber et al., 2016; Ward, 2010; Lightfoot et al., 2018; Coren et al., 
2018) där de i sina studier uttryckte vikten av stöd till de här föräldrarna. Anledningen till varför 
respondenterna uttryckte att det är viktigt med stöd varierade. En gemensam nämnare hos flera 
respondenter var att det är en lågmäld, lite bortglömd grupp som inte alltid klarar att söka stöd 
själva samt att de har rätt till stöd. 

Två respondenter uttryckte följande som svar på frågan om de ansåg att det är viktigt med stöd 
till dessa föräldrar: 

Jaa jag tycker det [stödet] betyder allt, det är som för dom här barnen, så om inte föräldern får 
stöd i alla fall för dom föräldrar som har väldigt svårt, eh, så betyder det allt. Det betyder om 
dom får bo kvar eller inte, det betyder liksom vilken kvalité på relation dom får till den här 
föräldern, eh, ah, jag tror att det betyder väldigt mycket. (IP2) 

Jaa det tycker jag absolut [att det är viktigt med stöd], för att barnen ska få så goda 
förutsättningar som möjligt. Och att föräldrarna ska kunna vara dom bästa föräldrar dom kan 
vara. (IP3) 

Flera respondenter lyfte att stöd till föräldrarna är viktigt då det i längden kan gynna de 
inblandade barnen om föräldrarna får stöd. Det är i enighet med tidigare forskning av Coren et 
al., (2018) och Atkin och Stenfert Kroese (2021) där båda studierna belyser att föräldrar med 
kognitiva svårigheter som får adekvat stöd kan utveckla och förbättra sin föräldraförmåga. 
Atkin och Stenfert Kroese (2021) beskriver även att föräldrarna som får adekvat stöd får 
förbättrad psykisk hälsa, vilket i sin tur ökar deras tillgänglighet för sina barn.  

En respondent (IP2) svarade på frågan om vikten av stöd med att det är viktigt med stöd till de 
här föräldrarna för att de kan ha svårt att förstå anledningen till placeringen, och att stödet kan 
hjälpa till att skapa en förståelse för vad som hänt och börja bearbeta det. Att det är viktigt med 
stöd till föräldrarna för att hjälpa dem förstå anledningen till barnets placering går i linje med 
tidigare forskning av Booth och Booth (2005) och Mayes och Llewelyn (2009). 

Som svar på varför det är viktigt med stöd till de här föräldrarna svarade en respondent: 

För att jag tänker att man är per automatik skör när man får sitt barn placerat, det är en skuld 
och en skam och det är ju, och en del vågar inte ens berätta för nätverket vad som har hänt. (IP4) 

Citatet ovan visar på att föräldrarna kan ha svårt att berätta om placeringen för nätverket, det 
vill säga familj och vänner, på grund av att det finns en skuld och skam i att få sitt barn placerat. 
Fem respondenter lyfte att stödet kan hjälpa föräldrarna att våga berätta och börja prata om 
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placeringen av barnet och tre respondenter lyfte att det är mycket skuld och skam kring att få 
sitt barn placerat. Två respondenter lyfte även att om föräldrarna vågar prata om det som hänt 
kan de få stöd i det egna nätverket utöver stöd från professionella. I tidigare forskning av Gibson 
(2020), där föräldrar intervjuades om sina upplevelse av att få sina barn placerade, framkom att 
föräldrarna kände skam, vilket går i linje med vad respondenterna uttryckte.  

(O)tillräckligt stöd? 

På frågan hur respondenterna tycker att stödet till föräldrar med kognitiva svårigheter som har 
fått sina barn placerade ser ut idag svarade två respondenter: 

Ja det [stödet] är väldigt spretigt kan man säga. Det finns ingen sån här, liten agenda, såhär 
brukar vi göra, utan det handlar ju väldigt mycket om, vilka utredare och vilka kontakter som 
finns tycker jag. Ehh, för många gånger, tyvärr, så blir ju föräldrarna ganska mycket lämnade 
själva. Man gör det här placeringen men dom får ingen chans att bearbeta och få hjälp i det utan 
barnet placeras sen ska man ha umgängen. Men just att bearbeta det här för att få en förståelse 
för det, det är väl sånt som jag tycker fattas många gånger. (IP7) 

Ja, [stödet är] otillräckligt skulle jag säga. Alltså man pratar om att alla rätt att bli föräldrar och 
alla har rätt att få stöd, men man kanske inte får tillräckligt stöd eller rätt stöd, så man kan vara 
förälder på bästa sätt. (IP3) 

Citaten ovan visar på att respondenterna upplever att stödet är spretigt och otillräckligt. Sju av 
åtta respondenter uttryckte att det finns en brist på stöd till de här föräldrarna och att det stöd 
som finns kan vara spretigt och otillräckligt. 

En respondent utryckte följande när hen blev tillfrågad om tillgängligt stöd: 

Alltså det finns mycket möjligheter [till stöd för föräldrarna], sen är det också det här att man 
ska, alltså föräldrarna ska vilja och man ska kunna nå fram med motivationsarbetet kring att få 
in dom här föräldrarna i grupp och så. (IP4) 

Respondenten upplevde att hen har mycket insatser att använda sig utav. Hen uttryckte snarare 
att det handlar om ett motivationsarbete för att få föräldrarna att vilja ta emot stödet. 

Samtliga respondenter uttryckte att de enbart sett positiva effekter av stöd till föräldrarna. Som 
svar på frågan om effekter hen sett av stöd till föräldrarna svarade en respondent följande: 

[…] umgängena blir mycket bättre för barnens skull, alltså när mammorna i det här fallet då får 
bearbeta det dom har varit med om och få känna sig som mamma trots allt, alltså mamma-rollen 
kan ju ingen ta bort ifrån dom utan dom kan, ja, det gör ju underverk liksom. (IP8) 

Citatet ovan visar att med hjälp av stöd kan umgängen bli bättre, vilket även gynnar barnen, 
samt att stödet kan gynna föräldrarnas självkänsla och tro på sig själva som förälder. Mayes och 
Llewellyn (2009) visar på liknande resultat; när föräldern inte får stöd klarar de kanske inte av 
umgängena med barnen och umgängena ställs in. Att respondenten uttrycker att stödet kan 
gynna föräldrars självkänsla och tro på sig själva kan relateras till empowerment. Enligt 
Askheim och Starrin (2007:9) är självtillit, kraft och egenkontroll kopplade till empowerment. 
Det kan föräldrarna enligt respondenterna uppnå via stöd.  
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En önskan om bättre stöd  

Samtliga respondenter uttryckte att de hade velat ha mer stöd till föräldrarna, eller annorlunda 
utformat stöd, om de fick välja helt fritt. En respondent svarade följande på frågan om hur stödet 
till föräldrarna hade sett ut i ett drömscenario: 

[…] att man får, man får tid att prata med föräldrarna innan umgänget, att verkligen göra upp 
liksom, prata om vad, allt ifrån hur umgänget ska gå till, vart man ska vara, vad man ska göra 
under, att verkligen gå igenom det ordentligt med föräldrarna. Om behovet finns, vara med 
under umgänget och sen efter, göra en uppföljning också, att prata om vad som var bra under 
umgänget, vad man kan göra annorlunda vid nästa umgänge och sådär, och det kan ju, jag tänker 
att det kan ju också leda till att så småningom, blir det bra umgänge så kan ju det leda till att 
umgängena utökas så småningom också. (IP6) 

Citatet ovan visar på att respondenten önskar att det fanns mer stöd innan, under och efter 
umgänge med förälder och barn samt att det skulle kunna leda till bättre och mer umgänge. Sex 
av åtta respondenter uttryckte att de hade velat ha mer stöd kring umgänget med det placerade 
barnet. 

Två respondenter svarade följande på frågan om hur de önskar att stödet såg ut till föräldrarna: 

[…] vårt mål är ju någonstans att föräldrar redan, precis i samband med placering ska erbjudas 
insats, och stöd kring just placeringsprocessen då. (IP4) 

Där hade man ju önskat så klart att som här föräldrarna möttes upp ännu mer under placeringen, 
just eftersom det är ett sånt stort trauma att få sina barn placerade. (IP5) 

Citaten ovan visar på en önskan hos respondenterna att föräldrarna ska få mer stöd under 
placeringsprocessen. Totalt var det fyra respondenter vilka uttryckte en önskan om mer stöd i 
direkt samband med placeringen och i själva placeringsprocessen.  

Annat önskvärt stöd som lyftes av respondenterna var bland annat att en respondent (IP1) 
uttryckte att hen hade önskat mer förbyggande insatser så som praktiskt stöd i hemmet. En 
annan respondent (IP3) önskade att det fanns ett stort lägenhetshus där föräldrar med kognitiva 
svårigheter kunde bo i egna lägenheter med sina barn men med stödinsatser. Hen uttryckte att 
det även skulle ge de här föräldrarna en gemenskap tillsammans och stöd i varandra. Ytterligare 
en respondent (IP2) uttryckte att hen önskar att det fanns gruppverksamhet för de här 
föräldrarna inom öppenvården och en annan (IP6) uttryckte en önskan att föräldrarna skulle få 
en person de kunde kontakta så fort de hade frågor eller behövde prata. 

Samtliga respondenter uttryckte att föräldrar med kognitiva svårigheter som har fått sina barn 
placerade är en grupp som behöver stöd, och alla hade en drömbild av hur stödet skulle se ut 
som inte överensstämmer med hur stödet ser ut i dagsläget. Det kan ses i ljuset av Lipskys 
(1980) teori om gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme, då socialarbetarna inte har tillräckligt 
handlingsutrymme för att ge det stöd de skulle vilja, i ett drömscenario.   
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Som svar på frågan vad hen tror det beror på att stödet inte ser ut som hen önskar svarade en 
respondent: 

Jaa, en del är väl att det är liksom en lågprioriterad målgrupp som inte hörs av sig själva. Och 
dom ställer inte till med någon större skada eller vad man ska säga, mer än för sina egna barn 
på lång sikt så. Till skillnad från kanske missbruk eller annat som syns och mera liksom 
påverkar övriga samhället. (IP3) 

Citatet ovan visar på att stödet inte ser ut som i respondentens drömscenario på grund av att 
gruppen är lågprioriterad, vilket även tre andra respondenter uttryckte. Det kan ses i ljuset av  
gräsrotsbyråkrati där Lipsky (1980:13) menar att gräsrotsbyråkraters arbete påverkas och styrs 
av samhället i stort vilket även styr lagar och föreskrifter. Det innebär att om samhället i stort 
inte uppmärksammar en grupp blir inte gruppen prioriterad i samhället och inte heller inom 
socialt arbete, vilket i sin tur innebär att inte stöd till gruppen prioriteras.  

Två respondenter uttryckte följande när de blev tillfrågade om varför stödet inte ser ut som de 
önskar: 

[…] så jag tänker att det har nog med resurser att göra, och inte bara resurser, för jag tror också 
att det är lite att det är att lyfta det, vikten av det, för då klart att då prioriterar man det ju också 
på ett annat sätt. (IP5) 

Kunskapsbrist och pengar tror jag det är [varför det inte ser ut som i drömscenariot]. (IP1) 

Citaten ovan visar på att respondenterna upplever att stödet inte ser ut som de önskar på grund 
av bristande resurser, vilket totalt fem respondenter uttryckte, och kunskap, vilket totalt tre 
respondenter uttryckte. Att stödet inte ser ut som respondenterna önskar på grund av brist på 
resurser och kunskap är i enighet med Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrati. Lipsky 
(1980:13) menar att det är samhället i stort som påverkar socialt arbete. Om det inte finns 
tillräckligt med kunskap och intresse av gruppen i samhället kommer det inte heller prioriteras 
i budgeten inom socialt arbete. Enligt Lipsky (1980:13) har gräsrotsbyråkrater stort 
handlingsutrymme men de är bundna av organisationens regler och rekommendationer. 
Handlingsutrymme är villkorat av bland annat resurser och tillgång till dessa ger form till hur 
handlingsutrymmet används. Det innebär att på grund av bristande resurser kan respondenterna 
inte använda sitt handlingsutrymme till att ge ett önskvärt stöd till de här föräldrarna.  

Kunskap inom socialt arbete 

Samtliga respondenter ansåg att det finns behov av större kunskap om föräldrar med kognitiva 
svårigheter, men de flesta svarade inte på samma sätt kring hur kunskapen faktiskt såg ut inom 
socialt arbete idag. Respondenternas svar kring hur kunskapen ser ut idag var bland annat att 
den är ”inte obefintlig men inte så bra” (IP2), att kunskapen är ”ganska dålig överlag” (IP8), att 
kunskapen är ”väldigt varierad” (IP7), att den är ”väldigt ojämn” (IP3) och en respondent 
svarade att hen tycker att ”det finns väldigt mycket kunskap inom organisationen” (IP5).  
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På frågan hur en respondent anser att kunskapen om gruppen ser ut inom socialt arbete idag 
vidareutvecklade respondenten: 

[kunskap ”inte obefintlig men inte så bra”…] För att jag tycker att dels så blandar man ihop 
olika diagnoser, man liksom slänger ut såhär NPF [neuropsykiatriska funktionsnedsättningar] 
eller funktionsnedsättning eller lite såhär, men man vet inte riktigt. Om jag skulle säga vad är 
skillnaden mellan intellektuell funktionsnedsättning eller autism, det är inte säkert att nån vet 
faktiskt. Och det visste inte jag i alla fall innan jag gick PYC [Parenting Young Children, 
föräldrastödsprogram], jag tror att man blandar olika saker, man vet inte heller, man behöver 
kunskap om kognitiva förmågor, adaptiva förmågor, vad är det som kan vara svårt rent praktiskt 
liksom, vad är det som kan vara störande, vad är det jag behöver stöd med för att kunna, för det 
är det som är grunden för anpassningar, jag måste förstå först och då måste man ha lite kunskap 
om hjärnan, om hur vi tar in information, hur vi sparar det, så det är ganska komplicerat. Så det 
är mycket kunskap som behövs, och ofta har man inte det tror jag. (IP2) 

Samma respondent svarade på frågan om svårigheter har uppkommit med att arbeta med 
föräldrarna bland annat med att det finns bristande kunskap kring FN:s konvention1. 
Respondenten beskrev att konventionen innebär att dessa föräldrar har rätt till stöd och att det 
är professionellas ansvar att göra anpassningar för att ge adekvat stöd.  

På frågan hur respondenterna anser att kunskapen kring den här gruppen ser ut inom socialt 
arbete svarade två respondenter: 

Ja det är väldigt varierat tycker jag […] i allmänhet så tycker jag väl inte att vi har, bara det här 
med hur man ordnar möten till exempel. Att ta förgivet att de bara ska komma och förstå allting 
som bara pratas på, istället för att förklara tydligt och kortfattat. Så det är många bitar som vi 
behöver bli bättre på tänker jag. (IP7) 

Väldigt ojämn skulle jag säga [...] En del vet och kan mycket och andra mindre. Och att man 
kanske inte använder sig riktigt av den kunskap som finns. […] Det hänger ju lite grann ihop 
med att det är ett lågprioriterat område liksom och att man får söka sig den på eget intresse på 
något vis och det behöver ju vara en medvetenhet och liksom ett ständigt implementeringsarbete 
för att förmedla den information och kunskap och alla hjälpmedel som finns. (IP3) 

Att det finns brister i kunskapen, vilket respondenterna beskrev på olika sätt i citaten ovan, går 
i linje med tidigare forskning som redogjorts för i vår studie. Bland annat en svensk studie 
(Janeslätt et al., 2019) beskriver att det finns en brist på kunskap om föräldrar med kognitiva 
svårigheter samt en brist på kunskap om adekvat stöd för dessa föräldrar. Socialstyrelsens 
lägesrapport (2020) beskriver att IVO konstaterat att det finns bristande kunskap om olika typer 
av funktionsnedsättningar och hjälpmedel bland personal som arbetar med personer med 
funktionsnedsättningar. En tjeckisk studie (Strnadová et al., 2016) beskriver att professionella 
inom socialt arbete hade bristande kunskap om tillgängligt stöd för gruppen.  

På frågan hur en respondent anser att kunskapen kring föräldrarna ser ut inom socialt arbete 
beskrev respondenten att hen hade väldigt dålig koll när hen började arbetet. Respondenten 

                                                

1 Respondenten specificerade ej vilken konvention hen menade, men vi utgår från att hen menade FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.   
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beskrev samtidigt att det finns väldigt mycket kunskap inom organisationen och 
vidareutvecklar: 

 […] jag har ju kollegor som är, dels att dom har erfarenhet av att ha jobbat med föräldrar med 
de här svårigheterna tidigare, som också kan sprida goda exempel på hur, hur man hade gjort 
för att det ska bli bra och tydlig struktur, hur man kan förbereda inför möten, hur man kan lägga 
upp ett möte, och sådär, så jag känner ändå att det finns kompetens inom organisationen […]. 
Jag har ju lärt mig jättemycket bara dom senaste åren, om det. Sen är det klart att man vill alltid 
lära sig mer, det finns alltid mer att lära. (IP5) 

Oavsett om respondenterna ansåg att kunskapen kring föräldrar med kognitiva svårigheter var 
nästintill obefintlig eller att det finns mycket kunskap inom organisationen, så ansåg samtliga 
respondenter att det finns behov av ökad kunskap om gruppen. 

Vikten av kunskap 

Samtliga respondenter ansåg att det var viktigt för socialarbetare att ha kunskap om föräldrar 
med kognitiva svårigheter. Deras svar kring varför det är viktigt skiljde sig åt. En respondent 
beskrev vikten av kunskap på grund av omfattningen föräldrar med kognitiva svårigheter 
socialarbetare möter. En annan respondent beskrev vikten av kunskap för rätt bemötande och 
två respondenter beskrev vikten av kunskap för att få en ökad förståelse. Även vikten av 
kunskap för att rätt insats ska ges till föräldrarna och att det är socialarbetarens ansvar att söka 
kunskapen uttrycktes i respondenternas svar. 

På frågan om en respondent anser att det är viktigt för socialarbetare att ha kunskap om 
föräldrarna svarade respondenten: 

Det tycker jag är jätteviktigt [med kunskap], det är hur som helst väldigt många av föräldrarna 
som vi möter som har, den här typen av svårigheter. […] Och då kan man aldrig få för mycket 
kunskap. (IP5) 

En respondent bad om att få återkomma till frågan för att få fundera lite, om det är viktigt för 
socialarbetare att ha kunskap om gruppen och i så fall varför. När hen sedan svarade på frågan 
svarade hen: 

 […] jag tänker att det är väl jätteviktigt att ha kunskapen, att har man kunskap om dom här 
föräldrarna, då kan man ju också, då blir ju bemötandet helt annorlunda mot dom här föräldrarna 
också vilket då kan göra att dom här föräldrarna, om dom blir bemötta på rätt sätt så finns ju 
också förutsättningen för att dom ska lyckas också än om man blir, om man bara blir bemött på 
ett sätt som att ja men du, du, du klarar inte det här liksom och så, så jag tänker att kunskap det 
är väl jätteviktigt hela tiden. (IP6) 

Respondenten poängterar vikten av kunskap för rätt bemötande. Detta betonas i 
Socialstyrelsens (2020) rapport där det beskrivs hur kunskapsbrister kan medföra risker med att 
personalen bemöter den enskilda på olämpliga sätt. Vikten av rätt kompetens belyses vidare i 
rapporten. 
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På frågan om en respondent anser att det är viktigt för socialarbetare att ha kunskap om gruppen 
och i så fall varför svarade respondenten: 

”[…] det är inte att hon är slarvig, det kanske är att det är jättesvårt för henne att komma i tid, 
hon kanske behöver hjälpmedel för att klara det.” (IP8) 

Vikten av kunskap för att få en ökad förståelse vilket respondenten beskrev, beskrev även en 
annan respondent fast med andra ord. Respondenten svarade då på frågan varför kunskapen är 
så bristfällig som respondenten tidigare beskrivit. Respondenten beskrev det som: 

“[…] om vi inte förstår att om en förälder som har kognitiva svårigheter kanske har misslyckats 
väldigt många gånger under sitt liv och att om att jag bara tjatar om allt den brister i så kommer 
den inte bli bättre på dom sakerna utan jag behöver fånga upp även det föräldern kan och ta det 
den vägen. […] det kan också handla om att det är väldigt mycket oro kring familjerna och då 
är det svårt att vara lugn. Och lugna sig själv och se förälderns styrkor, det kan handla om att vi 
inte riktigt förstår kognition och vad som kan vara svårt och att det inte är med flit liksom att, 
att bara man är nonchalant för att man inte bryr sig liksom utan att det kan finnas en annan 
förklaring att man faktiskt inte förstod och att det är svårt att sätta ord på saker eller något sånt 
där. (IP2) 

Samma respondent svarade också på frågan varför hen anser att det är viktigt för socialarbetare 
att ha kunskap om gruppen, som hen tidigare varit inne på under intervjun. Hen beskrev då att 
det även är viktigt med kunskap för att rätt insats ska sättas in till föräldern i fråga, att insatsen 
matchar föräldrarnas behov. Respondenten beskrev vidare att risken annars finns att föräldern 
får alldeles för mycket stöd när föräldern kunde mer själv eller att föräldern får alldeles för lite 
stöd så att föräldern misslyckas konstant.  

Respondenten vidareutvecklar varför hen anser att det är viktigt för socialarbetare att ha 
kunskap om gruppen. Hen beskrev att det är upp till varje handläggare att läsa på, att försöka 
göra anpassningar vilket hen anser bli väldigt tungt. Respondenten vidareutvecklade: 

[…] det ligger på en själv att söka all kunskap man kan behöva för att få ett bra möte, eh, alla 
föräldrar har rätt till lika alltså goda möten, och lika bra förutsättningar för att lyckas i sitt 
föräldraskap och identifierar vi inte dom personerna och behoven och slussar till rätt insats så 
får dom inte, då diskriminerar vi dom helt enkelt. Dom får inte lika bra stöd som andra för att 
vi gör det inte, vi anpassar inte och då kan dom inte tillgodose sig informationen och kunskapen 
och stödet helt enkelt. (IP2) 

Vikten av kunskap för att rätt insats ska sättas in för föräldrarna kan relateras till 
gräsrotsbyråkrati. Lipsky (1980:13) beskriver att gräsrotsbyråkrater har ett avsevärt 
handlingsutrymme kring bland annat vilken typ av och kvalitén på insats som erbjuds en klient. 
Det kan även ses i ljuset av tidigare forskning där vikten av kunskap hos professionella som 
arbetar med föräldrar med kognitiva svårigheter beskrivs (Azar & Read, 2009). Azar och Read 
(2009) beskriver att kunskapen är av vikt för att professionella ska kunna ge effektivt stöd till 
föräldrarna. Att det ligger på socialarbetaren själv att söka kunskapen kan ses i ljuset av 
handlingsutrymme inom Lipskys (1980) teori gräsrotsbyråkrati. Lipsky (1980:13) beskriver att 
trots det stora handlingsutrymmet så styrs gräsrotsbyråkrater av bland annat regler från 
organisationen, vilket påverkar deras beslut. Det är upp till organisationen att tillhandahålla 
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kunskap. Om organisationen inte gör det riskerar en konsekvens bli att kunskapen inte finns 
bland socialarbetarna, att anpassningar då inte görs och att dessa föräldrar i längden inte får lika 
bra stöd som andra föräldrar. 

Samtliga respondenter beskrev att det är viktigt för socialarbetare att ha kunskap om föräldrar 
med kognitiva svårigheter. Det går i linje med tidigare forskning där bland annat internationella 
studier beskriver vikten av kunskap inom området (Mayes & Llewellyn, 2012; Azar & Read, 
2009; Strnadová et al., 2016; Ward, 2010). 

”Om man har svårt att byta blöja, ska man verkligen ha barn då?” 

En fråga som ställdes i intervjuerna var om socialarbetarna ansåg att det finns fördomar om 
föräldrar med kognitiva svårigheter som fått sina barn placerade. Fem respondenter beskrev att 
de ansåg att det finns fördomar, en respondent beskrev att hen inte stött på fördomar men 
däremot okunskap. En respondent beskrev att hen inte kände eller upplevt att det finns fördomar 
och en respondent beskrev att det finns fördomar om mycket men hade inte själv stött på det, 
förutom att vissa drar alla i gruppen över en kam. 

På frågan om en respondent anser att det finns fördomar om gruppen inom socialt arbete svarade 
respondenten: 

Ja du, det var en svår fråga. Jag har inte, jag menar det finns säkert fördomar om väldigt många 
saker i socialt arbete, men jag har inte själv varit med om nåt sånt här tydligt exempel där jag 
känner att det är, det har funnits fördomar om det. Sen kanske nåt kan vara att man känner per 
automatik att det är föräldrar med de här svårigheterna då ska vi ha ett avskalat rum eller då ska 
vi inte ha långa möten, eller då ska vi skicka sammanfattning. Att man mer gör det på slentrian, 
för alla föräldrar med de här svårigheterna kanske inte har behov av dom delarna. Och då blir 
det ju nästan stigmatiserande istället, att man anpassar väldigt mycket för en person så. (IP5) 

Citatet ovan visar på att kunskapsbrist kan medföra att socialarbetare drar alla i en grupp över 
en kam vilket innebär att vissa i gruppen får felaktigt stöd. Det kan ses i relation till teorin 
gräsrotsbyråkrati av Lipsky (1980:xii) som beskriver sterotypifiering bland gräsrotsbyråkrater. 
Lipsky (1980:xii) beskriver att stereotyper skapas genom en förenkling där alla individer inom 
en grupp generaliseras vilket sedan ses som en sanning. Att dra alla individer i en grupp över 
en kam innebär en stereotypifiering och felaktig generalisering. 

En respondent svarade på frågan om det finns fördomar om gruppen inom socialt arbete med 
att det kanske inte finns fördomar utan snarare okunskap. Respondenten vidareutvecklar:  
 

Fördomar det tror jag, det jag inte stött på, att man liksom, tvärt om, det är ju många som kanske 
vill vara med och hålla i såna här grupper och så. Så det, det är, jag tror att det finns en 
nyfikenhet och man vill lära sig mer. (IP8) 

En respondent (IP3) beskrev som exempel att en fördom inom socialt arbete kanske är att man 
skulle vara mindre lämplig som förälder om man har kognitiva svårigheter. Även att 
anknytningen till barnen är sämre och att dessa föräldrar skulle vara sämre på att se sina barn. 
Respondenten beskrev att det verkligen inte är ett likhetstecken mellan dessa faktorer. 
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Två respondenter svarade på frågan om de anser att det finns fördomar om gruppen inom socialt 
arbete på följande sätt: 

“[…] de [föräldrar med kognitiva svårigheter] har andra typer av svårigheter. Ah men ”om man 
har svårt att byta blöja, ska man verkligen ha barn då?” Medans dom kan vara jättebra i samspel, 
men ha svårt i själva blöjbytet eller svårt för andra saker liksom. […] och att man tänker att man 
automatiskt utvecklar en otrygg anknytning för att man har en förälder som har IF. […] jag tror 
att det finns mycket fördomar kvar, ja. (IP1) 

Ja, det tror jag att det gör [finns fördomar]. […] Ja, men som jag sa förut att är man på barnnivå 
själv så då kan man inte ta hand om barn heller. […] Och det är ju så att man är egentligen inte 
kan dra alla över en kam för det, det är ju väldigt olika. (IP7) 

Att det finns fördomar om gruppen inom socialt arbete vilket respondenterna beskrev 
framkommer även i tidigare forskning. En studie beskriver bland annat att föräldrar med 
kognitiva svårigheter upplever fördomar från professionella och i högre utsträckning får sin 
föräldraförmåga ifrågasatt (Lightfoot et al., 2018). En annan studie som undersökte bland annat 
attityder bland professionell inom socialt arbete kom fram till att många som deltog i 
undersökningen ansåg att mödrar med kognitiva svårigheter borde göra abort om de blev 
gravida (Strnadová et al., 2016). Strnadová et al. (2016) beskrev att detta tyder på att det finns 
stereotypa attityder mot mödrar med kognitiva svårigheter. En studie från England (Atkin & 
Stenfert Kroese, 2021) där föräldrar med kognitiva svårigheter hade intervjuats lyfte fram att 
föräldrarna riskerar att möta fördomsfulla attityder kring deras föräldraförmåga från 
professionella. Lipsky (1980:xii) beskriver inom gräsrotsbyråkrati om fördomar vilka 
upprätthålls i en kontext där funktionen är att dela upp klientgruppen. Lipsky beskriver vidare 
att inte alla gräsrotsbyråkrater har fördomar, men att de kan ha det. Flera respondenter beskrev 
på olika sätt fördomar vilka är i linje med den tidigare forskningen och teorin gräsrotsbyråkrati. 

Det som har redovisats i resultatdelen är socialarbetares erfarenheter, föräldrars upplevelser 
samt stöd och kunskap, vilka var de tre övergripande temana som framkommit. Resultaten har 
analyserats och har setts i ljuset av tidigare forskning och studiens teorier. 

6. DISKUSSION  
I följande del redovisas en diskussion av studien. Diskussionsdelen inleds med en summering 
följt av en diskussion av studien i relation till tidigare forskning och teori. Därefter följer en 
metoddiskussion och avslutningsvis redovisas implikationer för socialt arbete som forskning 
och praktik. 

Summering 

Nedan följer en summering av studiens resultat. Syftet med studien är att undersöka hur 
socialarbetare, som i sin yrkesroll kommit i kontakt med föräldrar med kognitiva svårigheter 
som fått sina barn placerade, resonerar kring dessa föräldrar.  
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Socialarbetarnas erfarenheter 

Socialarbetarna vilka intervjuades i denna studie uttryckte ibland liknande och ibland olika 
upplevelser av att arbeta med föräldrar med kognitiva svårigheter som har fått sina barn 
placerade. Något som framkom i resultatet var att det är en större omfattning av de här 
föräldrarna inom socialt arbete än vad många tror och än vad socialarbetarna själva trodde innan 
de blev yrkesverksamma. De uttryckte att de här föräldrarna kan bli lite lämnade efter att barnet 
blivit placerat samt att de här föräldrarna kan ha svårt att söka stöd själva. Det är bland annat 
därför socialarbetarnas ansvar att se till att de får det stöd de behöver och har rätt till. Det 
framkom att det kan krävas mycket av socialarbetare som arbetar med den här gruppen 
föräldrar, exempelvis stort tålamod och en tydlighet. Det framkom även att det är viktigt med 
rätt typ av arbetssätt och bemötande, exempelvis tydlig struktur.  

Ett resultat som framkom i intervjuerna var socialarbetarna upplevde att samhället och det 
sociala arbetet inte alltid är anpassat efter föräldrar med kognitiva svårigheter. Även att det 
exempelvis finns förväntningar om att saker ska gå fort, vilket är en svårighet för många av de 
här föräldrarna. Det framkom att vissa av socialarbetarna upplever ett bristande utrymme för 
att kunna erbjuda stöd och ibland är bundna av bland annat genomförandeplaner och mål. 
Socialarbetarna upplevde att det krävs utrymme att lära känna föräldrarna och ett intresse att ta 
reda på vad varje individuell förälder behöver. Bland annat att undersöka varför en förälder inte 
dyker upp på mötet, vilka hinder som finns som att föräldern kanske inte klarar av att åka buss 
in till mötet. Det framkom i resultatet att socialarbetarna upplever att det är givande att arbeta 
med de här föräldrarna och att de i de fall de inte kan förändra föräldrarnas situation, så kan de 
ändå finnas där och lyssna och stötta föräldrarna. 

Föräldrarnas upplevelser 

En del av resultatet från intervjuerna med socialarbetarna rör deras resonemang kring hur 
föräldrar med kognitiva svårigheter upplever att få sina barn placerade samt hur föräldrarna 
upplever tillgängligt stöd. Ett resultat som framkom var att det innebär det en stor sorg eller ett 
trauma att få sitt barn placerat. Ett annat resultat var att det kan vara extra svårt för just dessa 
föräldrar då de kan ha svårt att förstå anledningen till placeringen. Vissa föräldrar kan efter tid 
och stöd uppleva placeringen som något positivt, enligt socialarbetarna. Något som framkom i 
resultatet var att ingen socialarbetare hade upplevt att föräldrar hade negativa upplevelser av 
stöd. Socialarbetare såg snarare positiva upplevelser av stöd och beskrev att föräldrar hade 
uttryckt att stödet varit hjälpsamt. Socialarbetarna beskrev att stödet innebar att föräldrarna 
kunde stärka varandra, känna sig mindre ensamma, dela liknande erfarenheter samt att få 
förståelse från andra föräldrar som varit eller är i en liknande situation. Socialarbetarna beskrev 
även att föräldrar med kognitiva svårigheter som fått sina barn placerade sällan får sina röster 
hörda.  

Stöd och kunskap  

Ett resultat som var gemensamt för samtliga socialarbetare angående stöd till föräldrar med 
kognitiva svårigheter som fått sina barn placerade var att de tyckte att det var viktigt med stöd 



Carlson & Johnson 

40 (49) 

till dessa föräldrar. Andra resultat som framkom var att föräldrarna har rätt till stöd och att 
stödet är viktigt för att det i längden kan gynna barnen. Stödet är enligt socialarbetarna viktigt 
för att skapa en förståelse för föräldrarna kring barnets placering. Även att föräldrarna ska våga 
berätta vad som har hänt, för personer i sitt nätverk. Socialarbetarna beskrev också att stödet är 
viktigt för att det kan finnas känslor av skuld och skam att få sitt barn placerat. Socialarbetarna 
resonerade kring hur stödet ser ut och resultat som framkom var att det finns en brist på stöd 
och att stödet kan vara spretigt och otillräckligt. En socialarbetare upplevde att det fanns 
tillräckligt med stöd men att mycket motivationsarbete behövs för föräldrarna. Det framkom att 
samtliga socialarbetare hade velat ha mer eller annorlunda stöd, bland annat förebyggande 
insatser, stöd kring umgänge, kontaktpersoner samt stöd i samband med placeringen. 
Anledningen till varför stödet inte ser ut som socialarbetarna önskar beskrev socialarbetarna 
bero på att gruppen är lågprioriterad. Även brist på resurser samt brist på medvetenhet och 
kunskap framkom i intervjuerna som anledningar till detta. 

Socialarbetarnas resonemang kring kunskap resulterade bland annat i att samtliga socialarbetare 
ansåg att det finns behov av större kunskap om gruppen inom socialt arbete. Samtliga 
socialarbetare ansåg att det är viktigt för socialarbetare att ha kunskap om gruppen. Det rådde 
dock delade meningar om hur kunskapen ser ut idag där en socialarbetare ansåg att det finns 
väldigt mycket kunskap och en annan ansåg att socialarbetare hade bristande kunskap. Vissa 
socialarbetare ansåg att kunskapen inom socialt arbete är väldigt varierad eller ojämn. 
Socialarbetarnas resonemang kring vikten av kunskap grundade sig bland annat i att kunskapen 
kan innebära att socialarbetarna får en ökad förståelse för föräldrarna och för att rätt insats ska 
kunna sättas in. Ett annat resultat var att vikten av kunskap grundar sig i att det är 
socialarbetarnas ansvar att ha kunskap och att det ligger på socialarbetaren att söka den 
kunskapen på egen hand. Socialarbetarna resonerar även kring fördomar som finns mot 
föräldrarna inom socialt arbete. Resultat som framkom var att vissa socialarbetare upplever att 
det finns fördomar medan andra inte upplevt eller stött på fördomar inom socialt arbete. 
Exempel på fördomar som beskrevs var att dessa föräldrar skulle vara mindre lämpliga att vara 
föräldrar samt att barnen automatiskt får en otrygg anknytning. Fördomar kunde också visas i 
att socialarbetare drar alla inom gruppen över en kam. En respondent uttryckte att det inte finns 
fördomar kring föräldrarna utan snarare en nyfikenhet inom socialt arbete. 

Studien i ljuset av tidigare forskning  

Som framkom i resultat och analys (se kapitel 5) är de mycket av det som respondenterna 
uttryckte kring föräldrar med kognitiva svårigheter som fått sina barn placerade som går att 
relatera till tidigare forskning. Bland annat kunde vi se att respondenternas resonemang kring 
föräldrarnas upplevelser på olika sätt stämmer överens med föräldrarnas upplevelser som 
framkom i den tidigare forskningen. Det rörde exempelvis hur föräldrarna upplever 
placeringen, att de upplever en sorg och att de har svårt att förstå anledningen till placeringen. 
Mycket av det som framkom i vår studie gällande stöd till föräldrar går i linje med det som 
framkommer i den tidigare forskningen. Exempelvis att stöd till föräldrarna även gynnar de 
placerade barnen och att föräldrarna blir hjälpta av stödet. Något som framkom såväl i vår studie 
som i den tidigare forskningen var att det finns en brist på kunskap kring föräldrar med 
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kognitiva svårigheter. Att fördomar om gruppen finns hos socialarbetare som framkom i den 
tidigare forskningen var något som i olika grad även framkom i vår studie. 

Resultaten som framkom i vår studie grundar sig i socialarbetares resonemang vilket vi inte 
fann mycket tidigare forskning om. Vi har relaterat socialarbetarnas resonemang till föräldrars 
upplevelser i tidigare forskning samt till studier som undersöker professionella utifrån forskares 
perspektiv. Vi anser att det hade varit intressant om forskningen kring socialarbetares 
resonemang utvecklades och forskades mer om i framtida studier. Även forskning kring 
barnperspektivet och genus i relation till föräldrar med kognitiva svårigheter som fått sina barn 
placerade hade varit intressant att ta del av i framtiden. Dels då vi anser att det är intressant och 
viktigt, dels att vi upplever att det inte finns mycket tidigare forskning om barnperspektivet 
eller genus inom detta ämne.  

Teoridiskussion  

De teoretiska val som gjorts i studien kan på olika sätt ha påverkat studiens uppläggning, analys 
och slutsatser som vi dragit. Vår intervjuguide utformades utifrån frågor där vi anade att svaren 
på olika sätt kunde relateras till de teoretiska val vi gjort. Frågorna rörde exempelvis vilka 
positiva och negativa effekter stödgrupper respondenterna kunde se och varför de själva trodde 
att stödet inte såg ut som de önskar. Dessa frågor anade vi skulle generera svar som kunde 
handla om empowerment och gräsrotsbyråkrati. På så vis kan vårt resultat, våra koder och våra 
teman ha påverkats av vår teori. Analysen av empirin som vi sedan fick fram kan i sin tur ha 
påverkat vilka delar av de teoretiska val som vi lägger fokus på. Eftersom vi har ett abduktivt 
förhållningssätt förstås och utvecklas vårt empiriska material i relation till de teoretiska begrepp 
som valts. Förståelse skapas också genom en växelvis verkan mellan empiri och teori som 
påverkar varandra, vilket leder till slutsatser som vi dragit i studien.  

De teoretiska val som gjorts i studien rör övergripande gräsrotsbyråkrati samt empowerment. 
Teorin som rör handlingsutrymme fokuserar på socialarbetarnas möjligheter till att påverka sitt 
sätt att arbeta och i vilken grad de har handlingsfrihet i sitt arbete. Empowermentbegreppet rör 
socialarbetarnas upplevelser av effekter av stödverksamhet. Vi har med grund i dessa begrepp 
kunnat studera socialarbetares resonemang kring föräldrar med kognitiva svårigheter som fått 
sina barn placerade. Resonemangen rör dels socialarbetarnas egna upplevelser och erfarenheter 
kring bland annat arbetet med föräldrarna, kunskap och stöd, samt dels socialarbetarnas 
upplevelser av föräldrarnas upplevelser.  

Metoddiskussion 

Våra metodologiska val har på olika sätt format vårt resultat, bland annat genom vårt val av 
respondenter och vår urvalsprocess. Att vi har använt oss av ett ändamålsenligt urval kan ha 
påverkat resultatet genom att respondenterna vi valde att skicka förfrågan om deltagande i 
studien till på olika sätt är engagerande inom ämnet. Det kan vara en anledning till varför många 
av respondenterna svar kring exempelvis vikten av stöd liknar varandra i hög grad. Om vi hade 
intervjuat socialarbetare som inte haft en koppling till metoden Mamma och pappa trots allt 
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och på så sätt inte själva sökt den kunskapen eller haft intresset för gruppen, så hade vårt resultat 
kunnat se annorlunda ut. Begräsningar som finns med vår ansats och undersökningsdesign kan 
vara att vi använder oss av en kvalitativ ansats. På grund av det kan vi inte dra generella 
slutsatser, vilket man hade kunnat göra om en kvantitativ ansats valts. Eftersom vi är 
intresserade av att få en djupare förståelse snarare än breda slutsatser så var valet av ansats till 
fördel för vår studie.  

Respondenterna som deltog i studien var från olika delar av Sverige och från olika kommuner. 
Respondenterna tillhörde olika åldersgrupper, där den yngsta respondenten var 35 år och den 
äldsta var 65 år. De hade varit yrkesverksamma i olika antal år, från ett par år till hela deras 
yrkesliv på över 30 år. Respondenternas utbildningar skiljde sig också åt. Trots att dessa 
faktorer skiljdes åt så gav respondenterna många liknande svar, vilket är något som vi funnit 
intressant. Om detta har att göra med konsensus eller om det behövs fler respondenter från olika 
yrken eller liknande kan vi inte svara på. Dock hade det varit intressant att se vidare forskning 
kring detta.  

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 

Vår studie bidrar med en djupare förståelse för hur socialarbetare kan resonera kring föräldrar 
med kognitiva svårigheter som fått sina barn placerade. Denna förståelse kan i sin tur vara ett 
bidrag till det sociala arbetet som praktikfält genom att visa vikten av stöd och kunskap till 
dessa föräldrar enligt socialarbetarna. Det är viktigt med kunskap kring hur socialarbetare 
resonerar kring föräldrarna då det är bland annat socialarbetare som arbetar i direkt kontakt med 
dessa föräldrar och tillhandahåller stöd till dem. Vår studie kan bidra till forskningsfältet då vi 
undersöker socialarbetares upplevelser kring föräldrar med kognitiva svårigheter som fått sina 
barn placerade, vilket vi upplever är något som det finns lite av inom forskningsfältet. Slutsatser 
i vår studie kan bidra med ökad kunskap kring bland annat socialarbetares resonemang, om 
gruppen samt vikten av stöd och kunskap till gruppen. Slutsatserna som framkommer i vår 
studie kan även bidra med en ökad medvetenhet om föräldrar med kognitiva svårigheter som 
fått sina barn placerade.  

Vi hoppas att intresset för att undersöka socialarbetares upplevelser kring gruppen och intresset 
för gruppen i stort kommer öka och att forskningsfältet fortsätter växa. 
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BILAGA 1  

Förfrågan om deltagande i studie 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen/Centrum för socialt arbete (CESAR) 

Socionomprogrammet 

Till xxxx 

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I 
examensarbetet undersöker vi bland annat hur socialarbetare, som kommit i kontakt med 
föräldrar med kognitiva nedsättningar som fått sina barn placerade, resonerar kring arbetet med 
föräldrarna. Vi undersöker även hur socialarbetare upplever föräldrarnas upplevelser samt vad 
det finns för stöd och kunskap kring dessa föräldrar. Detta gör vi genom att intervjua 
professionella som i sin yrkesroll kommit i kontakt med dessa föräldrar. 

Du tillfrågas därför om Du vill delta i denna studie med en intervju. På grund av rådande 
omständigheter med covid-19 kommer intervjun genomföras digitalt och den beräknas ta ca. 60 
minuter. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 
samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet 
kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets gång. De 
inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de inte går 
att härleda till intervjupersonerna. 

Uppsala den 2021-04-06 

Med vänliga hälsningar, 

  

Elin Carlson & Linnea Johnson 

Socionomstudent & Socionomstudent 

Telefon: xxx                              Telefon xxx 

E-post: xxx     E-post: xxx 

 

Handledare: 

Maricel Knechtel, 

Telefon xxx  E-post: xxx 
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Samtyckesblankett 
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BILAGA 3 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

- Hur gammal är du? 
- Vilken utbildning har du och vad arbetar du med i dagsläget? 
- Hur länge har du varit yrkesverksam inom socialt arbete? 
- Hur kom du i kontakt med grupp föräldrar med kognitiva nedsättningar som fått sina barn 

placerade? 
- Har du hållit i nån ”Mamma och pappa trots allt” grupp? 

 
Tema gruppen, erfarenhet, stöd 

- Vilka inkluderas i gruppen “kognitiva nedsättningar”?  
o Hur görs den bedömningen? 

- Vad har du för erfarenhet och upplevelser av att arbeta med gruppen? 
o Har det uppkommit svårigheter? 
o Vad har varit givande? 

- Enligt din erfarenhet, hur upplever föräldrarna att få sina barn placerade? 
o Har du några konkreta exempel på händelser? 
o Hur reagerade du i den/de situation/erna? 

- Om du har erfarenhet av stödgrupper eller stödverksamhet, vad kan du se för effekter av det?  
o Har du konkreta exempel på positiva eller negativa effekter? 
o Upplever du att föräldrarna i högre grad fått ökat självstyre, självtillit, känsla av att 

ha fått sina röster hörda eller hittat stöd i varandra?  
- Hur ser stödet ut för gruppen? 
- Hur hade stödet kring gruppen sett ut enligt dig i ett drömscenario? 

o Om stödet inte ser ut så idag, vad tror du det beror på, har du några konkreta 
exempel? 

o Om stödet ser ut så, vad tror du det beror på, har du några konkreta exempel?  
- Tycker du att det är viktigt med stöd till den här gruppen?  

o Varför/Varför inte? 
 

Tema kunskap 

- Hur anser du att kunskapen kring gruppen ser ut inom socialt arbete? 
o Om bristfällig, vad tror du att det beror på, har du något konkret exempel? 
o Om bra, vad tror du att det beror på, har du något konkret exempel? 

- Anser du att det finns fördomar om gruppen inom socialt arbete? 
o Kan du ge exempel? 

- Anser du att det är viktigt för socialarbetare att ha kunskap om gruppen? 
o Om ja, varför? 
o Om nej, varför inte? 

- Under din tid som yrkesverksam, kan du se förändringar kring kunskap om gruppen? 
 

Övrigt 

- Har du något annat att tillägga som vi inte frågat om? 


