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Sammanfattning  

Studiens syfte var att undersöka hur biståndshandläggare och personal på korttidsboende utgår 

från begreppet anknytning i sitt dagliga arbete med funktionsnedsatta barn där 

vårdnadshavarna ansökt om insatsen korttidsvistelse i korttidsboende. Uppsatsen syftar också 

till att undersöka om förutsättningar finns för att ha möjlighet att utgå från anknytning i 

arbetet. Insatsen beviljas av biståndshandläggare och regleras i Lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS), 9 § p. 6, korttidsvistelse utanför det egna hemmet.  

 

Studiens frågeställningar är:  

 

– Hur tar biståndshandläggare hänsyn till begreppet anknytning vid utredningar och beslut om 

korttidsvistelse i korttidsboende? 

– Hur tar personal på korttidsboende hänsyn till begreppet anknytning i det dagliga arbetet? 

– Vilka möjligheter och svårigheter upplever biståndshandläggare och personal på 

korttidsboende när de i sitt arbete tar hänsyn till begreppet anknytning? 

 

Den tidigare forskningen visar att funktionsnedsatta barn har en lägre grad av trygg 

anknytning än andra barn. Deras anknytningsbeteenden kan se annorlunda ut eller utebli, 

vilket leder till att de är svårtolkade och att vårdnadshavarens respons på barnets 

anknytningsbeteenden kan utebli. Det kan i sin tur leda till att barnet utvecklar en otrygg 

anknytning. Även separation från vårdnadshavare kan påverka barnet negativt och leda till en 

otrygg anknytning. Professionella omsorgsgivare, som i denna uppsats likställs med personal 

på korttidsboende, kan fungera som alternativa anknytningspersoner och därigenom minska 

de negativa konsekvenserna av separation.  

 

Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tre biståndshandläggare och 

två personal på korttidsboende. Datamaterialet har bearbetats med hjälp av metoden 

innehållsanalys och analyserats utifrån anknytningsteorin. 

 

Resultatet tyder på att anknytningsperspektivet till viss del inkluderas i det dagliga arbetet för 

båda yrkesgrupperna men att riktlinjer kring anknytningsperspektivet saknas. Barnets 

anknytning ses som viktig av informanterna och de efterfrågar utbildning samt 

vidareutbildning i anknytningsteorin. De menar vidare att det finns vissa svårigheter med att 

utgå från anknytning i det dagliga arbetet. Studiens resultat stämmer till viss del överens med 

de resultat som redovisas i den tidigare forskningen.   

 

 

 

Nyckelord: Anknytning, separation, funktionsnedsättning, korttidsboende 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen med relevanta begrepp, det syfte och de 

frågeställningar vi utgår ifrån samt uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
Efter att en av författarna till denna uppsats fullgjort sin verksamhetsförlagda utbildning på 

myndighetsenheten för barn och unga i Uppsala blev vi kontaktade av dem inför vår uppsats. 

De var intresserade av att få hjälp av studenter från Uppsala universitet för att undersöka delar 

av deras verksamhet. Under ett möte med en anställd på enheten diskuterades eventuella 

områden som skulle kunna vara intressanta för både enheten och för oss. 

 

Ämnet vi valde för uppsatsen är anknytning för yngre barn där vårdnadshavarna ansöker om 

korttidsvistelse i korttidsboende. Med yngre barn syftar vi på barn i åldrarna 0-8 år. Att denna 

avgränsning gjordes beror på att barnets anknytningsmönster skapas tidigt i livet (Bowlby, 

1969). Anknytningen är en viktig del av barnets utveckling. Att arbeta med att främja en trygg 

anknytning bör därför vara viktigt att inkludera i det sociala arbetet som biståndshandläggare 

och personal på korttidsboenden utför. Uppsatsen syftar till att ge en förståelse för hur 

anknytning inkluderas i hela arbetskedjan för de barn som utreds, får beslut om och vistas på 

ett korttidsboende. Ambitionen är att undersöka hur biståndshandläggare utgår från 

anknytning i utredning och beslut om korttidsboende samt hur personal på korttidsboende 

arbetar för att främja anknytning under korttidsvistelsen. Ett beslut om korttidsboende innebär 

alltid en separation från vårdnadshavare och detta perspektiv är då viktigt på grund av de 

konsekvenser en separation kan få för barnet. Med separation menas i detta fall att barnet 

under en tid är skiljt från sina vårdnadshavare. Vårdnadshavare är de som generellt fungerar 

som barnets primära anknytningsperson, alltså den person barnet i första hand knyter an till 

och som det har det starkaste bandet till. 

 

Med korttidsvistelse i korttidsboende menas att barnet under ett visst antal dygn per månad 

befinner sig på ett särskilt anpassat boende för barn med funktionsnedsättningar. 

Korttidsvistelse i korttidsboende är en insats som beviljas av biståndshandläggare och regleras 

i Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 9 § p. 6, 

korttidsvistelse utanför det egna hemmet. De barn som är aktuella för insatsen är de barn som 

omfattas av någon av de tre personkretsarna i LSS § 1. För uppsatsen relevanta paragrafer i 

LSS bifogas i bilaga 1. Generellt omfattar besluten 2-14 dygn per månad och syftar till att 

avlasta vårdnadshavarna samt ge stimulans till barnet.  

 

Forskningen kring anknytning härstammar från John Bowlby och den teori han utvecklade, 

anknytningsteorin. Han vidareutvecklade teorin tillsammans med sin kollega Mary Ainsworth 

och andra har sedan utvidgat detta forskningsområde ytterligare.  

 

Bowlby (1969) menar att anknytning är en medfödd biologisk process; barnet behöver knyta 

an till specifika vuxna för skydd när barnet är rädd, trött eller sjuk. Detta för att bygga upp 

barnets känsla av trygghet. Anknytningsbeteende är det beteende som barnet använder för att 
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stanna hos, komma nära eller knyta emotionella band till anknytningspersonen. 

Anknytningsteorin kan förklara anknytningsbeteenden samt anknytningsrelationen som både 

barn och vuxna skapar till andra människor (ibid.).   

 

I denna uppsats används begreppet anknytning om barnets anknytning till sin vårdnadshavare. 

I de fall begreppet anknytning syftar till annat, som exempelvis barnets anknytning till 

professionella omsorgsgivare, anges detta. Professionella omsorgsgivare benämns i ett flertal 

studier i kapitel 2. Tidigare forskning. De kommer då att benämnas i texten så som de 

benämns i den specifika studien. 

 

Ambitionen med uppsatsen är att visa på den komplexitet som kan finnas gällande anknytning 

och funktionsnedsättning. En separation från vårdnadshavare kan vara stressande för barn 

utan funktionsnedsättning och därför undrar vi hur konsekvenserna av separationen kan 

utredas för barn som inte har samma möjligheter att uttrycka sig som andra barn. Så vitt vi vet 

finns i dagsläget ingen forskning gällande kombinationen anknytning, funktionsnedsättning 

och korttidsboende och vilka konsekvenser separation under korttidsvistelsen kan innebära. 

Anknytning bör inkluderas i arbetet med utredning och beslut samt under korttidsvistelsen då 

LSS innehåller en paragraf om att barnets bästa ska beaktas vid insatser som rör barn. 

Ambitionen är att undersöka hur personalen arbetar för att främja barnets anknytning och 

minska de negativa konsekvenserna av separationen, då insatsen korttidsvistelse i 

korttidsboende är nödvändig.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur biståndshandläggare och personal på 

korttidsboende tar hänsyn till anknytning i sitt dagliga arbete med barn med 

funktionsnedsättningar där vårdnadshavarna ansökt om insatsen korttidsboende. Uppsatsen 

syftar också till att undersöka om förutsättningar finns för att utgå från anknytning i arbetet. 

Paralleller kommer till viss del att dras mellan de olika yrkesgrupperna, men uppsatsen syftar 

inte till att jämföra dessa yrkesgrupper med varandra. De frågeställningar vi kommer att utgå 

ifrån är:   

 

– Hur tar biståndshandläggare hänsyn till begreppet anknytning vid utredningar och beslut om 

korttidsvistelse i korttidsboende? 

– Hur tar personal på korttidsboende hänsyn till begreppet anknytning i det dagliga arbetet? 

– Vilka möjligheter och svårigheter upplever biståndshandläggare och personal på 

korttidsboende när de i sitt arbete tar hänsyn till begreppet anknytning? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel och inleds med ett kapitel om bakgrund, syfte och 

frågeställningar samt uppsatsens disposition. Därefter följer ett kapitel som berör tidigare 

forskning i för uppsatsen relevanta områden. Kapitel 3 behandlar den teoretiska och 

begreppsliga referensram som uppsatsens diskussion bygger på.  Därefter följer ett kapitel 

med den metodologiska ansats som ligger till grund för uppsatsens studie, dataanalysmetod, 
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reliabilitet och validitet samt forskningsetiska överväganden. I kapitlet som följer efter det 

redovisas studiens resultat. Det avslutande kapitlet innehåller en diskussion av studiens 

resultat kopplat till teori och tidigare forskning, en metoddiskussion samt slutsatser och 

implikationer för vidare forskning och praktik.    

 

2. Tidigare forskning 
Nedan behandlas kunskapsläget inom det för uppsatsen aktuella området. Forskningen som 

redovisas behandlar vikten av anknytning, hur separationer påverkar yngre barn samt hur 

personal på liknande verksamheter som korttidsboenden kan fungera som alternativa 

anknytningspersoner. I detta kapitel redovisas också hur arbetet med anknytning kan försvåras 

av barnets funktionsnedsättning. Avslutningsvis finns en sammanfattning av den tidigare 

forskningen kopplat till relevansen för denna studie.  

 

2.1 Litteratursökning 
I sökandet efter relevant forskning användes ett flertal sökmotorer så som DiVa, DISA, 

Google-Scholar, Zeteo, JSTOR och webbsidor tillhörande Socialstyrelsen. De sökord som 

använts är bland annat: funktionsnedsättning, funktionshinder, anknytning, anknytningsteori, 

korttidsboende, korttidsvistelse, barn, LSS, disability, family support, children, short stay 

away from home, group home, attachment, trygg, otrygg, professionell, professionals, 

community homes, separation samt olika kombinationer av dessa ord. 

 

2.2 Anknytning 
Anknytning grundar sig i ett biologiskt behov hos barnet, något Bowlby redogör för i sin 

anknytningsteori (Bowlby, 1969). Anknytningsteorin kommer att behandlas i kapitel 3. 

Teoretisk och begreppslig referensram. De studier och artiklar som presenteras nedan har sin 

utgångspunkt i anknytningsteorin.   

 

David Howe, Emeritus Professor, University of East Anglia, redogör i sin artikel (Howe, 

2006) för hur den tidigaste forskningen om anknytning utgick från att vårdnadshavarens 

egenskaper, d.v.s. vårdnadshavarens respons på barnets anknytningsbeteende, avgjorde vilket 

typ av anknytningsmönster barnet utvecklade. Han (ibid.) menar att senare forskning har visat 

att även barnets egenskaper påverkar anknytningsmönstret. Barn som upplevs som känsliga 

kategoriseras exempelvis i högre grad som barn med en otrygg anknytning. Howe (2006) 

menar att den otrygga anknytningen kan bero på att barnen i högre grad utlöser en stress hos 

vårdnadshavarna som gör att responsen på barnets känslouttryck försvagas. I sin 

vetenskapliga artikel menar Howe (2005) att barnets funktionsnedsättning kan likställas med 

en egenskap när man studerar anknytning.  

 

2.3 Anknytning och funktionsnedsättning 
Funktionsnedsatta barn har ofta andra typer av, eller inte lika tydliga, uttryck som andra barn 

och barnens kroppsspråk, ansiktsuttryck samt röstuttryck blir då svårare för vårdnadshavaren 

att tyda (Howe, 2006). Detta ställer höga krav på vårdnadshavarens förmåga att vara lyhörd 
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och tyda barnets signaler (Schuengel et. al. 2010). Att barnets signaler är svårare att tyda kan 

leda till att vårdnadshavarens respons uteblir eller blir felaktig, vilket gör att risken för att 

utveckla en otrygg anknytning ökar, om barnet upplever att dess behov inte blir 

uppmärksammat (Howe, 2006). Howe (ibid.) redogör för metaanalyser av van IJzendoorn et. 

al. (1992) och Barnett et. al. (1999) som visar att mindre än 50 % av funktionsnedsatta barn 

har en trygg anknytning i jämförelse med 65 % av andra barn. Även risken för att utveckla en 

desorganiserad anknytning tycks öka vid funktionsnedsättning då cirka 20-33% av de 

funktionsnedsatta barnen har en desorganiserad anknytning i jämförelse med 15 % av andra 

barn. Howe (2006) menar dock att eftersom nästan 50 % av de funktionsnedsatta barnen har 

en trygg anknytning så är den otrygga anknytningen inte enbart en konsekvens av 

funktionsnedsättningen, utan vårdnadshavarens egenskaper och förmågor är också något som 

påverkar anknytningen. 

 

Clasien De Schipper, Assistant Professor, Vrije Universiteit, har tillsammans med sina 

kollegor studerat professionella omsorgsgivare som alternativa anknytningspersoner för barn 

med funktionsnedsättningar (De Schipper et. al., 2005). Med professionella omsorgsgivare 

menas i detta fall personal på ett dagcenter för funktionsnedsatta barn. I studien redovisas att 

många barn med funktionsnedsättningar har en lägre förmåga att hantera stressfyllda och 

känslomässigt krävande situationer; de har färre copingstrategier. De (ibid.) menar att få 

copingstrategier leder till en större svårighet att utveckla en trygg anknytning samtidigt som 

vikten av en trygg anknytning ökar. 

 

En systematisk översikt utförd av C.G.C. Janssen, Associate Professor, the Free University i 

Amsterdam, och hans kollegor visar att barn med funktionsnedsättningar löper större risk än 

andra barn att utveckla en otrygg eller en desorganiserad anknytning (Janssen et. al. 2002). 

När ett barn med funktionsnedsättning flyttas till ett boende eller ett vårdhem innebär det en 

enorm stress för barnet och en störning i relationen mellan barnet och vårdnadshavaren som 

kan få stora konsekvenser för barnets anknytning. Utan stöd att hantera stressen kan dessa 

barn utveckla svåra psykiska problem (ibid.). Carlo Schuengel, Professor, Vrije Universiteit i 

Amsterdam, och hans kollegor menar i sin artikel (Schuengel et. al, 2010) att det finns 

positiva aspekter av gruppboenden för funktionsnedsatta barn, så som att miljön är särskilt 

anpassad för barnen och att personalen har kompetens inom området. De menar dock att det 

ur ett anknytningsperspektiv finns negativa aspekter så som frekventa personalbyten, hög 

arbetsbelastning, problem med kontinuitet bland personal och att tiden för individuellt stöd 

inte är tillräcklig (ibid.). 

  

2.4 Anknytning och separation 
Kimberly Howard, Ph. D, National Center for Children and Families, Columbia University, 

och hennes kollegor menar att det finns relativt lite forskning om konsekvenser vid kortare 

separationer. Deras studie (Howard et al., 2011) behandlar tidiga separationer mellan barn och 

vårdnadshavare samt hur separationerna påverkar barns välbefinnande. Datamaterialet kom 

från projektet Early Head Start, vilket är ett statligt finansierat projekt som syftar till att skapa 

stabila familjerelationer och öka barns fysiska och psykiska välmående. Familjerna som 



Disa Steffner och Marielle Johansson Bichara 
Examensarbete i socialt arbete, VT 2014 

 

8 
 

medverkar i projektet Early Head Start är slumpvis utvalda och 3001 familjer ingår i 

projektet.  Av dessa uppfyller 2080 familjer kriteriet att barnet separerats från modern i minst 

en veckas tid under barnets första två år. Resultatet visar att även korta separationer kan ge 

negativa konsekvenser på exempelvis barns aggressivitet och negativitet. Konsekvenserna kan 

minskas om vårdnadshavaren är lyhörd för barnets behov och att det finns en alternativ person 

som barnet kan knyta an till. Studien visar även att anknytningen är avgörande även då 

vårdnadshavare uppvisat en bristande omsorg om barnet (Howard et al., 2011).  

  

Barn som går från en trygg till en otrygg eller desorganiserad anknytning har vanligtvis 

upplevt förlusten av en vårdnadshavare, en mor-/farförälder eller blivit separerad från 

vårdnadshavare på grund av exempelvis vårdnadshavarens sjukhusvistelse. Tidig separation 

har enligt Howard et al. (2011) visat sig kunna leda till en otrygg och desorganiserad 

anknytning samt psykiska problem senare i livet. Negativa konsekvenser av separationer kan 

minskas om separationen är frivillig och vårdnadshavaren har möjlighet att förbereda barnet, 

samt miljön barnet ska vistas i, genom att rutiner bibehålls och att en alternativ 

anknytningsperson, helst med en redan befintlig relation till barnet, väljs ut (Howard et. al., 

2011). Om kvalitén på omsorgen och lyhördheten hos den alternativa anknytningspersonen är 

hög så minskas förmodligen risken för konsekvenser vid separationen (ibid.).  

 

2.5 Konsekvenser av otrygg anknytning 
En otrygg anknytning får i många fall negativa konsekvenser. Howe (2006) menar att barn 

som växer upp med en otrygg ambivalent anknytning kan utveckla en sämre förståelse för hur 

beteenden och tankar påverkar människor och deras känslor. Dr. Corinne Rees, the University 

of Bristol, menar att nära relationer då upplevs som viktiga men opålitliga och skrämmande 

(Rees, 2008). Barn med en otrygg undvikande anknytning kan ha svårare att hantera och 

förstå sina egna känslor (Howe, 2006).  De kan sakna förmåga att förstå undertoner i språk 

samt vikten av nära relationer, vilket gör att dessa barn kan utveckla autismliknande drag 

(Rees, 2008). Schuengel et. al (2010) menar att en otrygg anknytning kan leda till nedsatt 

social förmåga och en bristande kvalitet i vänskapsrelationer. 

 

Otrygg anknytning kan bli kostsam för både individ och samhälle. Rees (2008) redogör för att 

barn med en otrygg anknytning löper större risk att: 

– utveckla psykiska problem 

– bli föräldrar vid alltför låg ålder 

– utveckla alkohol- och drogmissbruk 

– hamna i arbetslöshet 

– hamna i hemlöshet 

– bli involverade i kriminalitet, både som brottsoffer och förövare. 

 

Anknytningsmönstret påverkar också hur barnet uppfattar värdet, reliabiliteten och meningen 

med en nära relation, vilket i sin tur påverkar barnets beteende i dess framtida relationer 

(Rees, 2008). Precis som en otrygg anknytning kan leda till negativa konsekvenser så kan en 
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trygg anknytning verka som skydd mot problem senare i livet, vilket behandlas i stycket 

nedan. 

 

2.6 Anknytningsmönster som skydds- eller riskfaktor 
Michal Al-Yagon, Ph. D, Tel-Aviv University i Israel, har studerat anknytningsmönster hos 

barn med funktionsnedsättning (Al-Yagon, 2012). Hennes (ibid.) studie syftar till att utforska 

hur anknytningsmönster påverkar socioemotionella faktorer hos barn med 

funktionsnedsättningar. Barns känsla av ensamhet, KASAM (känsla av sammanhang), 

hoppfullhet och copingstrategier samt beteendeproblematik har studerats. 205 barn i åldrarna 

8-12 år deltog i studien, varav 107 var barn med funktionsnedsättningar. Resultatet uppmättes 

med hjälp av självskattningsformulär som barnen samt vårdnadshavare till barnen besvarade. 

Studien visar att trygg anknytning till båda vårdnadshavarna fungerar som en skyddsfaktor, en 

otrygg anknytning till båda vårdnadshavarna fungerar som en riskfaktor men en trygg eller 

otrygg anknytning till en av vårdnadshavarna påverkar inte barnets självskattning. Hon (ibid.) 

visar att barn med funktionsnedsättningar uppvisar en otrygg anknytning i högre grad än 

andra barn i studien och löper en större risk att känna ensamhet, ha en lägre grad av KASAM, 

känna mindre hoppfullhet, ha färre copingstrategier och i högre grad ha beteendeproblem.    

 

2.7 Anknytning och professionella omsorgsgivare 
Studien av De Schipper et. al. (2005) syftar till att undersöka huruvida barn med 

funktionsnedsättningar visar anknytningbeteenden mot sina professionella omsorgsgivare. 

Med professionella omsorgsgivare menas i denna studie personal på ett dagcenter för 

funktionsnedsatta barn. Fem barn med funktionsnedsättningar som uppvisat 

beteendeproblematik i hemmet deltog. Barnens ålder och utvecklingsnivå varierade, men alla 

barn hade en relation med sin professionella omsorgsgivare sedan minst sex månader tillbaka. 

De Schipper et. al. (ibid.) visar hur den professionella omsorgsgivaren kan fungera som en 

säker hamn för barnet under stressfyllda situationer. De kan även fungera som en 

skyddsfaktor om barnet har anknytningsproblematik i hemmet. De Schipper et. al. (2005) 

menar att funktionsnedsatta barns anknytningsbeteenden är svårare att tyda än andra barns 

och att de professionella omsorgsgivarna möter samma typ av utmaningar gällande att tyda 

dessa anknytningsbeteenden som vårdnadshavare gör. Samtidigt har de ett större antal barn att 

ta hand om. Att forskning kring professionella omsorgsgivares roll vid anknytning är 

bristfällig gör att De Schipper et. al. (2005) menar att de kanske inte är medvetna om vilken 

stor betydelse de kan få för barnet. 

 

En studie av Frits A. Goossens, Ph. D, the Free University of Amsterdam och Marinus H. van 

IJzendoorn, Professor, University of Leiden, behandlar också barns anknytning till 

professionella omsorgsgivare (Goossens och van IJzendoorn, 1990). Med professionella 

omsorgsgivare menas i denna studie personal på ett daghem. Studien syftar till att undersöka 

om barnets anknytning till en professionell omsorgsgivare liknar anknytningen till barnets 

vårdnadshavare. De (ibid.) undersöker även i hur stor utsträckning anknytningsmönstret är 

detsamma till den professionella omsorgsgivaren som till vårdnadshavaren samt varför vissa 

barn utvecklar en trygg anknytning till de professionella omsorgsgivarna medan andra barn 
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inte gör det. I studien deltog 75 barn tillsammans med sina vårdnadshavare och professionella 

omsorgsgivare. Ingen av dessa barn hade någon funktionsnedsättning. Barnen observerades 

genom mätmetoden Strange Situation, en metod som används för att mäta 

anknytningsmönster. Barnets beteende observeras då när vårdnadshavaren är närvarande, 

lämnar barnet samt kommer tillbaka till barnet. Studien visar att barn inte har en otrygg 

anknytning till den professionella omsorgsgivaren i högre grad än till vårdnadshavaren. De 

professionella omsorgsgivarna tycks ha en förmåga att kompensera för att de tar hand om 

många barn samtidigt. Studien visar också att anknytningsmönstret till den professionella 

omsorgsgivaren inte är beroende av hur anknytningsmönstret till vårdnadshavaren ter sig, då 

barnen kan ha en otrygg anknytning till vårdnadshavaren men en trygg anknytning till den 

professionella omsorgsgivaren. Tid spenderad ifrån vårdnadshavaren ökar risken för en otrygg 

anknytning, men tid med den professionella omsorgsgivaren ökar möjligheten för en trygg 

anknytning till denna. Barnet och den professionella omsorgsgivaren behöver tid för att lära 

sig tyda varandras beteenden och mer tid tillsammans ger möjlighet till detta (Goossens och 

van IJzendoorn, 1990).  

 

2.8 Sammanfattning 
Sammantaget finns forskning som visar på svårigheter att tyda funktionsnedsatta barns 

anknytningbeteenden och att separation kan få negativa konsekvenser och leda till att barn 

utvecklar en otrygg anknytning. Även korta separationer kan få negativa konsekvenser för 

barns anknytningsmönster. Ett flertal faktorer kan minska de negativa konsekvenserna av 

separation, bland annat om barnet lämnas till en alternativ anknytningsperson och om 

separationen är frivillig. Studier visar att professionella omsorgsgivare kan fungera som 

alternativa anknytningspersoner. Forskningen ovan är relevant för denna studie då studien 

behandlar barn med funktionsnedsättningar som i perioder separeras från vårdnadshavare och 

tas om hand av personal på korttidsboende. 

 

Studier om funktionsnedsatta barn på korttidsboenden saknas så vitt vi vet. Den tidigare 

forskningen redovisad ovan visar på betydelsen av trygg anknytning och vilken betydelse de 

professionella omsorgsgivarna kan få för barnet. De professionella omsorgsgivarna i 

forskningen ovan kan likställas med personalen på korttidsboendet i denna studie.  

 

Studier om hur biståndshandläggare och personal på korttidsboenden tar hänsyn till 

anknytning i sitt arbete samt vilka möjligheter de har för att inkludera 

anknytningsperspektivet saknas vad vi vet. Då separation från vårdnadshavare under en 

korttidsvistelse kan innebära att barnet utvecklar en otrygg anknytning vill vi undersöka vilka 

möjligheter och riktlinjer som finns för att främja och ta hänsyn till anknytningen under 

utredning och beslut om korttidsvistelse samt under arbetet på korttidsboendet. Vår 

förhoppning är att denna studie ska bidra med ny kunskap inom detta område.   
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 
Detta kapitel behandlar den teori och de begrepp som ligger till grund för analysen av 

datamaterialet i denna studie. Analysen bygger på Bowlbys anknytningsteori, vilken utgör 

grunden för hur anknytning påverkar barnet. Då syftet med studien är att undersöka hur 

kunskap om anknytning tillämpas i det dagliga arbetet med små barn som separeras från 

vårdnadshavare är Bowlbys anknytningsteori en lämplig teori. Kapitlet inleds med en 

presentation av anknytningsteorins grundare, John Bowlby. Därefter presenteras 

anknytningsteorin i allmänhet, stadier av anknytning, anknytningsmönster, en definition av 

begreppen anknytningsbeteende, primär anknytningsperson samt en trygg bas. Kapitlet 

avslutas med anknytningsteorins syn på separation. 

 

John Bowlby (1907-1990) påbörjade 1946 sin anställning vid Tavistock Clinic där han bland 

annat studerade barn som separerats från sina vårdnadshavare. Där lades grunden till 

Attachment theory, anknytningsteorin (Bowlby, 1969). Bowlby arbetade i nära samarbete 

med kollegan Mary Ainsworth, som i sin tur vidareutvecklade teorin. Teorin har sin grund i 

psykoanalys, evolutionsteori, informationsteori, inlärningsteori, systemteori och kognitiv teori 

(Bretherton, 1992 samt Fagerberg 2013). Efter Bowlby och Ainsworth har flertalet andra 

forskare och teoretiker vidareutvecklat teorin (Bretherton, 1992).   

 

Anknytning är människans förmåga att knyta nära emotionella band till särskilda individer 

och är en grundläggande komponent i människans natur. Under spädbarns- och småbarnsåren 

sker anknytningen till vårdnadshavare. De banden finns sedan kvar under ungdoms- och 

vuxentiden, samtidigt som de kompletteras med nya band (Bowlby, 1994).. Anknytningen är 

förmågan att knyta an, både som omsorgssökande och omsorgsgivande, och är en 

huvudaspekt i en fungerande person och för mental hälsa (ibid.). Broberg et. al. (2006) menar 

att anknytningen är vår starkaste känslomässiga relation. 

 

Bowlby (1994) skiljer på barnets anknytningssystem och vårdnadshavarens omsorgssystem. 

Barnet har en biologiskt medfödd förmåga att känna igen och knyta an till personer i sin 

närhet, samtidigt som vårdnadshavare är biologiskt programmerade med omsorgssystem för 

att uppfatta och ge respons på barnets signaler. Bowlby (ibid.) ser även omsorgssystemet som 

en grundläggande komponent i människans natur, samt vårdnadshavarens viktigaste roll. 

 

 En del i anknytningen är att barnet ska upprätthålla en fysisk närhet till sin 

anknytningsperson. Detta för att barnet ska ha möjlighet att söka skydd hos 

anknytningspersonen vid fara samtidigt som det använder anknytningspersonen som en trygg 

utgångspunkt att utforska sin omgivning ifrån (Bowlby, 1994). Barnets anknytningssystem 

aktiveras när barnet upplever otrygghet, fara, trötthet eller sjukdom. Systemet inaktiveras 

sedan när barnet återigen känner trygghet och det möjliggör då för barnet att återigen utforska 

sin omgivning. Anknytningen organiseras i det centrala nervsystemet, hjärnans kontrollsystem 

(ibid.). 
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Det finns sex kriterier för vilka band som ska vara uppfyllda för att det ska föreligga en 

anknytningsrelation enligt Broberg et. al. (2006): 

– Bandet ska ha varaktighet över tid. 

– Det ska vara riktat mot en specifik person och denna person ska inte gå att byta ut. 

– Bandet ska av individen uppfattas som relevant på ett känslomässigt plan. 

– Personen ska söka sig till sin anknytningsperson för att vara i dennes närhet. 

– Om personerna ofrivilligt skiljs åt så upplevs detta som obehagligt. 

– Personen ska söka sig till sin anknytningsperson för att finna tröst, trygghet och beskydd.      

Det är det sista kriteriet som skiljer en anknytningsrelation från en nära relation. Om enbart de 

fem första kriterierna är uppfyllda är relationen kategoriserad som en nära relation, inte som 

en anknytningsrelation (ibid.). 

 

Broberg et. al. (2006) beskriver hur en utebliven eller otrygg anknytning kan få fysiska 

konsekvenser genom att leda till nedsatt kognitiv förmåga, kroniskt förhöjd seratoninnivå, 

stressinducerat magsår, en mer aktiv tillverkning av stresshormonet kortisol och kroniskt 

förhöjd nivå av andra stresshormoner. Den vänstra hjärnhalvan kan på grund av otrygg eller 

utebliven anknytning utvecklas långsammare än den högra, vilket leder till att 

kommunikationen mellan hjärnhalvorna minskar. Även hjärnans “känslocentral”, det limbiska 

systemet, blir mer känsligt. De studier Broberg et. al. beskriver är till stor del utförda på djur 

men man kan anta att resultaten är överförbara på människor (Broberg et. al., 2006). 

 

3.1 Anknytningsstadier 
Ett nyfött barn riktar sitt anknytningsbeteende utåt till alla. Med anknytningsbeteenden menar 

Bowlby (1969) alla beteenden som syftar till att påkalla uppmärksamhet och hålla 

vårdnadshavaren nära barnet. Exempel på anknytningsbeteenden är gråt, joller, krypa efter 

anknytningspersonen, klänga sig fast vid denne och leenden. Anknytningsbeteenden hos 

barnet samt kommunikationen mellan barnet och dess anknytningsperson sker till en början 

endast med emotionella uttryck, som gråt och leenden, för att efter hand kompletteras med 

språk (Bowlby, 1994). 

 

Vid ca 3-6 månaders ålder riktas anknytningsbeteendet till specifika personer. När barnet är 

ungefär ett halvår gammalt utvecklar det en ökad rörelseförmåga, vilket leder till att barnet 

blir mer aktivt och målinriktat i sitt närhetssökande till anknytningspersonen. Barnet utvecklar 

förståelse för objektpermanens, alltså förståelse för att anknytningspersonen existerar trots att 

barnet inte kan se den. Barnets stress ökar då vid separation eftersom barnet söker efter 

anknytningspersonen. Vid det här laget har barnet generellt utvecklat en primär anknytning 

till vårdnadshavare samt en sekundär anknytning till ett par andra viktiga personer i barnets 

närhet (Ainsworth, 1989). 

 

Runt 1 års ålder har barnet stegvis börjat bygga upp förväntningar på struktur och rutiner. 

Dessa är till en början primitiva, som exempelvis sovrutiner som anpassas till 

anknytningspersonens rutiner. Vid 3-4 års ålder har barnet nått det stadiet i anknytningen som 
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kallas målinriktat partnerskap. Barnet har inte längre ett lika starkt anknytningsbehov utan 

ägnar mer tid till kamrater och utforskande (Ainsworth, 1989). 

 

3.2 Anknytningsmönster 
Mary Ainsworth utvecklade tre huvudmönster för anknytning - trygg anknytning, otrygg 

undvikande anknytning samt otrygg ambivalent anknytning.   

 

En trygg anknytning leder till att barnet söker närhet när det upplever otrygghet. Detta 

anknytningsmönster utvecklas då anknytningspersonen är lyhörd, lättillgänglig och 

kärleksfull. Barnet litar på att anknytningspersonen finns tillgänglig, är deltagande och 

hjälpsam. Den trygga anknytningen tillåter barnet att leka, utforska omgivningen och uttrycka 

känslor till andra. (Bowlby, 1994). 

 

Vid en otrygg-undvikande anknytning använder barnet inte anknytningspersonen som trygg 

bas. Grunden till detta är ofta att barnet inte upplever att anknytningspersonen ger en positiv 

respons på barnets närhetssökande eller hjälpsökande. Barnet utvecklar då en känsla av att det 

som uppskattas och uppmuntras från anknytningspersonens sida är när barnet hanterar sina 

känslor på egen hand. Det leder till att barnet inte i lika hög grad söker närhet när det upplever 

otrygghet (Bowlby, 1994).   

 

Vid den otrygga-ambivalenta anknytningen upplever barnet inte anknytningspersonen som 

lyhörd för barnets behov och känslor. Otrygg ambivalent anknytning kan också uppstå om 

barnet har upplevt eller hotats med separation. Barnet upplever då anknytningspersonen som 

oförutsägbar och ger ofta starka uttryck för sina känslor för att säkerställa uppmärksamhet 

från anknytningspersonen.  Dessa barn utvecklar ofta sämre självkänsla, en större passivitet 

än andra barn samt blir osäkrare i sin utforskning av omvärlden då de upplever sin förmåga att 

påverka omgivningen som begränsad. Barnet blir ofta klängigt och upplevs som ängsligt, 

detta för att barnet vill säkerställa att anknytningspersonen uppfattar barnets signaler och finns 

tillgängligt vid fara (Bowlby, 1994). 

 

Ett fjärde anknytningsmönster utvecklades av Main och hennes kollegor som en 

vidareutveckling på Ainsworths anknytningsmönster (Bowlby, 1994). Det kallas 

desorganiserad anknytning och innebär att barnets anknytningsbeteende och respons på 

anknytningspersonens beteende är oförutsägbart. Barnet upplever att anknytningspersonen, 

som ska erbjuda tröst och skydd, istället väcker rädsla hos barnet. Detta är det mest 

problematiska anknytningsmönstret då barnet agerar förvirrat och inte kan hantera samspelet 

med anknytningspersonen. Anknytningsmönstret utvecklas ofta då föräldern ger irrelevanta 

eller motstridiga responser på barnets anknytningsbeteende och leder till att barnet anpassar 

sig till anknytningspersonens behov och inte ser anknytningspersonen som en trygg bas. 

Andra människor upplevs som opålitliga och barnet är på ständig vakt (Bowlby, 1994). 
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De anknytningsmönster som barn uppvisar kan i vissa fall förstärkas genom 

anknytningspersonens responser, vilket kan bero på vad Bowlby (1994, sid. 157) ser som en 

“ond cirkel”: 

 

“Ett tryggt barn är gladare och tacksammare att sköta om och därtill mindre 

krävande än ett ängsligt barn. Ett ängsligt ambivalent barn blir gärna gnälligt och 

efterhängset, och ett ängsligt undvikande barn håller sig på sin kant och spelar ofta 

översittare mot andra barn. I båda de sistnämna fallen kan barnets beteende lätt 

framkalla negativa reaktioner från föräldern så att det uppstår en ond cirkel” 

 

Under barnets första två-tre år kan anknytningsmönstret förändras om anknytningspersonens 

beteende mot barnet förändras. Därefter blir anknytningsmönstret enligt Bowlby (1994) en del 

av barnets personlighet. Anknytningsmönstret förs då vidare till barnets framtida relationer 

med andra närstående. Han menar att vissa typer av familjeterapi eller terapi med både barn 

och vårdnadshavare kan vara till viss hjälp när barnet har utvecklat någon form av otrygg 

anknytning (Bowlby, 1994). 

 

Bowlby (1994) hävdar att det tidigt går att se vilken typ av anknytningsmönster barnet 

kommer att utveckla. Om vårdnadshavare redan vid barnets födsel är lyhörda och 

kommunicerar med barnet på ett sätt som upplevs fritt och ohämmat utvecklar barnet generellt 

en trygg anknytning.  

 

3.3 Primär anknytningsperson 
Ett litet barn kan rikta anknytningsbeteenden mot flera olika personer utan att för den skull ha 

dessa som anknytningspersoner. Under de första åren i barnets liv har det vanligtvis en grupp 

som inte är större än 3-5 personer som anknytningspersoner (Broberg et.al., 2006). Barnet 

väljer den person som i störst utsträckning står för barnets omsorg som den primära 

anknytningspersonen. Den primära anknytningspersonen är den som barnet i första hand 

söker tröst och skydd hos. Vem det blir, samt hur många sekundära anknytningspersoner 

barnet har, beror på hur familjekonstellationen ser ut. Anknytningspersonerna är oftast 

modern, fadern, syskon eller mor- och farföräldrar och generellt blir modern den primära 

anknytningspersonen (Bowlby, 1969). Trots att barnet har flera sekundära 

anknytningspersoner behöver dessa inte vara lika viktiga för barnet (Broberg et. al., 2006). 

 

3.4 En trygg bas 
Begreppet “en trygg bas” introducerades av Ainsworth men är så pass centralt att Bowlby 

använt det både i sina böcker och som titel till sin sista bok. Med trygg bas menas 

anknytningspersonens två viktigaste funktioner: att fungera som en trygg bas för barnet att 

utgå från och återvända till (Bowlby, 1994). 

 

Bowlby menar att vid sidan om barnets medfödda anknytningsbeteende finns barnets behov 

att utforska sin omgivning, vilket står i motsatsförhållande till anknytningsbeteendet. Att 
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utforska sin omgivning är en viktig del i barnets utveckling. Ett barn med en trygg anknytning 

vågar utforska sin omgivning eftersom barnet vet att anknytningspersonen finns som en 

“trygg bas” att återvända till (Bowlby, 1994). 

 

Barnets två beteendesystem verkar åt motsatta håll och behöver därför balansera varandra. 

Närheten som anknytningspersonen ger, en trygg bas, behövs som skydd för barnet samtidigt 

som avstånd behövs för att barnet ska kunna utforska sin omgivning fritt. När barnet utforskar 

behövs anknytningspersonen, som trygg bas, för barnet att återvända till vid fara. 

Anknytningspersonens förmåga att vara en trygg bas lägger grunden för vilken typ av 

anknytningsmönster barnet utvecklar (Bowlby, 1969). För att barnet ska utveckla en trygg 

anknytning och uppmuntras att utforska är det viktigt att anknytningspersonen finns till hands 

men inte ingriper i barnets utforskande då det inte är nödvändigt. Om barnet kan lita till 

anknytningspersonen som en trygg bas så tar barnet anknytningspersonen för given och 

utvecklar en trygghet i sig själv (Bowlby, 1994).    

 

3.5 Separation 
Bowlby observerade att när barn som separerats från sina anknytningspersoner återförenades 

med dessa uppvisade barnen antingen en hög grad av separationsångest, eller i ovanligare fall, 

en losskoppling från anknytningspersonen. Med losskoppling menas att barnen distanserar sig 

emotionellt från anknytningspersonen. Bowlby menade att båda dessa beteenden tyder på att 

en emotionell störning uppstått hos barnen (Bowlby, 1994). När barnet upplever hot om 

förlust eller risk för förlust av den primära anknytningspersonen uppvisar barnet 

separationsångest. När förlusten väl skett upplever barnet sorg över den förlorade 

anknytningspersonen (Bowlby, 1994). 

 

Under 1950-talet upptäckte Bowlby tre stadier hos barn mellan ett och tre år som separerades 

från sina anknytningspersoner: protest, förtvivlan och losskoppling. Han menade också att 

studier av Marris (Marris, 1958, återgiven i Bowlby, 1994), visar att samma stadier återfinns 

hos änkor, vilket leder till ett antagande om att reaktionsmönstret vid separationer är varaktigt 

genom livet (Bowlby, 1994). 

 

Det första stadiet, protest, startar så fort anknytningspersonen lämnar barnet till en okänd 

person. Barnet reagerar upprört, med skrik och motorisk aktivitet. Barnet söker efter 

anknytningspersonen och försöker upprepade gånger att gå till det ställe där 

anknytningspersonen befunnit sig sist för att så snabbt som möjligt återskapa kontakten. 

Barnet visar inget intresse för den okände personen och avvisar dennes försök till tröst. Rädsla 

och ilska är de känslorna som barnet ger uttryck för under proteststadiet (Broberg et. al., 

2006). 

 

I det andra stadiet, förtvivlan, visar barnet ett beteende som tyder på en känsla av hopplöshet. 

Beteenden som uttrycks i stadiet är gråt och ett mer inåtvänt beteende. Barnet drar sig undan 

och ger ett uttryck av att sörja anknytningspersonen. Barnet riskerar under denna fas att “tyna 
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bort” då barnet exempelvis kan äta dåligt. Denna fas kan pågå i allt från några dagar till flera 

veckor (Broberg et. al., 2006). 

I det sista stadiet, losskoppling, har barnet börjat distansera sig från anknytningen till 

anknytningspersonen. Vid en återförening kan barnet se på anknytningspersonen på två olika 

sätt: antingen som en främling eller som en svikare. I de fall då barnet ser 

anknytningspersonen som en svikare är känslorna svårare för barnet att hantera än när det ser 

anknytningspersonen som en främling (Broberg et. al., 2006). 

 

Yngre barn och barn med tidigare erfarenheter av separationer reagerar starkare än andra barn 

på separationer. Barn som tas omhand av en annan person än anknytningspersonerna i sin 

hemmiljö reagerar inte lika starkt som barn som tas omhand av flera olika människor i en 

institutionsmiljö (Broberg et. al., 2006). Ju äldre barnet blir desto bättre kan det också hantera 

fysisk distans till vårdnadshavare, på grund av en eventuell möjlighet att bibehålla 

kommunikation med denne samt möjlighet att se fram emot återföreningen. 

Vårdnadshavarens närvaro är extra viktig under barnets två första år då barnet under den 

perioden inte har någon förståelse för orsaken till separationen eller kognitiv förmåga att 

föreställa sig återföreningen (Bowlby, 1969). 

 

4. Metod 
Detta kapitel behandlar metoden för denna uppsats. Metoden för uppsatsen är kvalitativ, 

semistrukturerad intervju och analysmetoden för data är innehållsanalys. Metoden beskrivs i 

sin helhet under de olika delarna i kapitlet: metodologisk ansats, urval, tillvägagångssätt, 

analysmetod, reliabilitet och validitet samt etiska överväganden. 

 

4.1 Metodologisk ansats 
För att uppnå uppsatsens syfte har vi valt kvalitativ intervju som metod. Metoden bedöms 

lämplig då syftet är att undersöka hur informanterna tar hänsyn till begreppet anknytning och 

hur de uppfattar möjligheten att göra detta. Vi har använt oss av semistrukturerad intervju 

vilket ger informanten ett större spelrum för sitt svar än exempelvis strukturerade intervjuer 

som mer liknar enkäter (Aspers, 2011).  

 

De semistrukturerade intervjuerna bygger på forskarens möjlighet att ställa följdfrågor 

anpassade till intervjusituationen för att säkerställa att alla de relevanta områdena tas med 

(Aspers, 2011). De förutbestämda frågorna är av öppen karaktär (Gillham, 2008). Med öppna 

frågor menas att frågorna styr in på ett område men att informanterna i övrigt kan svara fritt. 

Det uppmuntrar till en berättelse men frågan säger inget om vilken riktning berättelsen ska ta, 

det finns alltså inga fasta svarsalternativ och frågan kan inte besvaras med ett ja eller nej 

(Rautalinko, 2007). Detta betyder att intervjuerna har en relativt låg grad av standardisering, 

vilket är vanligt vid kvalitativ intervju (Trost, 2010). Frågorna i vår uppsats är anpassade efter 

de olika verksamheterna och ser därför något olika ut för biståndshandläggare respektive för 

personal på korttidsboende, men är i övrigt så lika som möjligt. Den semistrukturerade 

intervjun innehåller ändå en viss struktur då temat, liksom frågorna, är förutbestämda. Detta 

leder till en kontinuitet då samma frågor ställs till de olika informanterna (Aspers, 2011). 
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Gillham (2008) menar att i denna intervjumetod bör intervjuerna vara ungefär lika långa för 

att underlätta analysen. Strukturen i intervjuerna underlättar analys utifrån likheter och 

skillnader (ibid.).  

 

4.2 Urval 
Uppsatsen innehåller fem intervjuer; tre med biståndshandläggare på myndighetsenheten för 

barn och unga i Uppsala kommun samt två med personal på ett korttidsboende i Uppsala. Den 

initiala tanken var att ha tre intervjuer med personal på korttidsboendet, men på grund av 

sjukskrivningar i arbetsgruppen var detta inte möjligt. Med hänsyn till uppsatsens storlek har 

fem intervjuer bedömts som lämpligt. 

 

På det valda korttidsboendet i Uppsala finns flera avdelningar men vi har enbart intervjuat 

personal på den avdelning som tar emot barn i åldern 0-13 år. Då anknytningsprocessen är 

viktigast för de yngsta barnen så bedömdes den avgränsningen vara lämplig. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 
Studien inleddes genom kontakt med myndighetsenheten för barn och unga i Uppsala 

kommun. När ämnet för uppsatsen valts kontaktades verksamhetschefen för ett korttidsboende 

i Uppsala via e-post. Verksamhetschefen informerades om uppsatsens syfte och frågeställning 

och förmedlade i sin tur kontakten med de anställda. Även dessa kontaktades via e-post med 

en förfrågan om intresse av att ställa upp på en intervju samt information om syfte och 

frågeställning för uppsatsen. Den anställda vi varit i kontakt med på myndighetsenheten för 

barn och unga informerade om uppsatsens syfte under ärendedragning på myndigheten och tre 

personer anmälde intresse att delta. Vi informerades om vilka tre personer som var 

intresserade och kontaktade dessa muntligt, på enheten, för att boka in tider för intervjuer. 

 

Enligt Trost (2010) bör en intervjuguide ta upp de stora delområden som intervjun ska täcka. 

Vi valde dock att skriva vår intervjuguide mer strukturerat genom att använda ett visst antal 

öppna frågor som inkluderades i intervjun, istället för delområden. Att använda frågor istället 

för delområden gjorde att intervjufrågorna blev mer konsekvent framförda vilket både 

underlättade analysarbetet och höjde kvaliteten på data. Intervjuguiderna bifogas i bilaga 2 

och bilaga 3. 

 

Intervjuerna ägde rum under april 2014. Informanterna intervjuades på sina arbetsplatser då 

maktobalansen jämnas ut något om informanterna befinner sig på en plats som är vardaglig 

och bekant för dem (Trost, 2010). Det fanns också en praktisk aspekt i att vara på 

informanternas arbetsplats då det dels fanns bra lokaler att intervjua ostört i samt att 

informanterna inte behövde transportera sig någonstans. Trost (2010) påpekar att det är viktigt 

att resonera kring vilken påverkan platsen för intervjun har för intervjusituationen. Att 

intervjua på arbetsplatsen skulle kunnat vara problematiskt om informanten blir störd av 

exempelvis telefonsamtal eller kollegor. Det kan också vara problematiskt om informanterna 

upplevt att vi granskar deras verksamhet, då detta skulle kunna leda till att vi fick de svar de 

trodde att vi ville ha. Att intervjuerna skedde på arbetsplatsen kan också göra att 
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informanterna blir lojala med verksamheten och därför svarar på ett sätt som är fördelaktigt 

från verksamhetens synvinkel. Trots detta bedömde vi att arbetsplatsen var en lämplig 

intervjuplats då fördelarna uppvägde nackdelarna. 

 

Informanterna intervjuades en i taget och vi var med på alla intervjuerna båda två. En 

författare ledde samtalet medan den andra hade möjlighet att ställa kompletterande frågor. Vi 

har resonerat kring vilken effekt på resultatet det kan ha att den ena författaren har gjort sin 

verksamhetsförlagda utbildning på myndighetsenheten och därför har en relation till vissa av 

informanterna sedan tidigare. Detta skulle exempelvis kunna leda till att informanterna 

utelämnar viss information som kan vara relevant för uppsatsen, om de antar att författaren 

redan har kännedom om informationen. Alla intervjuer spelades in med ljudupptagare för att 

kunna transkriberas och för att ge möjlighet till att gå tillbaka i ursprungsmaterialet.  Med två 

författare närvarande vid alla intervjuer minskas sannolikheten för missförstånd vid 

bearbetningen av materialet (Trost, 2010). 

 

4.4 Analysmetod 
Dataanalysmetoden för denna uppsats är innehållsanalys. Materialet transkriberades i sin 

helhet innan analysen. Intervjuerna har inte transkriberats i talspråk eftersom detta försvårar 

läsning och bearbetning. I de citat som redovisas i kapitel 5. Resultat har hummanden, 

stamningar och liknande som inte har betydelse för innehållet i citatet att tagits bort. Alla 

pauser markerades med tre punkter.  

 

Innehållsanalysen används för att genom kategorisering kunna tolka upplysningar som 

framkommer under intervjun som subjektiva upplysningar om faktiska förhållanden 

(Jacobsen, 2007). Enligt honom (ibid.) finns flera syften med kategorisering. Ett syfte är att 

förenkla data som är komplicerad och svåröverblickbar, vilket görs genom att meningar 

placeras i olika kategorier utifrån innehållet. Det gör att vi i analysen kunnat titta på 

kategorier var och en för sig istället för att titta på hela texten. Det andra syftet är att 

kategoriseringen gör det möjligt att jämföra olika texter, exempelvis olika intervjuer, med 

varandra. Genom kategoriseringen kunde vi se om intervjuerna belyser samma teman och hur 

ofta detta sker (ibid.). 

 

Innehållsanalysen sker genom fem olika faser. I fas ett sker kategoriseringen. Intervjuguiderna 

är en form av kategorisering på förhand genom att frågorna belyser olika teman som 

författaren bestämt (Jacobsen, 2007). De teman som belyses i intervjuguiderna är:  

– Övergripande mål med arbetet 

– Riktlinjer 

– Att utgå från anknytning i det dagliga arbetet 

– Behov av utbildning i anknytningsteori 

Under analysens gång kan nya teman skapas utifrån vad intervjupersonen berättar, samtidigt 

som vissa av de gamla temana som finns med i intervjuguiden kan förkastas (Jacobsen, 2007). 
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I de teman som identifieras skapas kategorier samt underkategorier utifrån de svar som 

framkommer i intervjuerna. Frågan ”Vilka är de viktigaste kriterierna vid en utredning om 

korttidsboende?” kategoriseras exempelvis under temat övergripande mål med arbetet. De 

svar som framkom under intervjuerna rörde kriterier och mål gällande barn, vårdnadshavare 

och familj, vilket ledde till de tre kategorierna. Både biståndshandläggare och personal på 

korttidsboendet redogör för mål både för det funktionsnedsatta barnet och för dess syskon, 

vilket ledde till underkategorierna det funktionsnedsatta barnet samt syskon. Nedan följer de 

teman som identifieras, samt kategorier och underkategorier tillhörande temana.  Temat 

bakgrund finns med enbart för att kunna presentera informanterna. 

 

Tema - Övergripande mål med arbetet 

1. Barn 

1.1 Det funktionsnedsatta barnet 

1.2 Syskon 

2. Vårdnadshavare 

3. Familj 

 

Tema - Riktlinjer 

1. Riktlinjer finns 

2. Riktlinjer finns ej 

 

Tema - Att utgå från anknytning i det dagliga arbetet 

1. Att observera anknytning 

1.1 Möjligheter 

1.2 Begränsningar 

2. Uppföljningar 

2.1 Möjligheter 

2.2 Begränsningar 

3. Vid oro om otrygg anknytning 

3.1 Möjligheter 

3.2 Begränsningar 

4. Att diskutera anknytning med vårdnadshavare 

4.1 Möjligheter 

4.2 Begränsningar 

 

Tema - Behov av utbildning i anknytningsteori 

1. Det finns ett behov av utbildning 

2. Det finns ett behov av vidareutbildning 

3. Det finns inget behov av utbildning/vidareutbildning 

  

Tema – Bakgrund 

1. Ålder 

2. Utbildning 

3. Yrke 

4. Arbetslivserfarenhet 

5. Kunskap om anknytningsteorin 

 

 

I fas två fylls kategorierna med innehåll genom att texten bearbetas i sin helhet och citat 

tillhörande de olika kategorierna markeras. På frågan ”Vilka är de viktigaste kriterierna vid 
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en utredning om korttidsboende?” svarar en av informanterna (informant 1) ”[…] det är 

barnets behov av att ha andra arenor för social stimulans. Det är den första och det som 

också i alla fall bör vara viktigast.” Det citatet placeras i underkategorin det 

funktionsnedsatta barnet som finns under kategorin barn i temat övergripande mål med 

arbetet. Citaten tillhörande varje kategori och underkategori lyfts ut till en tabell. Detta för att 

få en överblick över vilka kategorier som belyses av de olika informanterna (Jacobsen, 

2007).    

 

I fas tre sammanställs hur ofta en viss kategori förekommer för att möjliggöra analys av vilka 

teman som är de centrala. Detta görs genom en enkel kvantitativ analys då uttalandena i de 

olika kategorierna räknas. I analysen kan man då se vad intervjupersonen lägger fokus och 

vikt vid. Antalet uttalanden per kategori ska ändå betraktas med viss försiktighet då det inte 

alltid är så att det intervjupersonen pratar mest om är det som är viktigast (Jacobsen, 2007). 

 

När alla intervjuerna kodats enligt arbetsmetoden med de tre faserna ovan kan intervjuerna 

jämföras med varandra, vilket är fas nummer fyra. Då jämförs vilka teman som förekommer i 

alla intervjuerna, vilka som förekommer i vissa intervjuer och vilka teman som förekommer i 

enbart en intervju.  

 

I fas fem söks förklaringar till skillnader och likheter mellan de olika citaten. Detta gör att 

frågor som varför vissa personer berör teman som andra inte berör uppstår. Andra frågor är i 

hur stor utsträckning informanterna är samstämmiga. Materialet analyseras i förhållande till 

den för uppsatsen relevanta teorin som redovisas i kapitel 3. Teoretisk och begreppslig 

referensram, samt den tidigare forskning som redovisas i kapitel 2. Tidigare 

forskning.  Analysen av materialet utifrån denna teori redovisas i kapitel 6. Avslutande 

diskussion. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet menas tillförlitlighet, d.v.s. om samma frågor ställs på samma plats av en 

annan forskare ska den få samma svar. I och med att personerna inte är statiska utan hela tiden 

befinner sig i en förändringsprocess så kommer svaren sannolikt att se olika ut om frågorna 

ställs vid ytterligare tillfällen. Svaren påverkas av bland annat bakgrund, tidpunkt och kontext 

(Trost, 2010). Jacobsen (2007) redogör för något han kallar intervjuareffekt, vilket innebär 

den effekt forskaren har på svaren genom sitt ansiktsuttryck, sitt kroppsspråk, tonläge, sättet 

frågorna ställs och så vidare. Risken för intervjuareffekt är större vid intervjuer ansikte mot 

ansikte än vid till exempel telefonintervjuer. Vi har valt öppna frågor i intervjuerna för att 

informanterna ska få möjlighet att svara utan allt för mycket styrning i svaren. Vi har även 

försökt tänka på hur frågorna ställs och hur vi själva beter oss för att i största möjliga mån 

undvika intervjuareffekt.   

 

 Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta. I en kvalitativ studie handlar detta 

om trovärdigheten i resultatet (Trost 2010). Vid en intervju mäts validiteten genom kvalitén 

på intervjuerna och intervjufrågorna, samt genom tillförlitligheten i de svar man erhåller 
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(Kvale och Brinkmann, 2009). Vid innehållsanalys läggs vikten på huruvida riktig 

information om fenomenet som undersöks har framkommit. Detta benämns intersubjektivitet 

och innebär att om flera personer är överens om en beskrivning av något så är det så nära 

sanning man kan komma. Det leder till att validiteten testas på andra personer genom att 

kontrollera likhet i citaten (Jacobsen, 2007). Validiteten i denna studie säkras genom att vi 

som författare kritiskt granskar vår analys av materialet (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Eftersom studien är liten och beskriver en subjektiv bild av just dessa enheter medför detta att 

de svar vi får inte nödvändigtvis motsvarar svaren man kan tänkas få på andra enheter på 

andra ställen, vilket gör att svarens generaliserbarhet kan diskuteras. 

 

4.6 Etiska överväganden 
I denna uppsats tas hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 

tagit fram: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att vi informerar om forskningens syfte, informanternas roll i 

studien, att medverkan är frivillig, att medverkan när som helst kan avbrytas, hur studien 

kommer att redovisas samt att inspelningarna och det transkriberade materialet inte kommer 

att användas till annat än denna uppsats (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Samtyckeskravet innebär att samtycke att delta i studien inhämtats från alla informanterna. I 

denna uppsats har vi kontaktat både chefer och intervjupersoner för att säkerställa att vi har 

godkännande både från de enskilda informanterna samt från verksamheten. Deltagarna har 

rätt att bestämma om de vill delta och kan när som helst avbryta deltagandet. Vi använder oss 

inte av påtryckningar, varken för att få personen att delta eller för att fortsätta deltagandet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att materialet hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte ska 

kunna ta del av personuppgifter och att uppgifter om personer hanteras på ett sådant sätt att 

andra inte ska kunna identifiera enskilda personer (Vetenskapsrådet, 2002). I denna uppsats 

informeras informanterna om att fullständig anonymitet inte kan utlovas. Detta på grund av att 

informanterna är föreslagna av verksamhetschefen, verksamheten är liten och vi enbart gör ett 

fåtal intervjuer vilket gör att andra i verksamheten möjligtvis kommer att kunna identifiera 

sina kollegor. 

 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna inte används i annat syfte än till denna 

studie (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informeras om detta. 

 

5. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av de fem intervjuerna utifrån de teman och kategorier som 

presenterades i kapitel 4. Metod. Resultatet kommer att redovisas i löpande text och 

tydliggöras med citat från intervjuerna. Av konfidentialitetsskäl benämns informanterna med 

informant 1, informant 2, informant 3 och så vidare. Informanterna 1, 2 och 3 arbetar som 

biståndshandläggare och informanterna 4 och 5 arbetar som boendeassistenter på ett 
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korttidsboende.  Biståndshandläggarnas och personalen på korttidsboendets svar redovisas var 

för sig. I nästkommande kapitel, kapitel 6. Avslutande diskussion, diskuteras resultatet av 

denna studie kopplat till teori och tidigare forskning.   

 

5.1 Resultat av intervjuerna med biståndshandläggare 
De intervjuade biståndshandläggarna har alla en socionomexamen eller examen i sociala 

omsorgsprogrammet, är mellan 30 och 50 år gamla samt har mellan 1-10 års erfarenhet av 

arbete som biståndshandläggare. Samtliga uppger att de i sin utbildning läst om 

anknytningsteorin. Informant 3 har även deltagit i en kortare utbildning om anknytning för 

adopterade barn.   

 

5.1.1 Övergripande mål med arbetet 

För att få en förståelse för hur biståndshandläggare resonerar kring insatsen korttidsboende 

ställdes frågan om vilka som är de huvudsakliga kriterierna under utredningen. Alla 

informanter svarar att det finns ett flertal punkter som inkluderas: barnets behov av andra 

arenor för social stimulans, vårdnadshavares behov av avlastning samt eventuella syskons 

behov av egen tid med vårdnadshavare. Vårdnadshavares behov av avlastning samt eventuella 

syskons behov av egentid med vårdnadshavare motiveras med att det funktionsnedsatta barnet 

i många fall kräver mycket tid i förhållande till andra barn. 

 

“För oss är det, vi ska fokusera på barnet det rör sig om, barnet med 

funktionsnedsättning, men familjen är viktig, dels för att familjen ska orka med i 

längden och dels för att på något sätt måste vi ha ett helhetsperspektiv, syskon och 

föräldrar ska ha det bra.” Informant 1 

 

Informant 3 menar att avlastningen huvudsakligen, om möjligt, ska lösas i hemmet och att i de 

fall barnet är aktuellt för korttidsboende så är avlastningsbehovet hos vårdnadshavarna 

mycket stort. 

 

Informant 1 och 2 uppger att man måste kunna ifrågasätt om insatsen verkligen är för barnets 

bästa eller om beslutet enbart grundar sig på vårdnadshavarens behov, vilket ofta är en svår 

avvägning. Resultatet tyder på att det finns en tanke om att värna kontakten och anknytningen 

till vårdnadshavaren, samtidigt som denne ofta behöver avlastning för att orka ha barnet 

hemma. Om insatsen korttidsboende inte skulle beviljas kan detta leda till att en placering av 

barnet blir aktuellt längre fram.   

 

“Samtidigt finns det ju aspekter, jag menar, över längre sikt kan ju en sådan här 

insats göra att en familj orkar ha barnet hemma det mesta av tiden. För det ser vi 

också ibland, att de nästan står inför tankar inför ett barnboende, om det är ett barn 

med väldigt stora omvårdnadsbehov. Då har det ju hänt tidigare också att man, om 

man då går in med andra insatser så kan man ändå orka ha barnet hemma.” 

Informant 2 
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Alla informanter menar att det är inte går att se till enbart anknytning vid en utredning om 

korttidsboende, då det ofta finns flera infallsvinklar och man måste se till hela 

familjeperspektivet.  

 

“Det sägs ju ibland så här populärt att ja det finns inte kvalitetstid med barn, det finns 

bara kvantitet men i det här fallet då om man då tänkte att då är det bättre att ha en 

närvarande förälder 70 % av tiden än en utmattad förälder 95 % av tiden. Det är 

mycket avvägning där, även om man bara ser anknytning är det mycket avvägningar 

tycker jag.” Informant 1 

 

5.1.1.1 Barnperspektivet 

Informant 3 berättar att biståndshandläggarna förordar att de yngsta barnen har färre dygn i 

streck på korttidsboendet än äldre barn. Samma informant berättar att de nyligen fick 

möjlighet att även bevilja korttidsboende per timme istället för enbart per dygn. Informant 3 

menar att korttidsboende per timme är bättre ur ett barnperspektiv än korttidsboende per dygn 

eftersom barnet då inte behöver separeras från vårdnadshavaren över natten: 

 

“För jag tycker att ett litet barn som inte ens har börjat skolan har liksom inget eget 

behov av att sova borta. Utan då ska det ju vara ett stort avlastningsbehov hos 

föräldrarna, att få dygnsvila för att orka liksom. Om de är mycket vakna på nätterna 

och det är mycket och så, så kan det ju vara ett sätt att få föräldrarna att orka, annars 

kanske det sen blir en placering, det är ju så man får tänka litegrann.” Informant 3 

 

Korttidsboende per timme upplevs också av samma informant som ett bra alternativ för de 

yngsta barnen som har svårt att uttrycka tankar och känslor, då det är svårt att veta hur de 

barnen upplever en längre separation från vårdnadshavare. Att ha en utförligare diskussion om 

anknytning anses ofta viktigare i utredningar rörande de yngsta barnen, då 

anknytningsprocessen är som mest kritisk. 

 

Informant 1 uppger att barnperspektivet bör vara det viktigaste kriteriet under en utredning av 

korttidsvistelse i form av korttidsboende: 

 

“ [...] det är barnets behov att ha andra arenor för social stimulans. Det är den första 

[kriteriet] och det som också i alla fall bör vara viktigast.” Informant 1 

 

Informant 3 menar att även syskon kan omfattas av barnperspektivet: 

 

“Och sen får man tänka, finns det syskon? Så kan ju de behöva, för sin anknytning till 

sina föräldrar, lite egen tid. För att inte hela tiden känna sig, att man kommer i andra 

hand. Så barnperspektiv kan vara fler än det funktionsnedsatta barnets 

barnperspektiv, man kan ju tänka på syskon också. Så det är många aspekter i det 
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hela, och det ska man fånga på ett par tre möten. Så man ska inte vara så säker på att 

det blir rätt alla gånger, även om det är intentionen.” Informant 3 

 

Även informant 2 nämner syskonen som en del i barnperspektivet: 

 

“Barnet är liksom en del av familjen, man ska se till barnet och ha ett 

helhetsperspektiv och även se till syskonens situation.” Informant 2 

 

Att ge avslag på grund anknytningen med hänvisning till barnperspektivet menar informant 2 

är svårt, då LSS är en rättighetslag. De som söker insatser enligt LSS har rätt till insatser om 

kriterierna är uppfyllda. 

 

“Uppfyller du kriterierna så har du rätt till insatsen. Så det där kan ju bli ett litet 

dilemma för jag menar om det är väldigt små barn så kan man ju fundera över hur 

bra en sådan insats är för dem egentligen.” Informant 2 

 

Resultatet av intervjuerna indikerar att det finns många aspekter att ta hänsyn till och flera sätt 

att se på insatsen korttidsboende utifrån biståndshandläggarnas perspektiv. Informant 2 och 3 

resonerar kring hur personalomsättningen på ett korttidsboende påverkar barnet som knutit an 

till personal. Informant 1 anser att personalen på ett korttidsboende kan fungera som en resurs 

för barnet som får möjlighet till fler vuxna att knyta an till men att den relationen inte upplevs 

som lika viktig som den till vårdnadshavarna. Den kan dock ändå fungera som ett bra 

komplement:   

 

“Att få nya trygga personer runtomkring sig, till exempel i form av personal på ett 

korttidsboende, om det är bra personal som också kommer att vara stadig och där 

barnet kan forma en anknytning som är viktig, inte lika viktig som vårdnadshavaren, 

men ändå viktig, det är en resurs också.” Informant 1 

 

5.1.2 Riktlinjer 

På frågan om det finns riktlinjer för hur anknytningen ska beaktas vid utredning uppger alla 

informanterna att det i dagsläget inte finns riktlinjer för hur man ska förhålla sig till 

anknytning i utredning och beslut om korttidsvistelse i korttidsboende. Informant 1 uppger 

dock att kommunens riktlinjer innehåller anvisningar om att biståndshandläggare ska arbeta 

utifrån forskning och beprövad erfarenhet, något samma informant uppger att 

anknytningsteorin kan inkluderas i. Att anknytningsteorin inkluderas i forskning och beprövad 

erfarenhet motiveras med att grundläggande studier i anknytningsteori ges i de utbildningar 

som kan leda till ett arbete som biståndshandläggare. Informant 1 och 3 menar att 

anknytningsteorin förhoppningsvis inkluderas i utredningen trots att det inte finns med i 

riktlinjerna som en kontrollinstans. 
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“Det kan jag inte säga, någon policy kan jag inte säga att vi har. Sen ingår väl det på 

något sätt i själva utredningsarbetet.” Informant 3 

 

Informant 1 menar att anknytning bör diskuteras mer både inom den egna arbetsgruppen samt 

med personal från andra instanser, som exempelvis personal på korttidsboenden, för att skapa 

en gemensam policy för hur anknytningen ska utredas och främjas. 

 

5.1.3 Att utgå från anknytning i det dagliga arbetet 

Resultatet tyder på att det finns goda ambitioner att arbeta med anknytning.  Informant 2 

upplever att detta är ett perspektiv som inkluderas mer i arbetet idag än tidigare. Informant 3 

menar att det finns en förhoppning om att anknytningsperspektivet ska finnas med som en 

naturlig del av utredningsarbetet även om frågor kring anknytning inte ställs till 

vårdnadshavare eller diskuteras i arbetsgruppen. Alla informanter menar dock att anknytning 

inte diskuteras tillräckligt mycket.  

 

5.1.3.1 Att observera anknytning  

Resultatet indikerar att det finns olika uppfattningar om möjligheterna att få en uppfattning 

om barnets anknytning vid en utredning om korttidsboende men att det också skiljer sig från 

barn till barn. Informant 2 uppger att det finns möjlighet att relativt snabbt bilda sig en 

uppfattning om vissa barns anknytning: 

 

“Men det är klart man kan se ganska mycket redan på ett möte tycker jag, man ser ju 

hur man kommunicerar med varandra och hur man, ja. På det viset så det tycker jag 

väl ändå att man kan se, man kan få en uppfattning ganska snabbt” Informant 2 

 

Samma informant menar att det underlättar att arbeta ihop med en annan biståndshandläggare 

för att ha möjlighet att diskutera huruvida uppfattningen om anknytningsrelationen är 

densamma. 

 

De andra två informanterna, informant 1 och 3, menar att det finns begränsade möjligheter att 

få en uppfattning om barnets anknytning vid utredningar. Detta uppges bero bland annat på att 

mötena med barn och vårdnadshavare under utredningen är få och korta samt att 

biståndshandläggare inte alltid träffar barnet och vårdnadshavare tillsammans.  Det leder då 

till begränsade möjligheter att observera samspel mellan barn och vårdnadshavare. Informant 

3 berättar att det gör att biståndshandläggaren då enbart har vårdnadshavares uttalande om 

anknytningsrelationen att utgå ifrån: 

 

“Jag tycker nog generellt att man inte ser, att vi inte har tid att se det. Som sagt var, 

alla gånger har man inte ens sett dem tillsammans utan man har kanske träffat barnet 

i skolan eller i förskolan och föräldrarna för sig. Så då får man bara gå på vad de 

berättar, så det är nog ett problem på ett sätt.” Informant 3 
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Att mötena är få och korta uppges av informant 1 kunna leda till en osäkerhet angående 

anknytningen då barnets funktionsnedsättning kan leda till att barnets signaler är svåra att 

tyda. Samma informant menar att ett resonemang kring otrygg anknytning då kan upplevas 

som spekulativt. Att inte ha möjlighet att utreda anknytningen djupare uppges i vissa fall leda 

till en känsla av frustration, men att möjligheten att upptäcka frågetecken kring anknytningen 

ändå finns anses positivt: 

 

“Så visst det kan vara frustrerande för det... Vi har ju väldigt många ärenden per 

handläggare och visst vi är lite och skrapar på ytan. Samtidigt är ju det bra att vi gör 

det och förhoppningsvis kan vi upptäcka en del saker som behöver, ja vad det nu är 

som behövs, utökas eller minskas eller bytas ut.” Informant 1 

 

För att utreda anknytningsrelationen är det huvudsakligen samspelet mellan barn och 

vårdnadshavare som observeras: 

 

“Det skulle vara om man ser att barnet inte liksom vänder sig till föräldrarna eller på 

något vis inte… Jag tänker om det är mindre barn då får man se mycket hur föräldern 

förhåller sig till barnet då att man får signaler där ur, så det är mycket intuitivt 

också.” Informant 2 

 

“Och om barnet inte, jag tror det är mycket att man inte vänder sig till föräldern, 

tittar på föräldern eller ja försöker ta kontakt.” Informant 2 

 

“Men det är väldigt svårt för oss att säga om, jag menar att vi kan ju såklart se att oj 

här skedde det inte så mycket samspel men hur mycket det beror på situationen när en 

utomstående, vi själva, är med och hur mycket det beror på sådant som faktiskt kan ha 

med anknytningen att göra och hur mycket som beror på ja, till exempel den 

kommunikativa begränsning, som i och med att man har pecs eller bilder eller så.” 

Informant 1 

 

Informant 1 uppger dock att det i vissa fall kan finnas möjlighet att inhämta uppgifter om 

anknytningsrelationen i vissa läkar- och psykologutlåtanden. 

 

5.1.3.2 Vid oro om otrygg anknytning 

I utredningar där det finns frågetecken eller oro kring barnets anknytning uppger alla 

informanter att frågan kan lyftas med kollegor, till exempel på ärendedragningar, ett möte där 

biståndshandläggare i grupp diskuterar ärenden av mer komplicerad natur.  

 

Vid frågetecken eller oro kring anknytningen uppger informant 1 att biståndshandläggarna 

kan hänvisa vårdnadshavare vidare till andra instanser, men att de själva inte arbetar med att 

utreda eller stödja föräldraförmågor. Informant 3 menar att frågetecken och oro kring 
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anknytningen diskuteras i arbetsgruppen. Samma informant förklarar att man gärna vill höra 

av sig till habiliteringen, i de fall kontakt mellan habiliteringen och familjen finns, för att 

rådgöra om de ser samma problem. Informanten menar dock att det kan finnas vissa 

svårigheter att diskutera upplevelsen av anknytningsrelationen med andra instanser. Om 

frågetecken kring ett barns anknytningsrelation uppstår så finns det, på grund av sekretess, 

ingen möjlighet att kontakta andra instanser som familjen har kontakt med om inte 

vårdnadshavare lämnat sitt samtycke till detta. 

 

Om barnet beviljas korttidsboende anser informant 3 att det är positivt om det finns möjlighet 

att förmedla de frågetecken biståndshandläggaren observerat till personal på korttidsboendet: 

 

“Går man vidare, eller går man ändå till beslut, att de får korttidsvistelse [i form av 

korttidsboende], så är det ju kanske… eller… Så vill man ju förmedla det till dem som 

jobbar där att det finns, för då kan ju de kanske, som får närmare kontakt med familj 

och barn… Om de är uppmärksamma på det här så kan ju de hjälpa i en viss 

riktning… Naturligtvis så kan ju inte de förändra det eller så men de kanske ändå kan 

vara en hjälp på traven.” Informant 3 

 

Vid allvarliga brister uppger informant 1 och 2 att anmälningsplikt råder och att 

biståndshandläggarna då gör en orosanmälan till socialtjänsten. Informant 1 menar att man 

som biståndshandläggare kan uppleva ett extra ansvar att uppmärksamma frågetecken och 

problematik kring de funktionsnedsatta barnen. Detta på grund av att de arbetar med frågor 

som rör funktionsnedsättningar samt att de har kännedom om andra instanser och resurser att 

tillgå. Det uppges ge dem en möjlighet att skapa en helhetsbild och att ta ett helhetsansvar för 

att stödja vårdnadshavare, trots att arbete med föräldraförmågor inte ingår i deras egentliga 

arbetsuppgifter. 

 

Informant 3 menar att frågetecken kring anknytning kan vara en anledning till en tveksamhet 

inför beslutet och att fokus då istället kan läggas på att stödja anknytningsrelationen. 

Informant 2 menar att ett alternativ till avslag är att försöka påverka hur insatsen utformas för 

att främja anknytningen till vårdnadshavare. Detta kan göras genom samtal kring typ av 

insats, antal dygn, fördelning av dygn samt stöd till vårdnadshavarna när insatsen väl har 

beviljats. 

 

Informant 2 och 3 upplever att vårdnadshavare ofta har svårt att lämna bort sina yngre barn 

över natten. Om vårdnadshavare inte upplever svårigheter med att lämna sitt barn över natt 

eller över en längre tid menar informant 3 att det kan ses som en varningssignal, då det anses 

ge indikationer om en eventuellt otrygg anknytningsrelation: 

 

“Man undrar hur har den här mamman eller pappan knutit an till sitt barn om de så 

lättvindigt kanske tycker att man kan lämna en vecka på en gång eller någonting så 

där.” Informant 3 
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5.1.3.3 Uppföljningar 

Normalt sker uppföljningar en gång per år, vilket informant 2 upplever som problematiskt då 

mycket kan hända under ett år. De yngsta barnen får dock enligt informant 1 något tätare och 

mer ingående uppföljningar. Alla informanter upplever svårigheter att se anknytning mellan 

barnen och personalen på korttidsboendet. Fokus ligger därför istället på att se om barnet tyr 

sig till någon specifik person i personalgruppen och om barnet verkar trivas på 

korttidsboendet. Alla informanter uppger att samtal förs med både personal och 

vårdnadshavare vid en uppföljning och att barnets situation på korttidsboendet då diskuteras. 

Informant 3 menar att biståndshandläggare även konsulterar vårdnadshavare angående hur de 

uppfattar barnets beteende inför och efter korttidsvistelsen.  

 

En utebliven reaktion inför korttidsvistelsen kan ses som en varningssignal enligt informant 3: 

 

“Och man frågar ju också föräldern hur barnet är före och efter. För även om barnet 

under korttidsvistelsen ger uttryck av att det fungerar väldigt väl så kan det ju liksom 

bli bakslag när man kommer hem. Och är det ingen reaktion alls då kan man ju också 

fundera. Om en sexåring inte alls reflekterar över att den ska åka och vara borta 

nästan en vecka från sina föräldrar, då kan man bli lite fundersam. Så att jag menar, 

att de säger att det är en viss tveksamhet när de, när väskan ska packas eller 

någonting sådant där så tycker man att det låter sunt.” Informant 3 

 

Även vid uppföljningar kan barnets svaga eller uteblivna signaler uppfattas som en svårighet: 

 

“Det allra svåraste är ju de här barnen med autism som man så lite kan läsa av… som 

så lite visar sina känslor, man kan nästan känna att de inte har några känslor. Hur 

kan de förmedla vad det här gör med dem?” Informant 3 

 

5.1.3.4 Att diskutera anknytning med vårdnadshavare 

Alla informanter uppger att anknytning inte diskuteras tillräckligt mycket med 

vårdnadshavare vid en utredning. Informant 2 menar att det är en del av utredningsarbetet som 

behöver utvecklas. Samma informant resonerar kring att detta kan bero på att anknytningen 

kan vara känsligt att diskutera och att det kan upplevas som anklagande:  

 

“Det tror jag absolut att det kan vara känsligt, för jag tror att det kan vara oerhört 

svårt som förälder att lämna bort sitt barn. Så är det ju. Och det är ju många som 

väntar länge innan man gör det, eller helt avstår fast att man har behovet, så, så är 

det ju. Men det är ingenting som, inte jag i alla fall, har tagit upp tillsammans med 

föräldrar på det sättet. Så det är nog också något man kan utveckla, speciellt när det 

gäller de mindre barnen, det tror jag. Det är ju lätt också att det kan bli någon slags 

anklagande i en sådan fråga, förstår du? Att, ja underförstått, att det kanske inte 

skulle vara så bra.” Informant 2  
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Informant 1 menar att en diskussion med vårdnadshavare kring anknytning kan uppfattas som 

konfrontativ om den inte sker på rätt sätt. Informant 3 uppger att en diskussion med 

vårdnadshavare i vissa avseenden kan vara lättare, men att det inte automatiskt gör att frågan 

diskuteras: 

 

“[...] har man vissa familjer som man har haft enda från början, där är det ju... Vad 

ska jag säga...  Dem är det lättare att vara öppen med men samtidigt så kommer man 

kanske inte in på djupet så att man ställer sådana här frågor.” Informant 3 

 

Informant 1 menar att det är viktigt att diskussionen sker i dialog med vårdnadshavare och att 

dialogen inte får uppfattas som “pekpinnar” eller föras “över huvudet” på vårdnadshavare.   

 

5.1.4 Behov av utbildning i anknytningsteorin 

Resultatet tyder på delade meningar om behovet av utbildning. Informant 1 uttrycker att det är 

många på enheten som har goda kunskaper om anknytning och att det snarare handlar om ett 

behov av att lyfta frågorna mer, både inom arbetsgruppen och i samverkan med personal på 

korttidsboende. Detta för att utveckla ett gemensamt förhållningssätt inom arbetsgruppen. 

Informanten menar att tid också bör läggas på att titta närmare på anknytningsforskning för att 

kunna arbeta evidensbaserat. De andra två informanterna, informant 2 och 3, menar att man 

aldrig blir fullärd och att mer utbildning och vidareutveckling skulle vara positivt.  Informant 

3 uttrycker att det finns en risk att anknytningen kan ses som självklar, vilket skulle kunna 

undvikas med mer utbildning i anknytningsteori: 

 

“All utbildning och utveckling kring barnen och till exempel det här behöver vi ju 

absolut, man blir ju aldrig, vad ska man säga, fullärd och tycker att det här kan man. 

Vi var några stycken som gick en några dagars utbildning om anknytning för 

adopterade barn och svårigheterna där, för att man liksom ska förstå… Ja vad händer 

när barnen adopteras när de är ett år, tre år och liksom har svårigheter att sådär... 

Det tyckte jag var bra ögonöppnare för just det är med anknytning, som man kanske 

inte har reflekterat jättemycket över förut... Man tar det så självklart, jag har ju egna 

barn och man tänker liksom inte... Att man jobbar på anknytningen sådär... Den 

utbildningen har väl gjort en lite mer medveten om hur konsekvenserna blir när det 

inte finns en bra anknytning.” Informant 3 

 

5.2 Resultat av intervjuerna med personal på korttidsboende 
Den intervjuade personalen på korttidsboendet har utbildning för arbete inom förskola, är 

mellan 50 och 55 år gamla samt har cirka 10 års erfarenhet av arbete på korttidsboende. En av 

informanterna har under sin utbildning läst om anknytningsteorin, den andra uppger sig inte 

ha någon kunskap om anknytningsteorin. 
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5.2.1 Övergripande mål med arbetet 

Personalen på korttidsboendet fick, precis som biståndshandläggarna, en inledande fråga om 

vilka de viktigaste aspekterna för deras arbete är: 

 

“Det viktigaste är väl, tycker jag, är att föräldrar och anhöriga kan känna sig trygga i 

att lämna sina barn här. Att vi bygger upp en relation som gör att de har förtroende 

för oss och att vi utför det som vi är ålagda. Och då är det ju från föräldrar, från 

habiliteringen och annat då som vi jobbar utefter. Och naturligtvis att barnen ska 

känna trygghet.” Informant 4 

 

Informant 5 uppger att tanken om att korttidsboendet inte ska ersätta hemmet är viktig och att 

personalen ska vara professionell och utföra det arbete som de har kompetens för: 

 

“Vi ska inte kompensera hemmet utan vara professionella och göra det jobb som vi är 

bra på.” Informant 5 

 

“Inte, alltså, föräldrar är alltid föräldrar. Vi ska inte vara extra mammor och pappor 

och mormor och farmor, utan de är här för att föräldrarna ska få 

avlastning.”  Informant 5 

  

Informant 5 menar att det är viktigt att se det friska hos barnet. Att hålla det friska levande i 

personalgruppen är något som informanten uppger att man måste påminna varandra om, då 

varje barn, trots svåra funktionsnedsättningar, också har en frisk sida: 

 

“[...] och att se det friska hos barnet, inte det sjuka. Det kan se väldigt sjukt ut när 

man tittar, men varje barn har en frisk sida också, och det är det vi försöker jobba 

med.” Informant 5 

 

5.2.2 Riktlinjer 

På frågan om befintliga riktlinjer angående anknytning svarar informant 5 mer allmänt om 

riktlinjer: 

 

“Alltså riktlinjer, det har vi, dels som kommer från kommunen, hur vi ska jobba och 

sådär, vad är liksom grundtanken. Och riktlinjer, det är liksom vi, det är vi bäst, vi 

liksom bestämmer mycket själva hur vi gör genom våra diskussioner. [...] Men de är 

liksom, som det som jag sa från början, att bemötande med kärlek, respekt, ge dem en 

trygg samvaro här så att de kan vara här, så att föräldrarna har förtroende för oss, att 

de kan lämna sina barn till oss. Att ha tillräcklig kunskap och att tillgodose alla deras 

behov och att ge både stimulans, omvårdnad och allt det där. Så det är grundtanken i 

det hela. I allt det här. Så det kallar jag för riktlinjer.” Informant 5 
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Informant 4 menar att riktlinjer kring anknytningen specifikt saknas men att det finns en tanke 

i arbetsgruppen om att så få personer som möjligt ska arbeta med varje barn. 

 

5.2.3 Att utgå från anknytning i det dagliga arbetet 

Informanterna berättar att när insatsen korttidsboende påbörjas så skolas barnen in 

tillsammans med sina vårdnadshavare. De får också en kontaktperson, vilket anses vara en 

fördel för personal, vårdnadshavare och barn. Kontaktpersonen arbetar extra mycket med 

barnet samt sköter kommunikationen med vårdnadshavare vilket leder till en bättre kontakt 

mellan hemmet och den specifika personalen. Informant 4 uppger att personalen generellt har 

mycket tid med sitt kontaktbarn. Informant 5 menar dock att om det finns andra barn som 

kräver kontaktpersonens kompetens så arbetar den med dessa barn istället. Det leder till att 

kontaktpersonen ibland inte träffar sitt kontaktbarn på flera veckor. 

 

Alla barn som befinner sig på korttidsboende får en personlig arbetsplan. Informanterna 

berättar att denna plan tas fram i samråd mellan personal och vårdnadshavare och rör vilka 

rutiner barnet behöver och hur de ska utföras. Alla barn har även något som kallas 

kontaktbok, en bok där personal på korttidsboendet kan kommunicera med vårdnadshavare 

om det som händer på korttidsboendet. Båda informanterna uppger också att rapporteringen, 

personal emellan, är viktig. Detta för att skapa kontinuitet och säkerställa att all personal är 

välinformerad om verksamheten kring varje barn. 

 

Informant 4 upplever att de försöker ha så få personer som möjligt som arbetar med varje 

barn, särskilt gällande de yngre barnen. Informanten uppger att det ibland kan vara svårare att 

hinna lära känna de yngre barnen, vilket bland annat beror på att de generellt har färre dygn 

per månad i sitt beslut om korttidsboende än de äldre barnen. Få dygn kan upplevas som både 

positivt och negativt:   

 

“De små barnen börjar ju oftast med ett litet beslut. Men det kan ju också vara så att 

det är när barnen är små som det är det största behovet. Så det är lite kluvet det där. 

Det är då man är väldigt infektionskänslig, men blir sjuk väldigt ofta och föräldrarna 

kanske är helt slut. Så att det kanske egentligen är då man behöver de här nätterna för 

att få sova och så. Men… men just det där anknytning och att vara hos sina föräldrar 

är ju också viktigt, när man är liten. Så att det, det är ju så, ju äldre barnen blir så 

kanske man lägger på ett par dygn, man tycker att det här blir bra, det här fungerar, 

vardagen fungerar. Då kanske man utökar och kan ta lite mera för att få, de har ju 

syskon och för att få det övriga livet att fungera.” Informant 4 

 

“Det är ju också lite jobbigt för oss som personal, att då försöka lära känna det här 

barnet som är här, säg ett dygn varannan vecka. Det är inte jättelätt då att lära känna 

det barnet och få in… så att det är både och.” Informant 4  

 

Informant 4 resonerar kring svårigheten för vårdnadshavare att lämna bort sitt barn och att 

detta leder till att vårdnadshavare gärna ser att det finns en “stand-in-förälder” i form av 
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personal på korttidsboendet. Informanten resonerar, precis som biståndshandläggarna, kring 

hur viktiga vårdnadshavare är för de yngre barnen. 

 

5.2.3.1 Att observera anknytning  

Båda informanterna uppger att det finns olika tecken att observera för att se anknytning och 

att tecknen kan skilja sig åt och vara olika tydliga från barn till barn: 

 

“Och det är väldigt olika mellan, alltså från barn till barn. Hur de känner sig trygga 

och otrygga, och det märks redan från dag ett. Ett barn kommer och liksom bara 

accepterar alltihopa från dag ett. Då vet man att egentligen skulle man kunna bara 

avbryta inskolningen. Och barnen har inte liksom de här tydliga tecknen, som liksom 

att jag vill inte vara här, jag gillar inte dig, din röst, din doft eller ditt utseende. Det 

där är också svårt det är inte lätt för oss alltid. Hur vet vi att just det här barnet inte 

känner sig otrygg, inte saknar mamma och pappa och sådär när de är här då? Sen är 

det mycket lättare med de barn som visar tydligt. När de kommer hit och grinar när 

mamma och pappa lämnar. Och… allt sådant där. Ropar efter mamma och pappa, de 

beter sig lite annorlunda som man skulle kunna tyda att det kan vara saknad.” 

Informant 5 

 

Båda informanterna uppger också att de under arbetet kommer barnen väldigt nära, vilket 

leder till att det är lättare att observera anknytningen till personalen än till vårdnadshavare. Att 

de kommer barnen nära anses också ge en förståelse för barnens signaler menar informant 4: 

 

“Ja, alltså i det stora hela så tycker jag nog att vi har en förståelse för barnen. Att 

kanske inte i början men, ju mer tiden går så hinner man lära sig att se de här små 

signalerna och ofta är det ju glad/ledsen som man kan tolka som vad är bra och vad 

är dåligt.” Informant 4   

 

Samtidigt uppges en del av den bild de får av anknytningen bero på intuition grundad i lång 

erfarenhet av arbete med funktionsnedsatta barn. Hur väl man kan se om ett barn är tryggt 

eller otryggt är också beroende av barnets utvecklingsnivå: 

 

“Man ser att det finns en glädje, att de blir glada när de kommer, känner igen oss 

och… jaa… det känns på något vis.” Informant 4 

 

“En del barn visar ju väldigt tydligt, så här har vi ju barn från ganska tidig 

utvecklingsnivå till barn som är ganska välfungerande, och en del barn kan ju till och 

med säga att de tycker att det är kul att vara på korttids.” Informant 4 

 

Över tid kan personalen lära känna barnen på ett sätt som gör att de lär sig att tyda även små 

signaler, men att det även då finns svårigheter enligt informant 4: 
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“Men det allra innersta kan vi ju aldrig riktigt få reda på genom de här barnen som 

kanske inte ger så jättemycket ifrån sig, det är mer ett antagande att det verkar vara 

bra, men visst är det svårt alltid, det är det. Men det är ju så att ju mer man jobbar 

med någon desto mer ser man ju också små signaler.” Informant 4 

 

Båda informanterna menar att man kan se att barnen tyr sig till vissa i personalen: 

 

”Och sen, just när det gäller tryggheten så ser vi att barnet trivs olika med olika. Till 

exempel när det liksom kommer ett nytt ansikte, då ser man att mönstret förändras i 

barnets beteende. Man testar, man är mer orolig, gråter, mår sämre. Så den sidan, 

som sagt, det är lättare att se här, när vi arbetar med det dagliga arbetet. För när vi 

jobbar med de här barnen då kommer vi väldigt nära. Alltså de kan sitta i famnen, de 

känner allt, man pratar med dem, och det är mycket lättare att liksom se om ”Kalle” 

gillar mig eller känner sig trygg i min famn.  Om han liksom lugnar ner sig när jag 

pratar med honom eller bara gallskriker och bara vill bort” Informant 5 

 

”Jag har ju ett typexempel från, han är [ålder bortklippt] år nu. Han började här när 

han var ett år. Och där har väl jag blivit lite som en extramamma faktiskt. Vi kan 

varandra utan och innan. Och där kan man ju se när det kommer ny personal, som nu 

till sommaren och sådär, att vi två vet precis var vi har varandra. Men när det 

kommer nya personer så är det inte sådär väldigt enkelt. Men just för att han har mig 

som den stora tryggheten här.” Informant 4 

 

Att barnets beteende avviker anser informanterna kan bero på att barnet har en otrygg 

anknytning. Avvikelser i barnets beteende handlar då inte om att beteendet avviker från andra 

barns beteende, utan att barnet beter sig annorlunda än det brukar, vilket uttrycks av informant 

5 som att “Det är liksom annorlunda från det ursprungliga normala.” Precis som hos 

biståndshandläggarna förs här resonemang av båda informanterna om att avvikelsen i 

beteende kan bero på många saker, och inte bara på anknytning, vilket gör det svårare att 

bilda sig en uppfattning om anknytningen. Barnets funktionsnedsättning tas upp som en av de 

saker som kan påverka barnets signaler och signalernas tydlighet.  

 

“Men visst tänker man på att: vad tycker du om det här? Du kan inte säga att du vill 

ha mamma, och så försöker man, man tolkar det liksom om, om barnet blir sjukare än 

vanligt, just när det blir mer oroligare. Både fysiskt och psykiskt. Då försöker man 

koppla det till det här att det är inte så lätt liksom, att komma hit en helg i månaden. 

Så vi tänker på det även om barnen inte skickar ut signalerna.” Informant 5 

 

De tillfällen då personal kan se barnets anknytning till vårdnadshavare uppfattas som få på 

grund av att de tillfällen de träffar vårdnadshavare ofta är korta. Båda informanterna uppger 

att de generellt bara träffar vårdnadshavare under korta stunder vid hämtning och lämning 

samt vid inskolningen av barnen. Informant 5 uppger dock att de i vissa fall ser en förändring 
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i barnets beteende vid mötet med vårdnadshavare och att signalerna på anknytningsrelationen 

kan vara tydliga: 

 

“Sen ser man i mötet med föräldrarna, då ser man liksom det är helt annorlunda när 

de kommer. Man säger inte att man saknar men sen när de kommer, liksom såhär 

[sträcker ut armarna] en stor famn. Så det är väldigt olika, det kan ju vara ålder, men 

vi har ju haft barn i tidig ålder som har varit här som är väldigt sjuk, men ändå 

väldigt stark. Vill inte skiljas fortfarande, fast han känner sig så trygg. Och vi får så 

mycket kärlek från honom, så mycket kramar och pussar, men ändå, just den stunden 

de ska lämna honom, då känner man liksom, han håller sig jämnt till mamma, med 

blickar och sådär, men sen går det över. Och då är det mycket tydligt.” Informant 5 

 

I andra fall uppger samma informant att det kan vara svårare att se hur barnets 

anknytningsrelation ser ut: 

 

“Nej, det är så olika. Det är som det som jag sa i början, vissa barn visar ingenting. 

Jag tog över ett barn efter första dagen och mamman sa att hon [barnet] bryr sig inte 

om det är jag eller om det är någon annan. Kan inte barnet visa tydligt så är det svårt 

att säga hur det känns inuti, här [Pekar på bröstkorgen]. Men sen är det ett tydligt 

barn som gråter och gråter. Vi hade ett barn som tog mer än ett halvår bara tills att vi 

kan säga att nu är vi klar med inskolningen. Det var mycket gråt och sådär, 

separationsångest. […]och sen är det också svårt att säga om barnet är otryggt. För 

det var hon inte, hon trivs ju, hon har ju sina favoriter här, men samtidigt så hem, 

alltså hemma, det är hemma. Så någonting är det som hon vill, som gör att hon vill 

hem till sina föräldrar.” Informant 5   

 

5.2.3.2 Vid oro om otrygg anknytning 

Informant 5 menar att en förändring i barnets beteende kan bero på att anknytningsrelationen 

är otrygg. När man upplever att det finns avvikelser i beteendet så finns enligt båda 

informanterna möjlighet att söka hjälp utifrån, både hos resurser i form av psykolog, 

arbetsterapeut och sjuksköterska som finns på habiliteringen samt från vårdnadshavare. 

 

“Sen om de inte trivs så ser man ju att de blir ledsna och man får ju gå via föräldrar 

då för att kanske få mer kunskap och så om: vad är det vi inte kan, och den biten. Som 

man får försöka ta reda på via föräldrarna då, vad som inte fungerar.” Informant 4 

 

Enligt båda informanterna kan avvikelser i barnets beteende diskuteras i personalgruppen, 

bland annat på så kallade barnkonferenser där personalen diskuterar varje barn.  

 

“Och sinsemellan så pratar vi jättemycket och diskuterar det, ifrågasätter det här att, 

varför har det hänt? Efter så många månader som barnet har varit här. Kan det vara 

så här att det här barnet betraktas som ”lätt” så att vem som helst har haft barnet och 
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inte sett det riktiga behovet. [...] Och då var vi tvungna att ta kontakt med föräldrarna 

och höra hur de upplever.” Informant 5 

 

5.2.3.3 Att diskutera anknytning med vårdnadshavare 

Resultatet indikerar att personalen på korttidsboendet upplever att det är lättare att prata med 

vårdnadshavare om anknytning än vad biståndshandläggarna upplever. 

 

“Ja det tror jag att vi kan göra. Vi pratar då först kanske i gruppen här då, hur vi ska 

tackla om vi har sådana problem och sådär. Och vår chef är väl inblandad också. Sen 

får man ju känna av lite också, vilken kontakt man har med familjerna. Men det är väl 

jätteviktigt att vi tar upp sådana saker. Det tror jag att du kan göra.” Informant 4 

 

“Vi är ju ganska bra på ringa och ifrågasätta saker och ting till föräldrarna. Vi 

känner oss fria också, jag tror att de uppskattar, jättemycket alltså. Och sen de 

föräldrar som inte vill bli uppringda de har också markerat, ring inte. Och är det 

väldigt allvarliga saker då, då måste vi ringa och liksom ifrågasätta och be om råd. 

Det, det, återigen, gå tillbaka till det här med att vi är inte hemmet.” Informant 5 

 

Informant 4 menar att ämnet inte behöver vara känsligt på grund av att “i vårt yrke så ska vi 

ju också ha en professionalitet och man ska inte gå in för mycket i de här familjerna.” 

Informanten menar vidare att detta leder till att man som professionell inte ska bli för 

känslomässigt involverad och att det då gör att ämnet är lättare att diskutera. Att ämnet går att 

diskutera upplevs som viktigt då anknytningen och barnets känsla av trygghet uppges vara 

viktig.   

 

5.2.4 Behov av utbildning i anknytningsteorin 

Båda informanterna anser att det finns ett behov av utbildning eller vidareutbildning i 

anknytningsteorin. Informant 5 uppger att de ibland kan önska utbildningar och att utbildning 

och mer diskussioner kring anknytning skulle vara positivt. Även att få in tankar utifrån kring 

begreppet anses positivt och behövligt, då begreppet inte diskuteras så mycket i arbetsgruppen 

i dagsläget menar informant 4. 

 

6. Avslutande diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till den för uppsatsen valda teoretiska 

utgångspunkten; anknytningsteorin. Kapitlet inleds med en sammanfattning av resultaten, följt 

av en övergripande diskussion kring resultat i förhållande till teori och tidigare forskning. 

Därefter följer en metoddiskussion. Kapitlet avslutas med författarnas implikationer för vidare 

forskning och praktik. 
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6.1 Summering 
Summeringen av resultaten kommer, precis som resultatdelen, att delas in i underrubrikerna 

biståndshandläggare och personal på korttidsboende. I resultatet redogjordes för fyra teman 

som framkommit efter kodning och kategorisering av datamaterialet. Dessa teman 

kompletterades med kategorier och underkategorier som har använts för att försöka besvara 

uppsatsens frågeställningar. 

 

– Hur tar biståndshandläggare hänsyn till begreppet anknytning vid utredningar och beslut om 

korttidsvistelse i korttidsboende? 

– Hur tar personal på korttidsboende hänsyn till begreppet anknytning i det dagliga arbetet? 

– Vilka möjligheter och svårigheter upplever biståndshandläggare och personal på 

korttidsboende när de i sitt arbete tar hänsyn till begreppet anknytning? 

 

6.1.1 Biståndshandläggare 

Målet med insatsen korttidsboende är barnets behov av andra arenor än hemmet för social 

stimulans, vårdnadshavares behov av avlastning samt eventuella syskons behov av egentid 

med vårdnadshavare. I dagsläget finns inga riktlinjer för hur biståndshandläggare ska förhålla 

sig till anknytning vid utredningar och beslut om ovan nämnda insats. Det finns en önskan om 

att diskutera anknytningen mer, både i personalgruppen samt med personal från andra 

instanser för att utveckla en gemensam policy för hur anknytningen ska främjas. Även 

vidareutbildning i anknytningsteorin ses som positivt.  

 

Biståndshandläggarnas möjlighet att skapa sig en uppfattning om barnets anknytning är 

begränsad på grund av att mötena med barn och vårdnadshavare är korta och få, 

vårdnadshavare och barn träffas inte alltid samtidigt och utredning av föräldraförmåga ingår 

inte i biståndshandläggarnas arbetsuppgifter. Att samtala kring anknytning med 

vårdnadshavare upplevs också som problematiskt då ämnet kan vara känsligt. 

Biståndshandläggare uppger även att utredningarna är komplexa då hela familjeperspektivet 

ska inkluderas.  

 

Det är också svårt att tyda barnets beteende, både beroende på funktionsnedsättning samt att 

andra faktorer kan påverka beteendet. Detta gör att det även vid uppföljningar finns 

begränsade möjligheter att skapa en uppfattning om anknytningen till personalen. 

 

Vid oro eller frågetecken kring barnets anknytning diskuteras detta i personalgruppen. Vid 

allvarliga brister råder anmälningsplikt.    

 

6.1.2 Personal på korttidsboende 

Målet med vistelsen på korttidsboendet är trygghet och kontinuitet för barn och 

vårdnadshavare, att arbeta med det friska hos barnet, ha god kunskap och professionell 

personal samt att inte ersätta hemmet. Inga riktlinjer specifikt för arbetet med anknytning 

finns. Personalen uttrycker att utbildning i anknytningsteori vore positivt för att ha större 

möjligheter att arbeta med anknytningen.  
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Anknytningen till vårdnadshavare uppges vara svår att observera på grund av att personalen 

endast träffar vårdnadshavare korta stunder. Men vid vissa tillfällen observeras ett förändrat 

beteende hos barnet när vårdnadshavaren är närvarande och anknytningsrelationen är då 

tydlig. Personalen uppger att de kan prata med vårdnadshavare om anknytning om det finns 

behov av det.   

 

Anknytningen till personalen anses lättare att observera då personalen kommer barnen nära 

under korttidsvistelsen. Barnets funktionsnedsättning och utvecklingsnivå kan dock försvåra 

då vissa beteenden blir otydliga eller uteblir. En förändring i barnets beteende anses kunna 

bero på anknytning, men uppges också kunna bero på mycket annat, vilket gör att 

bedömningen av anknytningen är svår. Om ett barn uppfattas som tryggt eller otryggt uppges 

av personalen på korttidsboendet bero till viss del på intuition grundad på lång erfarenhet av 

arbete med funktionsnedsatta barn. När personalen lärt känna barnet är beteenden lättare att se 

och tolka. De barn som spenderar få dygn per månad på korttidsboendet är svårare att lära 

känna.  

 

Alla barnen skolas in tillsammans med vårdnadshavare och får en personlig arbetsplan, en 

kontaktbok och en kontaktperson. Kontaktpersonen kan i vissa fall arbeta mer med just det 

barnet, vilket kan leda till en trygghet för barnet då de kommer varandra nära. Ibland kräver 

dock arbetssituationen att kontaktpersonen istället arbetar med andra barn.   

 

6.2 Övergripande diskussion 
Både Bowlby (1969) och Ainsworth (1989) redogör för att anknytning kan observeras genom 

barnets anknytningsbeteenden och samspelet mellan barnet och dess primära 

anknytningsperson, vilken ofta är vårdnadshavaren. Resultatet indikerar att alla informanterna 

upplever att svårigheten i att bilda sig en uppfattning om barnets anknytning till 

vårdnadshavare bland annat beror på att tiden de spenderar med barn och vårdnadshavare 

tillsammans är begränsad. Detta kan leda till en svårighet att uppmärksamma och stödja de 

barn som har en otrygg anknytning.   

 

En annan försvårande faktor som framkommer i våra svar är att andra faktorer påverkar 

barnets beteende på ett sätt som gör att det är svårt att avgöra huruvida beteendet beror på 

anknytningsmönstret eller inte. Precis som Howe (2006) och Schuengel et. al. (2010) menar 

informanterna att anknytningsbeteenden hos barn med funktionsnedsättningar kan vara mer 

svårtolkade än andra barns, då de i vissa fall uteblir eller är otydliga. Det finns också en tanke 

om att det är svårt att se till anknytningen på grund av att beteenden, som kan tolkas som 

tecken på otrygg anknytning, också kan bero på mycket annat som exempelvis att det är nya 

människor närvarande, stress, smärtor eller att de är konsekvenser av funktionsnedsättningen.  

 

Vissa typer av beteenden gör att barnet upplevs som känsligt. Detta kan enligt Howe (2006) 

leda till att barnet tolkas som ett barn med en otrygg anknytning. Biståndshandläggare 

uttrycker att det finns en försiktighet gällande att tolka barnet som ett barn med otrygg 

anknytning, då de precis som Howe (2006) menar att beteenden kan bero på annat. Bowlby 
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(1994) menar dock att ett känsligt barn är svårare att ta hand om än ett glatt barn och att 

barnet kan utlösa stress hos vårdnadshavaren. Han (ibid.) menar att det då kan uppstå en ond 

cirkel, då stressen hos vårdnadshavaren kan leda till en otrygg anknytning. Att tolka barnet 

som ett barn med otrygg anknytning kan då i vissa fall vara felaktigt, men beteendet som leder 

till tolkningen kan i vissa fall bidra till en otrygg anknytning längre fram i tiden.  

 

Bowlby (1994) menar att anknytningsbeteenden utvecklas utifrån vilken utvecklingsnivå 

barnet befinner sig i. Han (ibid.) hävdar att kommunikationen först sker med emotionella 

uttryck för att sedan kompletteras med språk. Funktionsnedsatta barn utan talat språk 

använder sig ibland av hjälpmedel som bilder och tecken för att kommunicera. Detta kan leda 

till ytterligare en svårighet att få en uppfattning om barnets anknytningsmönster och hur 

separationen påverkar barnet, då möjligheterna att samtala med barnet kring dess uppfattning 

om korttidsboendet kan vara begränsad. Då barnen har ett talat språk, eller något högre 

utvecklingsnivå, upplevs det av en personal på korttidsboendet som lättare att få en 

uppfattning kring barnets anknytningsmönster.  

 

Schuengel et. al. (2010) hävdar att funktionsnedsatta barn är mer utsatta och har svagare 

signaler, vilket ställer höga krav på lyhördhet hos vårdnadshavare och professionella 

omsorgsgivare. Howe (2006) menar att svagare signaler kan leda till att vårdnadshavares 

responser på barnets anknytningsbeteenden kan utebli eller bli felaktiga, vilket kan leda till 

otrygg anknytning om barnet upplever att dess behov inte blir tillgodosedda. Informanterna i 

vår studie upplevs som medvetna kring detta då personal på korttidsboendet uppger att de är 

medvetna om anknytningen och väger in hur separationen påverkar barnen även då barnen 

inte sänder ut dessa signaler. Även biståndshandläggarna resonerar kring vissa barns brist på 

signaler och visar en medvetenhet kring att barn, trots uteblivna signaler, fortfarande påverkas 

av separation.  

 

Trots att det finns en medvetenhet kring detta så finns det tecken på en viss okunskap hos 

personal på korttidsboendet som leder till att barnets beteende ibland kan tolkas på ett sätt 

som möjligtvis är felaktigt. Det finns en tanke om att barn som inte uppvisar något motstånd 

när det lämnas av vårdnadshavare till personal under inskolning tyder på en acceptans från 

barnets sida. Utifrån Bowlbys (1994) anknytningsteori tyder det snarare på en otrygg 

undvikande anknytning, då barnet upplever att det som uppmuntras från den primära 

anknytningspersonens sida är att barnet själv hanterar svårigheter och känslor istället för att 

visa dem utåt. Biståndshandläggare uppvisar en medvetenhet kring detta då det uppges att det 

tolkas som en varningssignal då barnet inte uppvisar något motstånd när det lämnas av 

vårdnadshavare. Biståndshandläggare uppger också att vårdnadshavare generellt har svårt att 

lämna sina yngre barn över natt. Detta kan ses som ett tecken på ett tryggt 

anknytningsmönster samt att vårdnadshavaren har, vad Bowlby (1994) kallar, ett välutvecklat 

omvårdnadssystem.  

 

Biståndshandläggare uppger att de vid uppföljningar undersöker hur barnet trivs på 

korttidsboendet, hur barnet är vid återföreningen med vårdnadshavare samt hur barnet är när 
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det kommer hem. Bowlby (1994) redogör för att barnet vid återföreningen med 

vårdnadshavare kan uppträda med losskoppling eller separationsångest. Om detta 

uppmärksammas vid en uppföljning kan det tolkas som en varningssignal på att barnet 

påverkas negativt av separationen. 

 

Resultatet av intervjuerna tyder på att det finns ett behov av utbildning eller vidareutbildning i 

anknytningsteorin. För biståndshandläggare kan vidareutbildning leda till att 

anknytningsperspektivet lyfts ytterligare och ge underlag för en diskussion kring hur 

separation kan påverka barnet. Hos personalen på korttidsboendet kan utbildning leda till att 

de på ett välunderbyggt sätt kan tolka barnets anknytningsbeteenden och anknytningsmönster, 

samt se hur barnet påverkas av separationen. Janssen et. al. (2002) redogör för att barn med 

funktionsnedsättningar som flyttas till ett vårdboende eller ett barnboende utsätts för en enorm 

stress som kan leda till otrygg anknytning samt svåra psykiska problem. Utbildning i 

anknytningsteorin kan också öka förståelsen för de stadier Bowlby (1994) menar att barnet 

genomgår vid separation, samt hur arbetet med att hjälpa barnet genom denna 

separationsprocess kan utformas.  

 

Biståndshandläggare uppger att de nyligen fått möjlighet att bevilja korttidsboende per timme. 

Detta kan ur ett anknytningsperspektiv vara positivt då Bowlby (1969) menar att barn under 2 

år har ett stort behov av fysisk närhet till sin anknytningsperson. Barnet har inte utvecklat en 

kognitiv förmåga att föreställa sig återföreningen och har inte förståelse för anledningen till 

separationen (Bowlby, 1969). 

 

Resultatet indikerar att det finns en viss förhoppning hos biståndshandläggare om att personal 

på korttidsboende ska ha möjlighet att i större utsträckning uppmärksamma och stödja 

vårdnadshavare vid frågetecken kring barnets anknytningsmönster. Samtidigt uppger 

personalen på korttidsboendet att de endast träffar vårdnadshavare korta stunder och att 

möjligheten att uppmärksamma barnets anknytning till dem är begränsad. Att stödja i 

föräldraförmågor ingår inte i arbetsuppgifterna för personal på korttidsboende eller för 

biståndshandläggare, men samtidigt finns en tanke om att anknytningen är viktig. 

Biståndshandläggare uttrycker ett önskemål om samarbete mellan instanser för att skapa ett 

gemensamt förhållningssätt kring anknytning.  

 

De Schipper et. al. (2005) menar att professionella omsorgsgivare kan fungera som alternativa 

anknytningspersoner och en trygg hamn för barnet, men att de professionella omsorgsgivarna 

kanske inte förstår vilken stor betydelse de kan ha för barnet. Den trygga hamnen kan 

likställas med det Bowlby (1994) kallar en trygg bas. Bowlby (ibid.) menar att den trygga 

basen är en förutsättning för att barnet ska våga utforska sin omgivning och samtidigt känna 

trygghet. Personalen på korttidsboendet resonerar kring att barnen tyr sig till olika personer 

och detta skulle då kunna tolkas som att den personalen barnet tyr sig till fungerar som en 

trygg bas. Å ena sidan finns en tanke om att personalen, i form av kontaktperson till barnet, 

kan fungera som en extra mamma. Å andra sidan finns tanken om att de som personal inte har 
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till uppgift att vara just extra mammor och pappor, vilket skulle kunna tolkas som att de inte 

har förståelse för sin stora betydelse för barnet.  

 

Personal på korttidsboendet uppger att det kan vara svårt att lära känna de barn med beslut om 

få dygn per månad på korttidsboendet. Detta stämmer överens med de resultat studien av 

Goossens och van IJzendoorn (1990) uppvisar; att barnen och de professionella 

omsorgsgivarna måste ha tid att lära känna varandra för att ha möjlighet att tyda varandras 

beteenden och skapa en relation. Broberg et. al. (2006) menar att ett av kriterierna för en 

anknytningsrelation är att den ska vara varaktig över tid. Detta betyder att om personalen ska 

fungera som en alternativ anknytningsperson krävs också tid för att utveckla relationen.   

 

Under intervjuerna med biståndshandläggarna framkommer ett resonemang kring vilka 

konsekvenser personalomsättningen på ett korttidsboende kan få för barnet. Schuengel et. al 

(2010) visar hur en riskfaktor med professionella omsorgsgivare kan vara just 

personalomsättning. Personalen på korttidsboendet uppger dock att de strävar efter kontinuitet 

kring barnen, både gällande vilken personal som arbetar med varje barn och med rutiner och 

arbetssätt. Detta skulle eventuellt kunna minska de negativa konsekvenserna vid 

personalomsättning, då barnet har flera personer i personalgruppen som trygghet och alla 

arbetar på liknande sätt.  

 

En studie av Howard et. al. (2011) visar att negativa konsekvenser av separationer kan 

minskas om separationen är frivillig och vårdnadshavaren har möjlighet att förbereda barnet 

samt miljön barnet ska vistas i. Denna förberedelse skulle kunna likställas med inskolningen 

av barnet på korttidsboendet. Att de arbetar med att skapa kontinuitet genom att anpassa 

korttidsboendets rutiner kring barnet efter hur rutinerna ser ut i hemmet kan också fungera 

som ett sätt att minska konsekvenserna av separationen genom att anpassa miljön. Howard et. 

al (2011) menar att konsekvenserna av separation kan minskas om barnet lämnas till någon 

som kan fungera som en alternativ anknytningsperson. Kontaktpersonen barnet får på 

korttidsboendet kan då vara någon som kan minska konsekvenserna, om denne kan fungera 

som en trygg bas för barnet och någon som barnet kan knyta an till.  

 

6.3 Metoddiskussion 
Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur anknytning inkluderas i arbetet med yngre 

barn där vårdnadshavarna ansökt om korttidsboende. Vi hade en förhoppning om att få med 

“hela kedjan”, från utredning och beslut till det dagliga arbetet på korttidsboendet. Studien 

bygger på kvalitativ metod, genom semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare och 

personal på korttidsboende. Denna metod gav oss möjlighet att undersöka det vi avsåg att 

undersöka. Det insamlade datamaterialet har sedan transkriberats och analyserats med 

metoden innehållsanalys. Innehållsanalysen gav oss möjlighet att tydliggöra vad som var 

generella åsikter och vad som utmärkte vissa specifika informanter. 

 

Ett problem som uppdagades under analysarbetet var att informanternas kunskap om 

anknytningsteorin var otydlig. Under intervjuerna tillfrågades informanterna om vilken 
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kunskap de hade om anknytningsteorin. Vi såg dock att vissa uttalanden tydde på en annan 

kunskap än den informanten uppgav, både på mer och mindre kunskap om teorin. Detta visas 

genom exempelvis uttalanden om barns trygghet och barns beteenden i allmänna ordalag, 

snarare än kopplat till anknytningsteorin specifikt. En förstudie för att testa frågornas kvalité 

hade kunnat möjliggöra en bättre intervjuguide för att tydliggöra den kunskap om 

anknytningsteorin som blev otydlig under våra intervjuer.    

 

Då datainsamlingsmetoden var intervjuer, och de enheter vi besökt är små, påverkar detta 

resultatet och resultatets generaliserbarhet. Att endast en liten del av personalstyrkan blivit 

intervjuad leder också till att resultatets generaliserbarhet kan ifrågasättas. Det går inte att 

säga att de svar vi fått stämmer överens med vad biståndshandläggare och personal på 

korttidsboenden generellt upplever i Sverige eller Uppsala. Men vi har fått en bild av hur just 

dessa biståndshandläggare och denna personal utgår ifrån begreppet anknytning i sitt arbete. 

Om studien hade varit större och den valda metoden för studien varit kvantitativ, i form av 

exempelvis enkäter, hade resultatet till större del varit generaliserbart. Detta kunde då ha lett 

till mer evidensbaserade implikationer för hur hänsyn till anknytning kan tas i praktiken. Då 

vi inte funnit någon tidigare forskning om hur arbete med anknytning för funktionsnedsatta 

barn på korttidsboenden kan utformas och vilka möjligheter och svårigheter som finns i detta 

arbete är det dock svårt att utforma en enkät. Denna studie kan då fungera som en förstudie 

till en större, kvantitativ undersökning, genom att bidra med kunskap och på så sätt vara en 

hjälp i utformningen av en eventuell enkät.   

 

6.4 Slutsatser och implikationer för vidare forskning och praktik 
Schuengel et. al. (2010) menar att funktionsnedsatta barn är mer utsatta än andra barn. 

Separation eller otrygg anknytning kan leda till ytterligare negativa fysiska och psykiska 

konsekvenser för barnet (Howe, 2006, Rees, 2008, Broberg et. al., 2006, Bowlby, 1994, 

Howard et. al., 2011, m.fl.) Att arbeta stödjande vid separation och främja trygg anknytning är 

en viktig del av socialt arbete med funktionsnedsatta barn, både för det enskilda barnet och ur 

ett samhällsperspektiv. Separation som leder till otrygg anknytning kan leda till ett behov av 

utökande insatser över tid för att öka barnets fysiska och psykiska välmående. Många 

funktionsnedsatta barn kommer troligtvis att behöva insatser och stöd under större delen av 

sitt liv, men de insatserna kan då fokusera på barnets funktionsnedsättning och 

funktionsnedsättningens konsekvenser, snarare än konsekvenser av separation eller otrygg 

anknytning.    

 

Att enbart se till barnets anknytning är inte möjligt vid utredning och beslut om 

korttidsboende. Hela familjeperspektivet ska inkluderas och stor del av fokus ligger på 

vårdnadshavares avlastningsbehov. Även på korttidsboende finns svårigheter att inkludera 

anknytningen till vårdnadshavare i arbetet då tiden med vårdnadshavarna är knapp. Att utreda 

och stödja i föräldraförmågor ingår heller inte i biståndshandläggares eller personalen på 

korttidsboendets arbetsuppgifter.   

 



Disa Steffner och Marielle Johansson Bichara 
Examensarbete i socialt arbete, VT 2014 

 

42 
 

Samtidigt finns en medvetenhet kring anknytningens betydelse och en strävan efter att 

inkludera anknytningen i arbetet. På korttidsboendet visar sig detta genom personalens arbete 

för att skapa trygghet för barnen under korttidsvistelsen och en strävan efter att upprätthålla 

kontinuitet kring barnen, vilket kan minska de negativa konsekvenserna av separation från 

vårdnadshavare. Biståndshandläggare uppger att de i sitt arbete försöker uppmärksamma 

anknytning och bilda sig en uppfattning om barnets anknytningsmönster, samt att det finns 

vissa möjligheter att främja trygg anknytning genom att exempelvis påverka insatsens 

utformning eller hänvisa till andra instanser som kan arbeta stödjande med föräldraförmågor.  

 

En av anledningarna till att anknytningsperspektivet får så liten plats är att arbetet är upplagt, 

framförallt hos biståndshandläggarna, på ett sätt som ger vissa svårigheter att inkludera 

anknytningsperspektivet. Under utredning och uppföljning finns begränsad möjlighet att bilda 

sig en uppfattning om anknytningsmönster. Även på korttidsboendet är möjligheterna att 

observera anknytningen till vårdnadshavare begränsad.  

 

Arbete med anknytning under utredning och korttidsvistelse behöver inte innebära arbete med 

föräldraförmågor. Ambitionen kan istället med fördel vara att uppmärksamma anknytning, 

stödja i separationsprocessen och möjliggöra tillgång till alternativa anknytningspersoner 

under korttidsvistelsen. Detta sker till viss del, men arbetet med anknytning kan utvecklas 

ytterligare för att skapa en större problematisering kring hur separation påverkar barnet och 

dess anknytning.  

 

För att utveckla arbetet med anknytning och ge större möjligheter att inkludera 

anknytningsperspektivet behövs medvetenhet, tid och kunskap. Resultatet indikerar att det 

finns en förhoppning om att anknytning ska inkluderas i arbetet trots att riktlinjer saknas, men 

riktlinjer kan ändå fungera som en form av utgångspunkt för att öka medvetenheten. För 

möjlighet till ökad kunskap krävs bland annat ytterligare forskning kring vilka 

evidensbaserade arbetsmetoder som kan användas för att på ett välunderbyggt sätt minska de 

negativa konsekvenserna vid en separation från vårdnadshavare under vistelsen på 

korttidsboendet. Detsamma gäller evidensbaserade arbetsmetoder för hur biståndshandläggare 

kan uppmärksamma och främja anknytning vid utredning.  

 

Sammantaget finns idag forskning kring anknytning, separation och anknytning för barn med 

funktionsnedsättning, men vi ser en brist på forskning kring anknytning i samband med 

separation från vårdnadshavare för barn med funktionsnedsättning, i synnerhet gällande 

separationer som sker frekvent men där separationstiden är kort. Gällande anknytning och 

korttidsboende finns så vitt vi känner till ingen forskning i dagsläget. Detta trots att 

korttidsvistelse inte är någon ny företeelse utan finns med i både den nuvarande LSS-

lagstiftningen (Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt i den 

gamla omsorgslagen (Lag (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda 

m.fl.). Förvisso finns studier om barn med funktionsnedsättningar som vistas på dagcenter, 

samt studier om barn som permanent vistas på gruppboende för funktionsnedsatta barn. Men 
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studier kring barn som separeras från vårdnadshavare dygnsvis, samt flyttas mellan hemmet 

och ett korttidsboende saknas. 

 

Vår förhoppning är att denna studie ska bidra till att stimulera till eftertanke, forskning, 

utbildning, utformande av riktlinjer samt diskussioner så att anknytning kan få ett större 

utrymme i utredningar, beslut och i arbetet med barn på korttidsboende.  
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Bilaga 1 - LSS 
 

1 § 

Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt 

personer 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

 

6 § 

Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra 

berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den 

enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga 

utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i 

verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 

För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott 

stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges. Lag (2005:125). 

 

6 a § 

När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Lag (2010:480). 

 

7 § 

Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 

9 § 1–9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på 

annat sätt. Personer som anges i 1 § 1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till 

insatser enligt 9 § 10. 

Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara 

varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt 

utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras 

förmåga att leva ett självständigt liv. Lag (2005:125). 

 

8 § 

Insatser enligt denna lag ska ges den enskilde endast om han eller hon begär det. Om den 

enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan 

kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom eller 

henne. 

http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/05/050125.PDF
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/100480.PDF
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/05/050125.PDF
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När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra 

sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad. Lag (2010:480). 

 

9 § 

Insatserna för särskilt stöd och särskild service är 

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem 

och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, 

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan 

assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 

kap. socialförsäkringsbalken, 

3. ledsagarservice, 

4. biträde av kontaktperson, 

5. avlösarservice i hemmet, 

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 

7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov, 

8. boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdomar som 

behöver bo utanför föräldrahemmet, 

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, 

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte 

utbildar sig. Lag (2010:480). 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
1. Vilka är de viktigaste kriterierna vid en utredning om korttidsboende? 

 

2. Finns det riktlinjer eller en policy för hur anknytning ska undersökas i utredningar av 

insatsen korttidsboende? 

 

3. Hur beaktar du anknytningsrelationen vid utredning av insatsen korttidsboende? 

 

4. Eftersom det kan vara svårare att avläsa funktionshindrade barns signaler än andra barns 

signaler, hur kan man under utredningens gång avgöra om barnet har en trygg eller otrygg 

anknytningsrelation? 

 

5. Hur pratar ni med vårdnadshavare om begreppet ”anknytning” och dess betydelse vid 

utredningar om korttidsboende? 

 

6. Om man upplever anknytningsrelationen som mycket dålig, vad gör man då? 

 

7. Hur görs bedömningar om anknytningen till personalen/kontaktpersonen vid uppföljningar? 

 

8. Bedömer du att ni biståndshandläggare skulle behöva utbildning, eller mer utbildning, i 

anknytningsteori och dess tillämpning? 

 

9. Vilken kunskap har du i anknytningsteori? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
1. Vilka är de viktigaste aspekterna i ert arbete med barnen på korttidsboendet? 

 

2. Hur tycker du att man kan se om barnen hos er har en trygg eller otrygg anknytning? 

 

3. Hur observerar ni barnets anknytning till vårdnadshavare respektive personal? 

 

4. Hur arbetar ni för att barnet ska få en trygg anknytningsrelation? 

 

5. Finns det riktlinjer eller en policy för hur ni arbetar med anknytning? 

 

6. Om, och i så fall hur, pratar ni med vårdnadshavare om anknytning? 

 

7. Bedömer du att ni som personal på ett korttidsboende skulle behöva utbildning, eller mer 

utbildning, i anknytningsteori och dess tillämpning? 

 

8. Vilken kunskap har du i anknytningsteori? 
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Bilaga 4 - Deklarering 
Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att  

gemensamt klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange  

nedan för var och en av uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i  

färdigställandet av er uppsats. Deklareringen placeras sedan som bilaga i  

uppsatsen.  

  

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)  

Författare 1: ___50_____% Författare 2: ___50_____%  

  

Tidigare forskning  

Författare 1: ____50____% Författare 2: ____50____%  

  

Teorikapitel  

Författare 1: ____50____% Författare 2: ____50____%  

  

Metodkapitel  

Författare 1: ____50____% Författare 2: ____50____%  

  

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling,  

transkribering)  

Författare 1: ____50____% Författare 2: ____50____%  

  

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat  

Författare 1: ____50____% Författare 2: ____50____%  

  

Diskussionskapitel  

Författare 1: ____50____% Författare 2: ____50____%   

Bilagor  

Författare 1: ____50____% Författare 2: ____50____%  

  

Genomläsning av färdigt manus/korrektur  

Författare 1: ____50____% Författare 2: ____50____%  

  

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1: ____50____% Författare 2: ____50____%  

  

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1: ____50____% Författare 2: ____50____%  
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