
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Barnperspektivet i LSS 
 

En kvalitativ studie om LSS-handläggares uppfattning 
 

 
 
 

Marlene Karlberg  
Katarina Pettersson 

 
 
 

HT 2011 

Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp 
Sociologi 

Socionomprogrammet 
 

           Handledare: Åsa Vidman 
        Examinator: Dimitris Michailakis 



 

Sammanfattning 

 

Barnperspektivet i LSS. 

En kvalitativ studie om LSS-handläggares uppfattning. 

 

Syftet med uppsatsen var att belysa hur LSS-handläggare tolkade begreppet 

barnperspektiv och hur detta applicerades i utredningsarbetet. Vi har genomfört 

kvalitativa intervjuer med sex LSS-handläggare och resultaten analyserades med hjälp 

av teorin om sociala konstruktioner. I analysen av intervjuerna identifierades fem 

centrala teman som vi såg som förklarande faktorer angående hur LSS-handläggarna 

applicerade barnperspektivet i handläggningen. Dessa teman var utredningsförfarandet, 

avsaknaden av riktlinjer och utredningsmetod, barnperspektivet kontra barns perspektiv, 

delaktighet och inflytande samt kommunikation. Det framkom att avsaknaden av 

riktlinjer och utredningsmetoder medförde att LSS-handläggarna själva fick konstruera 

egna sätt för hur barnperspektivet skulle appliceras. Samtliga LSS-handläggare kunde 

definiera hur de själva uppfattade barnperspektivet men däremot hade de svårigheter att 

veta hur detta rent praktiskt skulle tillämpas. Analysresultatet visade att det mestadels 

var den vuxnes syn på barnperspektivet som var rådande och inte barnets egen syn på 

sin tillvaro. Kommunikationssårigheter var en bidragande orsak till bristen på 

delaktighet och inflytande hos barn med funktionsnedsättningar.  
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Abstract 
 

The child perspective in the LSS. 

A qualitative study of LSS administrator´s view. 

 

The purpose of this study was to elucidate how LSS administrators interpreted the 

concept of child perspective and how this was applied in the investigation. We 

conducted qualitative interviews with six LSS administrators and the results were 

analyzed using the theory of social constructions. The analysis of the interviews 

identified five key themes that we saw as explanatory factors regarding how LSS 

administrators applied the child perspective in the investigations. These themes were 

investigative procedure, the lack of guidance and investigation method, the child 

perspective versus the child´s own point of view, participation and influence, and 

communication. It was found that the lack of guidelines and methods of investigation 

led to the LSS administrators themselves had to construct their own way of how the 

child perspective should be applied. All LSS administrators could define how they 

perceived the child´s perspective but they had difficulty in knowing how this should be 

applied in practice. The analytical results showed that it was mostly the adult´s views on 

the child´s perspective that was present and not the child´s own view of his existence. 

Communication difficulties were a contributing factor to the lack of involvement and 

influence of children with disabilities.  
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Förord  
 

Det har varit roligt att göra denna studie. Vi har skrattat mycket, vi har lärt oss enormt 

mycket och förhoppningsvis bidrar vi med något till Er. Vi vill ge ett stort tack till 

samtliga informanter som varit villiga att dela med sig av sina erfarenheter och 

kunskaper. Ett särskilt tack vill vi även ge till vår handledare Åsa Vidman för all 

stöttning och entusiasmerande som hon har bistått oss med genom hela 

forskningsprocessen. Utan Era insatser hade vår studie aldrig kunnat genomföras. 
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Inledning  

 

Det finns sedan länge en pågående diskussion om begreppet barnperspektiv och dess 

komplexitet och mångtydighet. Enligt Arnér och Tellgren (2006) är det svårt att få ett tydligt 

grepp om barnperspektivets egentliga innebörd. Många gånger är det den vuxnes syn på 

barnperspektivet man menar och inte barnets egen syn på sin tillvaro.  

 

När något berör barn är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker. Frågor 

kring barns rätt och barns behov är i allra högsta grad aktuella idag. År 1989 antogs Förenta 

Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen, som 

säger att alla barn har samma rätt att få sina behov tillgodosedda. De fyra grundprinciperna 

som genomsyrar hela barnkonventionen handlar om att se till barnets bästa, om barns rätt till 

inflytande, om att inget barn får diskrimineras samt att varje barn har rätt till liv och 

utveckling. I Sverige ratificerades barnkonventionen år 1990 vilket ålägger oss att följa den. I 

barnkonventionen betonas att det ska finnas ett barnperspektiv i allt beslutsfattande i 

samhället (Barnkonventionen, 2006). 

 

Att barns bästa särskilt skall beaktas vid åtgärder som rör barn samt barns rätt att komma till 

tals återfinns i portalparagrafen i Socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453). Barnperspektivet 

infördes i SoL redan 1998 och var ämnad att gälla allt socialt arbete (prop. 1996/97:124). För 

att skapa goda levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning har det visat sig att SoL 

inte riktigt räcker till (Bergstrand, 2011). Socialstyrelsen (2009) har utfört en förstudie med 

syfte att ge en bild av hur LSS-handläggarna arbetar och vad de tycker om de 

utredningsmetoder som andra yrkesgrupper inom socialt arbete använder sig av. Förstudien 

belyser även avsaknaden av ett barnperspektiv i handläggningen rörande Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387). 

 

År 2006 fick LSS-kommittén i uppdrag av regeringen att göra en översyn av LSS. Tidigare 

har barnperspektivet reglerats enbart i SoL och LSS-kommitténs resultat visade att ett 

tydliggörande av barnperspektivet måste införas i LSS (SOU 2008:77). Detta ledde vidare till 

en lagändring 1 januari 2011 där barnperspektivet förstärktes i LSS (prop. 2009/10:176). En 

bestämmelse infördes i LSS som innebar att när åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt 
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beaktas. Barnet ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. 

Hänsyn ska tas till barnets åsikter i förhållande till barnets ålder och mognad.  

 

Intresse för hur barnperspektivet beaktas i LSS-handläggarnas utredningsförfarande väcktes 

under den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som vi båda genomförde tillsammans med 

LSS-handläggare i två olika kommuner. LSS-handläggare är en yrkesgrupp som handlägger 

insatser till personer med funktionsnedsättningar enligt LSS. Detta är den vanligaste 

benämningen på den yrkesgrupp som utreder, bedömer och beslutar i LSS ärenden 

(Davidsson, 2007). Vi var på VFU i januari 2011, när nya bestämmelser och ett tydligare 

barnperspektiv började gälla i LSS (SOU 2008:77). Väldigt lite information delgavs 

handläggarna om denna nya lag och vi uppmärksammade att det var svårigheter för LSS-

handläggarna vid tolkning av hur barnperspektivet skulle tillämpas i utredningarna samt att de 

saknade vidare direktiv från Socialstyrelsen. Handläggarcheferna hade inte heller några 

direktiv om vad och hur ett barnperspektiv rent praktiskt skulle användas i handläggningen. 

Inför denna studie har vi läst artiklar och litteratur om ämnet vilket har ökat vår kunskap inom 

området och ytterligare stärkt intresse för ämnet. 

 

Syfte och frågeställningar  

Vi ställer oss frågorna hur utredningsarbetet påverkas av barnperspektivet och vilket 

inflytande barnet har i utredningen. Då barnperspektivet förtydligades i LSS 1 januari 2011 är 

vi intresserade av att undersöka hur detta praktiskt används idag. Syftet med vår uppsats är att 

undersöka hur LSS-handläggare uppfattar och beskriver vad som menas med barnperspektiv 

och hur de rent praktiskt använder barnperspektiv i sitt utredningsarbete. För att belysa detta 

använder vi i denna studie följande frågeställningar: 

 

Hur tolkar LSS-handläggarna ordet barnperspektiv? 

Hur åskådliggörs barnperspektivet i handläggningsprocessen? 

 

LSS-handläggare handlägger ofta ärenden enligt både SoL och LSS, men i denna studie har vi 

valt att avgränsa studien genom att studera barnperspektivet utifrån LSS och inte utifrån SoL.  

 

Uppsatsens disposition 

Efter denna inledande del följer ett avsnitt där vi tar upp barnperspektivet. Vidare beskriver vi 

LSS och närliggande lagstiftning, de riktlinjer som finns kring handläggning samt vad barns 
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delaktighet och inflytande kan innebära. Här redovisas även den tidigare forskning vi tagit del 

av. Efter detta följer teoridelen där vi presenterar vald teori. Sedan kommer metoddelen där vi 

redogör för vetenskapliga utgångspunkter, tillvägagångssätt, uppsatsens trovärdighet, etiskt 

förhållningssätt samt metoddiskussion. Därefter följer resultat och analysdel. Uppsatsen 

slutförs med en avslutande diskussion. 

 

Barnperspektiv 

Trots att begreppet barnperspektiv används flitigt inom socialt, pedagogiskt och juridiskt 

arbete finns det ingen klar definition av begreppet. Det är ett komplext och mångtydigt 

begrepp, och ett av problemen kan enligt Arnér och Tellgren (2006) vara att man i begreppet 

lägger både meningen att vuxna ser barn och tar vara på barns rättigheter samt barns 

perspektiv på den egna tillvaron. De menar att begreppet barnperspektiv borde innefatta båda 

definitionerna. I dagens samhälle är den överordning vuxna har i förhållande till barn den 

minst ifrågasatta menar Arnér och Tellgren. Vuxna har tolkningsföreträde då det gäller att 

tolka verkligheten, och barnperspektivet är underordnat vuxenperspektivet. Att tala med barn 

och få deras eget perspektiv på den egna tillvaron innebär att göra dem delaktiga i 

utredningarna, vilket författarna inte upplever som helt okomplicerat. Förutsättningarna för ett 

barns delaktighet påverkas av den aktuella situationen och av barnets ålder. Vidare menar 

Arnér och Tellgren att hur barnperspektivet ska tillämpas i praktiken fortfarande är en öppen 

fråga. Balansgången mellan barnens egna önskemål och de vuxnas uppfattningar om vad som 

är barnens bästa är svår och ställer stora krav på vuxnas lyhördhet inför barnen.  

 

Diskussioner om barn och ungas rättigheter och villkor har ökat under de senaste åren, mycket 

tack vare FN:s barnkonvention som ratificerades i Sverige 1990. I FN:s konvention om barns 

rättigheter, även kallad barnkonventionen, definieras barn som varje människa under 18 år. Vi 

har valt att följa barnkonventionens definition av barn då det är utifrån denna som svensk 

lagstiftning är utformad. Barnkonventionen består av 54 artiklar som säger att alla barn har 

samma rätt att få sina behov tillgodosedda i vilket land de än befinner sig i. Samtliga artiklar i 

barnkonventionen är viktiga och utgör en helhet, men följande fyra grundläggande principer 

är de mest centrala och ska alltid beaktas när det handlar om frågor som rör barn. Dessa 

grundläggande artiklar är  

• artikel 2, att alla barn har samma rättigheter och lika värde 

• artikel 3, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut 
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• artikel 6, att alla barn har rätt till liv och utveckling 

• artikel 12, att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad 

(Barnkonventionen, 2006). 

 

Till följd av att barnkonventionen ratificerades i Sverige inrättades en särskild myndighet, 

Barnombudsmannen (BO), som har till uppgift att företräda barns och ungas intressen. Enligt 

BO har Sverige en relativt bra kunskap om barnkonventionen, men inte tillräcklig för att alltid 

se till barnets bästa. Det finns fortfarande väldigt mycket att arbeta med när det gäller att 

barnen ska ges möjlighet att säga sin mening när det rör frågor om dem själva och att barnets 

bästa ska väga tungt i alla beslut runt dem. Samhällsdebatten kring begreppet barnperspektiv 

har ökat. Det handlar om barns egen syn på sin tillvaro men allt för ofta handlar begreppet 

barnperspektiv om hur de vuxna ser på barn (Barnombudsmannen, 2002). Hösten 2001 

genomförde BO en undersökning för barn och unga med funktionsnedsättning för att få deras 

syn på sina rättigheter. Rättigheter som uppfattades självklara för barn utan 

funktionsnedsättning visade sig inte lika självklara för barn med funktionsnedsättning. Barn 

diskrimineras i vardagen genom att de inte kan delta i olika situationer bland annat pågrund av 

att tillgängligheten inte fungerar för dessa barn på ett tillfredställande sätt. Det är ett stort 

problem att barn med funktionsnedsättningar sällan varken synliggörs i media eller i andra 

sammanhang och inte heller i statistiken och därför blir det svårt att veta hur barnens behov 

verkligen ser ut (ibid).  

 

År 2004 beslutade regeringen att tillkalla en kommitté för att göra en översyn av personlig 

assistans. Därefter har kommittén fått flera tilläggsdirektiv som delvis förändrade uppdraget. 

Den största förändringen kom 2006 när regeringen beslutade att göra en översyn över hela 

LSS. Kommittén antog namnet LSS-kommittén. I LSS-kommitténs slutbetänkandet Möjlighet 

att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning 

(SOU 2008:77) föreslås en ny lag som ska ersätta nuvarande LSS. Tidigare har 

barnperspektivet reglerats enbart i SoL men LSS-kommitténs resultat visade att ett 

tydliggörande av barnperspektivet måste införas i LSS. Detta ledde vidare till en lagändring 1 

januari 2011 där barnperspektivet förstärktes i LSS (prop. 2009/10:176). Bland annat har tre 

nya paragrafer tillkommit i lagen, däribland paragraf 6 a § som säger att när åtgärder rör 

barn ska barnets bästa särskilt beaktas samt 8 § som säger att 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 (SFS 2010:480).  



 

5 
 

LSS och närliggande lagstiftning 

I stort sett alla socialarbetare, och även då LSS-handläggare, måste på något sätt förhålla sig 

till lagar och förordningar, det vill säga olika styrdokument. Genom olika lagar såsom SoL, 

Föräldrabalken (FB), Förvaltningslagen (FL) och Offentlighets- och sekretesslagen får LSS-

handläggaren information om skyldigheter och ansvar gentemot den enskilda individen. Olika 

lagar formuleras på olika sätt, den mest dominerade inom socialt arbete är SoL (SFS 

2001:453) som är en så kallad målinriktad ramlag, det vill säga att den formuleras efter 

allmänna målformuleringar i paragrafer som sedan kan tolkas genom annan professionell 

kunskap än den juridiska. Ramlagen ger kommunerna tolkningsutrymme och är därmed 

flexibel och kan anpassas efter skiftande omständigheter som exempelvis hur mycket 

hemtjänstinsatser som kommunen är beredd att ge (Dunér & Nordström, 2005). SoL utgör det 

grundläggande skyddet i samhället och insatser enligt SoL ska i normalfallet vara tillräckligt 

då individen ska tillförsäkras skälig levnadsnivå (ibid). I SoL infördes begreppet barnets 

bästa 1998 vilket innebär att varje avgörande där barn är involverade skall grunda sig på en 

bedömning av vad som är bäst för just det personliga barnet (Hollander, 2006). På senare år 

har det kommit flera lagar som är mer preciserade än ramlagstiftningen. Vad som är bäst för 

barn vid olika beslut skall beaktas enligt flera författningar. En av dessa är LSS som är en så 

kallad ”pluslag” och den tar därmed inte över annan lagstiftning utan är ett komplement. 

Andra lagar som exempelvis SoL gäller oavsett om den enskilde har insatser enligt LSS. 

Insatser från både LSS och SoL kan alltså förekomma samtidigt hos en och samma individ. 

LSS är en frivillig lag och därmed kan insatser endast ges om individen själv ansöker om det 

(Bergstrand, 2011).  

 

Då vår uppsats fokuserar på LSS-handläggarnas tillämpning av barnperspektivet i LSS, där 

utredningar rör människor med funktionsnedsättning, använder vi oss av definitionen som står 

i Socialstyrelsens termbank. Där beskrivs funktionsnedsättning som nedsättning av fysisk, 

psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder beskrivs som begränsningar 

som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till sin omgivning 

(Socialstyrelsen, 2011). Enligt Lindqvist och Sauer (2007) kan en funktionsnedsättning uppstå 

till följd av sjukdomar eller annat tillstånd, eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. 

Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara bestående eller av övergående natur. 

Funktionshinder är inte en egenskap hos en person, utan ett uttryck för ett förhållande mellan 
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skadan eller sjukdomen och personens omgivning och hur samhället är utformat. 

Funktionshindrad blir personen först när omgivningens krav överstiger funktionsförmågan.   

LSS trädde i kraft 1994 och för att ha rätt till insatser enligt denna lag så räcker det inte med 

att individen har en funktionsnedsättning utan den ska även tillhöra någon av de tre 

personkretsar som lagen beskriver. De tre personkretsar som LSS gäller är individer: 

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 (SFS 1993:387). 

 

Individen ska även ha ett behov av lagens insatser och behovet ska inte tillgodoses på annat 

sätt. Genom insatserna ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsillkor. Det övergripande 

målet är att: 

 

den enskilde får möjlighet att leva som andra, trots sin funktionsnedsättning. 

Verksamheten ska syfta till att personer som omfattas av lagen uppnår jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Detta avser att ge uttryck för de 

bärande principerna i svensk handikappolitik, dvs. tillgänglighet, inflytande, 

delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet (Prop.1992/93:159 s.171).  

 

De tio insatserna som kan ansökas regleras i 9 § LSS och det är råd och stöd, personlig 

assistent, ledsagning, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, korttidstillsyn, 

boende för barn eller ungdom, boende för vuxna samt daglig verksamhet (SFS 1993:387). 

 

Handläggning 

Det är av största vikt att LSS-handläggare har goda kunskaper om den lagstiftning som gäller 

för att på bästa sätt kunna hjälpa och göra det så rättssäkert som möjligt för sina klienter. 

Rättsäkerhet är det mest elementära för all offentlig verksamhet. Rättsäkerhet innebär bland 

annat att handläggningen ska vara opartisk och människor får inte diskrimineras på grund av 

ålder, kön, klass, funktionshinder eller etnisk bakgrund (Hollander, 2006).   
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Den lag som styr LSS-handläggarnas handläggningsförfarande och dokumentation är 

Förvaltningslagen (SFS 1986:223), vilken även är en av de viktigaste lagarna för hela det 

socialrättsliga området. Enligt denna lag regleras de formella kraven på en myndighet. Till 

kraven räknas hantering av ansökan, tillgänglighet, den formella handläggningen av ärenden 

och kommunicering inför beslut. Lagen innehåller även bestämmelser om parters rätt att ta del 

av uppgifter, myndigheters serviceskyldighet och överklaganden.  

 

Förarbetetena till LSS används ofta som stöd vid handläggningen för att ta hjälp att tolka 

lagens intentioner. I regeringens proposition 2009/10:179 tillskrevs ett barnperspektiv i lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barnperspektivets införande 

medför att LSS-handläggaren behöver träffa barnet för att kunna fatta ett beslut.  

 

För att kunna bedöma en ansökan som rör ett barn måste handläggaren skapa sig en 

bild av barnet och dess behov. När en åtgärd rör barn ska barnet få relevant 

information och hans eller hennes inställning ska så långt det är möjligt klarläggas.  

 

För att bestämmelsen om barns möjligheter att komma till tals ska få genomslag, är 

det viktigt att de som genomför utredningar och fattar beslut om insatser har kunskap 

att kunna ta reda på barnens och de ungas synpunkter och inställningar i olika frågor 

(prop. 2009/10:176 s. 34-35).  

 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet och riksdag och regering 

bestämmer vilken inriktning deras arbete ska ha. Socialstyrelsens inspektörer granskar bland 

annat verksamheterna inom LSS som ett skydd för den enskilde för att säkra att allt går rätt 

till. De kontrollerar att lagar och regler följs, samt påtalar brister. Detta gör de för att de 

ansvariga ska kunna förbättra verksamheten, så att ingen människa ska komma till skada. 

Socialstyrelsen tar fram kunskap, metoder och rekommendationer för att reglera arbetet inom 

vård och omsorg. Riktlinjer och kunskapsöversikter är viktiga redskap i detta arbete. De tar 

fram föreskrifter (SOSFS; bindande regler), allmänna råd (starka rekommendationer) och 

handböcker (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Socialstyrelsen (2009) har i en förstudie med fokus på arbetsätt och utvecklingsbehov kring 

barnperspektivet i LSS-handläggning, belyst hur handläggningen utförs samt vilket 

utredningsstöd som behövs. Syftet var att ta reda på vilka svårigheter och möjligheter det 
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fanns för att belysa barnets behov i utredningssammanhang utifrån LSS. Förstudiens resultat 

visade bland annat på att det inte fanns något särskilt stöd för att få in barnperspektivet i 

utredningen. Slutsatsen från förstudien visar att barns behov bedömdes på olika sätt och för att 

öka rättsäkerheten fanns det behov och önskemål om att arbeta på ett likartat sätt och för det 

menar informanterna i förstudien att det krävs en struktur att följa. Enligt Socialstyrelsens 

förstudie är forskning kring insatser för barn med funktionshinder begränsat. Nästan inga 

studier alls har förekommit på det aktuella området. Från många olika håll, bland annat från 

socialchefer och föräldrar till barn med funktionsnedsättning samt handläggare, har det 

efterfrågats ett behov att utveckla LSS-handläggningen för barn.  

 

Det förefaller som om det saknas en utredningsmodell speciellt riktad till yrkesverksamma 

inom området barn med funktionsnedsättning. Inom socialtjänsten, framför allt inom individ 

och familjeomsorgen, används den nationella utredningsmodellen BBIC i utredningar som rör 

barn. BBIC är en förkortning av barnets behov i centrum. Enligt Socialstyrelsen (2009) är 

syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras 

familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och behålla 

kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. Socialstyrelsen pekar även på att LSS-

handläggare i landet har varit intresserad av att prova att arbeta efter BBIC men det har visat 

sig att det rent juridiskt inte har varit möjligt att applicera BBIC i LSS utredningar mycket på 

grund av att BBIC strukturen starkt är förankrad till SoL:s handläggningsregler (ibid). 

 

Barns delaktighet och inflytande 

Vid utredningar om insatser enligt LSS innebär barnperspektiv att barn ska vara delaktiga och 

ha inflytande. Arnér och Tellgren (2006) diskuterar vad inflytande och delaktighet kan 

innebära för barn generellt och menar att inflytande betyder att barnen har en faktisk 

möjlighet att påverka sin egen situation under utredningen och begreppet delaktighet innebär 

att vara delaktig i sin egen beslutsprocess. Delaktighet kan annars lätt tolkas som att få vara 

med om något som redan är bestämt. Även de engelska forskarna Franklin och Sloper (2009) 

tar i en artikel som riktar sig mot barn med funktionsnedsättning upp problemet med att 

socialarbetarna många gånger lyssnar på en företrädare, oftast föräldrarna, eftersom de inte 

har någon kontinuerlig kontakt med barnet utan träffas bara vid enstaka tillfällen. En annan 

svårighet med inflytande och delaktighetsbegreppet är enligt Franklin och Sloper att 

socialarbetarna inte anser sig vara kapabla att använda kommunikationshjälpmedel då de 
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tänker att det oftast är tekniska hjälpmedel som krävs. Att använda sig av enkla bilder med 

kanske bara två val gör att barnet blir mer delaktigt än om man inte använder något 

hjälpmedel alls utan bara lyssnar på företrädaren. Socialarbetarna i artikeln vill bli bättre på 

att ta hjälp utifrån i barnets nätverk, exempelvis från skolan, för att bättre kunna kommunicera 

med barnen. Artikeln tyder på att mer träning behövdes för att personalen ska kunna stödja 

barnens delaktighet, även utbildning i metoder för kommunikation med barn som inte 

använder tal efterfrågas. Många socialarbetare i artikeln påtalade bristen att inte ha den 

kompetens, kunskap, utbildning, självförtroende och erfarenhet som krävs för att samtala med 

barn utan verbalt tal. Vidare beskriver Franklin och Sloper vikten av att öka barns och 

ungdomars delaktighet i beslut om sin egen vård och att detta bör vara en politisk prioritering.  

 

I en annan artikel beskriver Cavet och Sloper (2004) att bristen på 

kommunikationshjälpmedel, för barn som är beroende av sådana, utgör ett stort hinder när det 

gäller att uttrycka sina egna åsikter och detta begränsar barnets delaktighet i beslutsfattandet. 

Föreslagna åtgärder för att öka delaktigheten omfattar bland annat att ta itu med 

organisatoriska system så att de främjar deltagande, att man utökar tjänster som exempelvis 

företrädandeskap, att man antar en inkluderande strategi och utbildning av personal samt 

informerar och utbildar de berörda barnen och deras föräldrar. Den forskning som finns 

tillgänglig idag visar dock på att det finns stora kunskapsluckor på området.  

 

Mitchell m.fl. (2009) poängterar att barn med funktionsnedsättningar halkar efter barn i 

allmänhet vad det gäller deltagande i socialt arbete på grund av brist på kompetens och 

kunskap hos yrkesgrupperna som arbetar med dessa barn om hur man kan underlätta för 

barnen att vara delaktig. De menar att barn med funktionsnedsättning är utestängda från 

samhället på flera plan, speciellt barn som inte har något tal. Kunskap om att samtala med 

barn med funktionsnedsättningar är en viktig komponent för att öka barnets delaktighet.  

 

I den litteraturstudie som Cavet och Sloper (2004) genomförde fastställdes vilka belägg som 

fanns för att barn med funktionsnedsättningar deltog i beslutsfattandet. Det fanns bevis för att 

många barn med funktionsnedsättningar hade åsikter och kunde uttrycka dem om rätt 

förutsättning och rätt miljö fanns. Om information lämnades till barnen på ett sätt som barnen 

kunde förstå och om barnen fick stöd genom hela beslutsprocessen så klarade många barn 

med funktionsnedsättningar av att vara delaktiga. Det finns arbetssätt för att öka barns 
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delaktighet men de behöver utvecklas och personal som arbetar med dessa barn behöver mer 

kunskap hur de ska arbeta för att göra barnen mer delaktig.  

 

I Handikappförbundets och Barnombudsmannens projekt Egen växtkraft (2011), där syfte var 

att undersöka hur delaktighet och inflytande för barn och ungdomar med funktionsnedsättning 

kan stärkas när det gäller insatser som rör dem själva, beskriver barnen som har deltagit vad 

delaktighet innebär för dem. Delaktighet beskrivs som engagemang i sin egen livssituation. 

För att må bra är det viktigt att bli litad på, inkluderad och involverad i frågor som rör en 

själv. Dessutom är det viktigt att bli bemött som trovärdig, kapabel och kompetent. Autonomi 

och självbestämmande är en stor del av delaktighetsbegreppet. Även de engelska forskarna 

Franklin och Sloper (2005) har genomfört en studie som visar på att barn och unga med 

funktionsnedsättningar till viss del är delaktiga under beslutsprocessen men att det fortfarande 

inom många områden behöver vidareutvecklas. Även om delaktighet generellt ökade bland 

barn så var barn med funktionsnedsättningar mindre benägna att vara delaktiga i sina beslut.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Då syftet med vår studie är att undersöka hur LSS-handläggare använder barnperspektivet i 

sina utredningar blir diskussionen om konstruerade företeelser aktuell. Studien utgår från att 

normer och förväntningar är skapade av människor, vilket gör att de inte behöver vara 

absoluta och därmed kan vara föremål och ifrågasättande och förändring. Studiens teoretiska 

utgångspunkt är att verkligheten är socialt konstruerad. Resultat i vår uppsats kommer att 

tolkas utifrån teorin om sociala konstruktioner. Valet av teori motiveras med att teorin hjälper 

till att placera in LSS-handläggarna i ett sammanhang där tyngdpunkten ligger i människans 

oundvikliga samspel med den verklighet hon befinner sig i. Den kunskapen ger oss möjlighet 

att genom vårt intervjumaterial, kunna analysera den verklighet LSS-handläggarna befinner 

sig i. Vi har valt att tolka sociala konstruktioner utifrån flera olika författare för att på så vis 

öka vår förståelse för vad en social konstruktion kan vara.  

 

Sociologerna Berger och Luckmann skrev 1966 boken Den sociala konstruktionen av 

verkligheten där de beskriver ursprunget till perspektivet sociala konstruktioner. Författarnas 

grundtanke är att det inte finns någon rådande verklighet det vill säga att det som är verklighet 

för en individ inte nödvändigtvis är verklighet för en annan. Alla människor konstruerar sin 

egen verklighet baserat på sina egna erfarenheter och kunskaper i interaktion med sin 
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omgivning. Genom dessa möten skapas förutsättningar för att utveckla mönster som i sin tur 

blir accepterade som de allmängiltiga uppfattningar som gäller i de sammanhang människan 

befinner sig i. Enligt Berger och Luckman grundas upplevelsen av världen olika för alla 

enskilda individer och tolkas därmed olika beroende på i viken kontext vi befinner oss i.  

 

Sociala konstruktioner är enligt Hacking (2000) resultat av historiska händelser. En företeelse 

vilken betraktas som socialt konstruerad behöver egentligen inte existera i sin aktuella form, 

det är inte bestämt av tingens natur utan istället skapat av sociala händelser och historiska 

förlopp, vilket gör att det skulle kunna se ut eller vara på ett annat sätt. Människor 

kategoriseras på olika sätt och av olika anledningar. Författaren framhåller att denna 

kategorisering är ett resultat av samhälleliga omständigheter exempelvis lagstiftning och 

socialarbetares beslutsfattande. Det som är socialt konstruerat är därför inte enskilda individer 

utan istället de kategorier som människor tillskrivs och enligt Hacking kan dessa påverka och 

förändra hur man upplever sig själv, sina erfarenheter och handlingar. För att ett fenomen ska 

anses vara socialt konstruerat krävs att det har tagits för givet och ansetts vara oundvikligt. 

Det vill säga att dessa sanningar är vedertagna i den kontext människan befinner sig.  

 

Enligt Payne (2005) finns det inga objektiva sanningar inom teorin om sociala konstruktioner, 

bara subjektiva sanningar som skapas till konstruktioner i sociala processer. Teorins fokus 

ligger inte enbart på individnivå utan fokus är mer riktad till de social sammanhang som 

människan befinner sig i, exempelvis vilket samhälle man lever i eller vilken social kontext 

som är rådande. Teorin menar att det är samspelet mellan oss själva och det sociala 

sammanhanget vi befinner oss i som konstruerar vilka vi är, människor kan enligt denna teori 

förstås endast om man undersöker hur de är formade och socialiserade av sin omgivning. 

Eftersom ett samhälle ständigt är i förändring blir gränserna mellan samhälle och individ 

därmed oklara och människan måste ses som en funktion av ständigt växlande mönster av 

sociala relationer och social tradition. Vidare menar Payne att vi människor har olika 

uppfattningar om vad som är verklighet och vi får en gemensam bild av verkligheten när vi 

delar med oss av våra kunskaper. På så vis kan sociala handlingsmönster bli rådande i en 

kontext och därmed sanktionerade. 
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Metod 

Vi vill belysa hur LSS-handläggarna uppfattar och beskriver vad som menas med 

barnperspektiv och hur de rent praktiskt använder barnperspektiv i sitt utredningsarbete. För 

att få en ökad förståelse använder vi oss av en kvalitativ metod, i form av intervjuer, för att ta 

reda på hur LSS-handläggarna går till väga vid tillämpningen av barnperspektivet i 

beslutsprocessen. Vi vill belysa hur LSS-handläggarna tolkar barnperspektivet efter dess 

införande i LSS.  

 

Vetenskapsfilosofiska utgångspunkter 

Vi tycker att det är viktigt, precis som Larsson (2005), att lyfta fram den vetenskapsfilosofiska 

utgångspunkt som varit vägledande för oss i vår studie. För att få en djupare förståelse av det 

fenomen vi studerar, har vi genom hela forskningsprocessen utgått från fenomenologisk grund 

med en hermeneutisk ansats. Fenomenologiska beskrivningar har fokus på individens egna 

upplevelser (Alvesson & Sköldberg, 2008). Larsson (2005) beskriver att fenomenologi 

fokuserar på intervjupersonens exakta beskrivningar av sin livs- och upplevelsevärld. Här 

försöker man tona ner de förkunskaper undersökaren har med sig samt minimera dennes 

personliga inblandning. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) söker hermeneutiken förståelse i 

en texts mening och textens mening i detta fall är de transkriberade intervjumaterial vi fått 

fram från intervjupersonernas berättelse. I hermeneutiken utgör huvudtemat förhållandet 

mellan del och helhet. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att meningen hos en enskild 

del kan inte kan förstås om den inte sätts i samband med helheten och helheten består av delar 

och kan därför endast förstås om hänsyn tas till delarna. Den så kallade hermeneutiska cirkeln 

används och vi börjar med att studera någon del och sedan sätta den i samband med helheten, 

vilket ger en ny belysning på det som studeras. Därefter återgår vi till delen igen. Växlandet 

mellan del och helhet medför en stegvis ökad förståelse av de båda. 

 

Tillvägagångssätt 

För att söka kunskap inför vår studie har vi använt oss av de internationella databaserna Social 

Services Abstract och Academic Search Elite som är tillgängliga genom biblioteket vid 

Högskolan i Gävle. Vid sökningarna använde vi oss av sökorden participation och disabled 

children, där vi valde ut de kollegialt granskade artiklarna. I databasen Social Services 

Abstract resulterade dessa sökord i 69 kollegialt granskade artiklar och i Academic Search 

Elite blev resultatet 128 artiklar. Bland dessa valde vi först ut artiklar utifrån relevanta 
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rubriker med hänsyn till våra sökord för att därefter läsa ett flertal abstracts och därigenom 

hitta en del tillämpliga artiklar. Vi har även sökt svensk litteratur i biblioteksdatabasen 

LIBRIS och då använt oss av sökorden barnperspektivet, delaktighet, barns rättigheter och 

barnkonventionen. Viss litteratur har vi hittat i referenslistor från böcker och artiklar i ämnet. 

Vi har även sökt information på Socialstyrelsens hemsida, Regeringens hemsida, Statens 

offentliga utredningar, Barnombudsmannen samt Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

 

Urval av intervjupersoner 

Urvalet har skett genom de kontakter vi fick vid vår VFU. I starten av studien vände vi oss till 

enhetscheferna för LSS-handläggarna i två olika kommuner i Gävleborg för att informera om 

syftet med vår uppsats. I de två aktuella kommunerna har de fördelat arbete så att det finns två 

LSS-handläggare i vardera kommunen som endast handlägger barnärenden. Resteranden åtta 

handlägger ärenden som berör vuxna. Responsen från enhetscheferna visade att ämnet vi valt 

var intressant och relevant. Därigenom fick vi godkännande att kontakta LSS-handläggarna 

med förfrågan att delta. För att få en allsidig belysning av våra frågeställningar valde vi att 

både intervjua barnhandläggare, som handlägger ärenden som rör barn samt LSS-handläggare 

som handlägger ärenden för individer från 18 år och uppåt. Vi valde att ta med både vuxen- 

och barnhandläggare då vi anser att ett barnperspektiv ska beaktas i alla utredningar, såväl i 

en vuxenutredning där det finns barn med i familjen som i barnets egen utredning.  

 

Ett informationsbrev (bilaga 1) som även innehöll de etiska aspekterna skickades därefter ut 

via mail till samtliga tolv LSS-handläggare i de aktuella kommunerna. Det resulterade i sex 

LSS-handläggare som var intresserade av att delta, varav samtliga fyra LSS-handläggare med 

barnärenden är representerade. Därefter tog vi kontakt med de intresserade och bokade tiderna 

för intervjuer. Intervjupersonerna består av två barnhandläggare och en vuxenhandläggare 

från varje kommun och samtliga är kvinnor mellan 35 och 64 år. Samtliga sex 

intervjupersoner har högskoleutbildning. Två av dessa har förskolelärarexamen varav en av 

dem även har social omsorgsexamen och den andra har läst många högskolepoäng i fristående 

kurser inom socialt arbete. Resterande fyra intervjupersoner har examen från sociala 

omsorgsprogrammet. Alla har en lång arbetslivserfarenhet av arbete med personer med 

funktionsnedsättningar och inom äldreomsorg. Fem av intervjupersonerna har tidigare arbetat 

som chef. De har arbetat som LSS-handläggare allt mellan två och sexton år.  
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Intervjuerna 

Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide (bilaga 2) som innefattade tematiserade 

frågor som stöd under intervjuerna. Detta medförde att vi hade en grund att gå efter men 

samtidigt var öppna för följdfrågor. Kvale och Brinkmann (2009) liknar den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun med ett vanligt samtal men intervjun har ett givet syfte och en speciell 

teknik som utgår från en guide med föreslagna frågor. Genom vår intervjuguide ville vi få rika 

beskrivningar av den intervjuades egen livsvärld för att sedan försöka tolka fenomenens 

mening. Våra frågor skrevs i olika teman för att förtydliga syftet med uppsatsen och vad våra 

intervjuer skulle fokusera på. Inför detta arbete började vi med att söka i tidigare forskning 

inom området och genom dessa såg vi vilka centrala områden det fokuserades på. Därigenom 

uppkom en del av frågorna i vår intervjuguide men eftersom vi vill ha reda på hur LSS-

handläggare tolkar och applicerar barnperspektivet formulerades även frågor angående detta. 

Vår förförståelse och den forskning vi tagit del av utgör därmed en bas för de frågor vi valt. 

För att kunna ställa relevanta frågor måste man enligt Kvale och Brinkmann (2009) vara 

bekant med ämnet för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Vi gav LSS-

handläggarna möjlighet att själv välja plats för intervju och samtliga valde att träffas på sina 

respektive arbetsplatser. Intervjuerna varde allt mellan 30 minuter till en och en halv timme. 

Under en tre veckors period i oktober 2011 genomförde vi gemensamt de sex intervjuerna 

som vi spelade in med diktafon och transkriberade samma dag respektive intervju 

genomfördes.  

 

Databearbetning   

För att göra intervjuanalysen mer hanterlig och få en bättre struktur och överblick av 

materialet har vi tillämpat kodning och kategorisering. Vår analysprocess har utförts i flera 

steg. Det första steget i bearbetningen av vårt intervjumaterial var att transkribera 

ljudupptagningarna från intervjuerna. För att sammanställa vår analys läste vi noggrant det 

transkriberade materialet. Inledningsvis skapade vi oss en allmän uppfattning av vårt material. 

Vi började med att läsa igenom alla intervjuer och därefter göra en sammanfattning av allt 

material för att på så vis få en helhetsbild av intervjumaterialet. För att ytterligare bryta ner 

intervjumaterialet och verkligen belysa svaren på uppsatsens frågeställningar sökte vi det vi 

uppfattade vara relevant och skrev ned det i kanten på varje sida av det transkriberade 

materialet. Kvale och Brinkmann (2009) kallar detta moment för meningskodning, det är ett 

analysverktyg där man utgår från att söka ett eller flera nyckelord i den transkriberade 

intervjun, för att sedan hitta tillbaka till just den delen av intervjun och sammankoppla dessa 
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till vissa teman. Efter det läste vi var och en för sig igenom intervjusvaren flera gånger för att 

söka efter mönster och placera svaren under olika teman. Vi fortsatte att analysera utifrån de 

centrala huvudteman som vi funnit och i nästa steg av analysarbetet arbetade vi med att 

urskilja mönster och variationer i utsagorna. Utifrån de funna mönstren och variationerna har 

vi sedan gått tillbaka till valda stycken för och göra en djupare analys av speciella yttranden 

som vi sedan diskuterat, reflekterat och kopplat till teori. I presentationen av analysen har 

intervjupersonernas namn ersatts med fiktiva kvinnonamn och i citaten ur intervjuerna har 

upprepningar och hummanden delvis tagits bort. I något citat har vi utelämnat sådant som inte 

haft relevans för det aktuella resonemanget och då markerat detta med /…/ 

 

Genom att vi tolkar enskilda citat och uttalanden i förhållande till varandra och textens 

helhetliga mening skapar vi förståelse för intervjutexten. På detta sätt förändras helhetens 

ursprungliga mening som sedan på samma vis ger ny betydelse åt textens enskilda delar. Detta 

skall fortgå tills en enhetlig och rimlig mening uppstår, en så kallad mättnad (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 
Uppsatsens trovärdighet 

Att vi båda är studenter på socionomprogrammets sista termin har med största sannolikhet 

påverkat vår förståelse av och syn på sociala frågor. Genom utbildningen har vi fått ett 

inifrånperspektiv på det sociala arbetet, vi har fått en inblick i utredningsprocessen och 

kunskap om de lagar och regler som berör det sociala arbetet, till skillnad från någon som inte 

läst socionomprogrammet. Vi känner delvis till LSS-handläggarnas arbetssituation sedan vår 

VFU och är därför medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkat objektiviteten i studien. 

Vi är medvetna om risken att vi under studiens gång sökt efter mönster som vi önskade att 

finna. För att undvika detta har vi försökt att se neutralt på materialet och försökt att se det 

från del till helhet många gånger. Vi har under arbetets gång diskuterat och reflekterat kring 

detta eftersom det är viktigt att vara uppmärksam på hur vår personliga erfarenhet påverkar 

studien. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet har med pålitligheten att göra. För att öka reliabiliteten i studien har vi under 

rubriken tillvägagångssätt detaljerat beskrivit hur vi har gått till väga. Replikerbarhetskravet 

är viktigt. Med det menas att vi genom att redovisa forskningsprocessen med logik och i 

detalj, gör det möjligt för andra forskare att vid ett senare tillfälle reproducera forskningen och 
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dess resultat, vilket även Larsson (2005) redogör för. Under hela studiens arbetsgång har vi 

tillämpat undersökartriangulering, vilket innebär att vi i alla moment har varit två 

undersökare. Under intervjutillfället har en undersökare haft huvudansvaret och ställt frågor 

utifrån den intervjuguide som vi gemensamt har gått igenom, medan den andra undersökaren 

har kompletterat intervjun med följdfrågor. Vid intervjutillfället har vi ställt flera frågor med 

samma fokus för att jämföra hur intervjupersonen besvarar dessa, vilket även det ökar 

reliabiliteten enligt Larsson (ibid). Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats så 

ordagrant som möjligt där alla utfyllnadsord samt pauser även finns med.  

 

Undersökartriangulering är en fördel eftersom reliabiliteten förstärks i och med att materialet 

transkriberas av båda undersökarna, vilket Larsson (ibid) menar medför att hör- och skrivfel 

minskas. Undersökartrianguleringen sker även i analysdelen där intervjumaterialet först 

analyserats av varje undersökare var och en för sig. Genomgången av materialet visade i stort 

sett exakt lika resultat i form av vad vi ansåg var det mest centrala i intervjusvaren. Därefter 

diskuterade och analyserade vi resultatet gemensamt. Detta moment utförde vi för att öka 

uppsatsens tillförlitlighet genom att kontrollera om vi uppfattat intervjuinnehållet på samma 

sätt. Vi anser att reliabiliteten kan ha påverkats då vi sedan den verksamhetsförlagda 

utbildningen hade kommit i kontakt med intervjupersonerna. Reliabiliteten kan också ha 

påverkats då vi såg att det inte fanns några riktlinjer att arbeta efter och därmed kan vi ha fått 

förutfattade meningar om ämnet och vår tolkning kan vara färgad av detta. Men då vi var 

medvetna om risken så var vi extra noga med att ha detta i åtanke.  

 

Validitet 

Vi har genom hela studiens gång ständigt kontrollera och kritiskt granskat det egna materialet 

och det resultat som framkommit. Vi har även ifrågasatt och granskat de svar vi har fått från 

intervjupersonen och trovärdigheten i dessa svar. Detta stämmer överens med hur Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver validitet i en kvalitativ studie. Eftersom vi gör en kvalitativ 

studie med ett litet urval strävar vi efter en hög intern validitet. Med det menas att vi gör en 

intensiv och detaljerad undersökning där det som studeras beskrivs mycket noggrant vilket 

Larsson (2005) även beskriver. Validitet i en kvalitativ studie kopplas mer till den 

hantverksskicklighet man har som forskare, vilken förmåga man har att analysera, än till hur 

stort urvalet för studien är (ibid). Genom intervjupersonernas mångsidiga information och täta 

beskrivningar har vi fått en bra inblick i hur LSS-handläggare tillämpar barnperspektivet i 

utredningsförfarandet. För att få en så bred bild som möjligt intervjuade vi både barn- och 
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vuxenhandläggare. Kontrollen av studien förstärktes genom den forskartriangulering som 

användes under hela processen. För att ytterligare tydliggöra LSS-handläggarnas 

beskrivningar och därmed stärka validiteten har vi fört in detaljerade ordagranna citat i vår 

resultatanalys.  

 

Generaliserbarhet 

Vid en kvalitativ studie som vår, där en mindre grupp utgör underlag för studiens resultat är 

det svårt att generalisera resultaten som allmängiltiga vilket Kvale och Brinkmann (2009) 

även pekar på. Vi förväntar oss inte heller att en ny undersökning skulle ge exakt samma 

resultat då detta är en kvalitativ studie, som bygger på enskilda individers berättelser. Med vår 

uppsats har vi inte varit ute efter att generalisera. Vi anser att vi med försiktighet kan säga att 

resultatet som framkommit eventuellt kan tillämpas på liknande situationer med snarlika 

förhållanden, vilket Larsson (2005) benämner som extrapolering.  

 

Etiskt förhållningssätt  

Några centrala områden som forskare bör förhålla sig till beskrivs av Kale och Brinkmann 

(2009) och de är konfidentialitet, informerat samtycke och information om konsekvenser av 

att delta i studien samt. Redan vid första kontakten med respektive kommuns enhetschefer 

meddelade vi vad vårt syfte var med denna uppsats. Vi berättade att alla informanter kommer 

att vara avidentifierade i uppsatsen och att den färdiga uppsatsen kommer att vara tillgänglig 

på Högskolan i Gävles biblioteks hemsida. När vi fått godkännande av enhetscheferna 

skickade vi ut ett mail innehållande ett informationsbrev (bilaga 1) och en förfrågan om någon 

var intresserad att delta i vår studie. I informationsbrevet framgick det tydlig vad vårt syfte 

var samt att det inte skulle innebära några negativa konsekvenser för intervjupersonerna att 

delta i studien. Med negativa konsekvenser menar vi här att det inte skall gå att identifiera 

vem som sagt vad av det som intervjupersonerna berättar för oss under intervjun, samt att det 

som framkommer inte kommer att användas till något annat än just denna studie för att sedan 

förstöras i sin helhet. I brevet stod även att allt bygger på frivillighet och att 

intervjupersonerna när som helst kan välja att avstå från att svar på våra frågor eller att 

avbryta sitt deltagande. När vi sedan träffade de utvalda intervju personerna tog vi upp detta 

en gång till diskussion och de fick även skriva under att de valt att delta på ovan nämnda 

premisser.  
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Metoddiskussion 

Då vi är intresserade av LSS-handläggarnas uppfattning och upplevelse och vi önskade 

djupgående svar på våra frågor ansåg vi att en kvalitativ utgångspunkt var lämpligast. 

Eftersom vi vill nå kunskap om individens subjektiva upplevelser, genom att utgå från hennes 

egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar, har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

forskningsansats i form av intervjuer vilket Larsson (2005) anser passar bra till denna sorts 

studier. Vi anser att det är den metod som passar bäst för att vi ska kunna uppfylla vårt syfte 

och besvara våra frågeställningar, vilket måste vara avgörande vid valet av metod. Vi är 

medvetna om att det finns olika sätt att se på hur barnperspektivet skall beaktas i LSS-

handläggning samt att det finns många LSS-handläggare i vårt land, men vi har valt att se hur 

sex LSS-handläggare i Gävleborg åskådliggör barnperspektivet i sina utredningsförfaranden. 

Om vi istället intervjuat LSS-handläggare från någon annan kommun skulle delar av vårt 

intervjumaterial med stor sannolikhet ha blivit annorlunda, kanske på grund av olika sätt att 

organisera handläggningen av barn- och vuxenärenden. Om vi istället valt att göra en 

kvantitativ studie hade vi kunnat nå ett större urval och på så vis hade vårt resultat blivit mer 

generaliserbart dock hade de personliga beskrivningarna vi sökte inte framkommit som 

Larsson (2005) menar är så viktiga i kvalitativa studier. I kvantitativa studier blir 

datamängden även mycket större än i kvalitativa studier och med den tid vi förfogade över 

ansåg vi att en kvalitativ studie passade oss bättre. 

 

Resultat och analys  

Vi har genom intervjuer lyft fram hur våra intervjupersoner uppfattar vad som menas med 

barnperspektiv och hur detta används i utredningsarbetet. Vår resultatanalys består av fem 

centrala teman: utredningsförfarandet, avsaknaden av riktlinjer och utredningsmetod, 

barnperspektivet kontra barns perspektiv, delaktighet och inflytande samt kommunikation. I 

analysen använder vi oss av vad Alvesson och Sköldberg (2008) kallar den hermeneutiska 

cirkeln, där vi börjar med en del för att sedan sätta samman med helheten. Vi tänker oss våra 

teman som delarna och helheten tänker vi som LSS och barnperspektivet däri. Dessa teman 

ser vi som förklarande faktorer angående hur barnperspektivet appliceras i LSS-

handläggningen. Varje tema presenteras var och en för sig för att sedan kopplas till vald teori 

och vad tidigare forskning visar inom området. Här kommer vi att visa om våra resultat 

överensstämmer eller avviker från tidigare forskning. Samtliga intervjupersoner får via citat 

hämtade från det transkriberade materialet komma till tals under de olika temana. För att säkra 
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anonymiteten kommer intervjupersonerna att i texten benämns som Moa, Eva, Lena från 

kommun A, Sara, Lisa och Anna från kommun B.  

 

Utredningsförfarandet 

Utredningsförfarande regleras i Förvaltningslagen och ska följas av alla LSS-handläggare 

vilket även visar sig i genomgången av vårt material. En utredning inleds alltid med en 

skriftlig eller muntlig ansökan från den enskilde själv eller eventuellt annan företrädare, vilket 

kan vara en vårdnadshavare eller en god man. Detta syns i citatet nedan: 

 
Ja det är alltid så här då att det kan ske muntligen eller skriftligen och sker det skriftligen så 
ringer jag alltid upp den som då har skickat in ansökan och det är oftast föräldrar som 
företräder sina ungdomar.(Moa) 

 

När ansökan inkommit kontaktar LSS-handläggaren den sökande per telefon och de sökande 

får då en första information kring LSS, de insatser som kan sökas samt hur 

ansökningsprocessen och handläggningen går till. Vid samtalet informeras den sökande om 

att det behövs ett psykologutlåtande eller ett utlåtande från läkare alternativt från 

arbetsterapeut som beskriver de konsekvenser funktionsnedsättningen innebär för individen 

och vilket stödbehov som finns. Dessa intyg behövs för att bedöma individens 

personkretstillhörighet och därmed klarlägga rätten till insatser enligt LSS. Vid samtalet 

bokas ett möte som sedan hålls antingen på handläggarenheten eller hemma hos den sökande 

beroende på vad den sökande anser passar bäst. Mötet hålls för att få en helhetsbild om den 

sökandes hela livssituation, det kan exempelvis vara allt från rent fysiska hjälpbehov till 

fritidsintressen. I citatet nedan beskriver Moa detta på ett tydligt sätt: 

 
Jag beskriver ju först då situationen som har varit hur ansökan kom in vem, när och hur vi 
träffades beskriver jag. Jag beskriver barnets sociala situation när det gäller hur man bor, 
föräldrar, syskon, boende miljö, lite grann skola, fritids, resor.(Moa) 

 

Intervjupersonerna arbetar inte efter någon specifik utredningsmetod. När ansökan rör barn är 

det är viktigt att LSS-handläggarna alltid träffar barnet för att göra sig en bild av 

hjälpbehovet. Det är även viktigt att få ett samtycke från vårdnadshavare för att inhämta 

information från externa aktörer som exempelvis barnhabilitering och skola. Därefter 

dokumenterar LSS-handläggarna utredningen i det dokumentationssystem som finns i 

respektive kommun. När utredningen och bedömningen är färdigskriven skickas den hem för 

kommunicering vilket innebär att den sökande tar del av utredningen och har möjlighet att 

lämna synpunkter på denna innan LSS-handläggren fattar beslut. Beslutet skickas sedan hem i 
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form av ett bifall eller ett avslag av sökt insats. Vid avslag ska även information om rätten att 

överklaga bifogas. Utredningen måste enligt lag vara avslutad inom tre månader. 

Tillvägagångssättet bedrivs likvärdigt av samtliga LSS-handläggare i utredningsarbetet.  

Genom att utredningsförandet regleras enligt FL så kan LSS-handläggarna själva inte frångå 

det som påvisas i lagen. Eftersom detta är så styrt av lagen så ser vi att LSS-handläggarna inte 

har gjort några egna konstruktioner av hur det formaliserade utredningsförfarandet skall gå 

till. Men lagen i sig kan ses som en konstruktion av samhället enligt Hackings (2000) sätt att 

tolka sociala konstruktioner.  

 

Enligt Socialstyrelsens förstudie (2009) använder sig LSS-handläggarna av ett färdigt 

utredningsstöd/ IT- stöd exempelvis Procapita eller Treserva, där det ges givna rubriker för att 

underlätta utredningen och för att arbetet ska ske likartat i landet. Kommunerna kan själva 

ändra i utredningsstödet men måste följa det ursprungligt inköpta utredningsstödet/ IT- stödet 

som grundar sig på FL. Sedan barnperspektivet förstärktes i lagen 1 januari 2011 har 

kommunerna lagt till rubriken barnperspektivet i mallen. Det som samtliga intervjupersoner 

betonar som nytt efter lagändringen är att det har tillkommit en rubrik angående 

barnperspektivet i utredningsstödet/ IT-stödet. LSS- handläggarna säger att de givna 

rubrikerna i dokumentationssystemets utredningsdel underlättar för dem under utredningen. 

Citaten nedan, hämtat från båda kommunerna, belyser vikten av detta: 

 
Det jag tycker är bra är att rubriken finns i vår mall i Treserva som vi jobbar i, för då 
glömmer man aldrig bort det/…/ så att jag tycker att det har blivit ett lyft för mig som 
handläggare och att det känns mycket bättre när man vet att man har lagen bakom sig att det 
här ska ske. Det blir mer styrka i utredningen tycker jag.(Moa) 

 
För oss har det blivit den skillnaden, den påtagliga skillnaden att vi har satt in det som en 
rubrik, barnperspektiv. Jag tror i alla fall också att man försöker, det blir en ökad medvetenhet 
även fast vi inte har kommit så långt i det, men man måste ju fundera. Det känns som det är 
nytt det här fast egentligen skulle man ju ha tagit tag i det alltid liksom.(Lisa) 

 

Avsaknaden av riktlinjer och utredningsmetod 

Ett tydligt budskap från samtliga intervjupersoner är att det saknas riktlinjer för hur man 

praktiskt ska få in barnperspektivet i utredningarna. Trots tidigare information om den 

kommande lagändringen så upplevde alla LSS-handläggarna att inga direktiv kom från 

Socialstyrelsen om hur barnperspektivet rent praktiskt ska beaktas i utredningen. Detta var 

något som intervjupersonerna tycktes sakna vilket visas med följande citat: 
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Men just det här att vi behöver få in, vi behöver få från Socialstyrelsen vad tänker de, hur vill 
de ha det? Hur ska vi tänka? För det gäller ju ändå barnet och barnen för att de ska kunna få 
komma till tals. Hur vill de att vi ska titta på det? Det saknas riktlinjer.(Lena) 
 
Ja, svårigheten är ju när man inte vet, vad ska man egentligen, vad vill de egentligen med 
barnperspektivet? Vad vill de att vi ska titta på? Och vad vill de att vi ska få med? För nu är 
det ju hemmagjorda lite saker, ingen gör likadant man gör olika i kommunerna, det är ju inte 
bra.(Lena) 

 
Vi famlar här det finns ingen policy och vi har inte jobbat fram några riktlinjer hur vi ska 
jobba med det här. Det har vi inte.(Eva) 

 

I dag finns det enligt samtliga LSS-handläggare ingen utarbetad utredningsmetod att arbeta 

efter när det gäller LSS. Däremot arbetar socialtjänstens handläggare utifrån 

utredningsmodellen BBIC vilken inte fullt ut är applicerbar inom LSS enligt Socialstyrelsen. 

På frågan om utredningsmodellen BBIC kan vara något för LSS-handläggarna att använda 

svarade två av intervjupersonerna med något motstridiga uppfattningar följande:  

 
Nej vi får inte för Socialstyrelsen de har skickat ut riktlinjer att vi inte ska använda BBIC. LSS 
man får absolut inte använda sig av BBIC, så det är de som har sagt inte vi.(Moa) 

 
Socialtjänsten har ju en massa olika metoder men de är inte fullt ut applicerbara för de med 
funktionsnedsättningar även om man många gånger kan, till viss del, använda samma.(Sara) 

 

Citaten visar att LSS-handläggarna har delvis skilda uppfattningar. Sara har samma 

uppfattning som resultaten i Socialstyrelsen förstudie (2009) visar, att de till viss del kan 

inspireras av BBIC. Resultaten i förstudien visar även på att BBIC saknar perspektiv om hur 

en funktionsnedsättning kan ge upphov till funktionshinder och hur en insats kan underlätta 

för individen att fungera i sin vardag. I BBIC betonas även föräldraförmåga vilket inte är 

avsikten i LSS där individen och familjen ansöker frivilligt om stöd. Resultatet visade även att 

LSS-handläggarna i förstudien ansåg att de kunde inspireras av det barnfokus som finns 

inbyggt i BBIC samt av modellens processtruktur. Dessa anledningar kan vara en bidragande 

orsak till att intervjupersonerna i vår studie inte anser sig kunna använda denna modell fullt 

ut. Även forskarna Franklin och Sloper (2009) indikerar på att avsaknaden av 

utredningsmodell är ett stort hinder för yrkesverksamma inom arbeten som rör barn med 

funktionsnedsättning. Ofta utgår forskning från barn generellt och Mitchell m.fl. (2009) 

menar att barn med funktionsnedsättningar halkar efter barn i stort vad gäller kunskap hos 

yrkesverksamma inom området. 
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Intervjupersonerna i vår studie påvisade att endast en utbildningsdag gavs under våren 2010 

enbart för barnhandläggarna inför lagändringen, men det var mer i form av en 

informationsdag där det bekräftades hur olika man ser på barnperspektivet och vilken 

eventuell utredningsmodell som kan användas inom LSS. Efter detta enda utbildningstillfälle 

har inga fler tillfällen till utbildning erbjudits LSS-handläggarna. Nedan följer styrkande citat: 

 
Vi var i Västerås och lyssnade på om BBIC och någon annan metod, en kombination av 
bokstäver, och jag tyckte ingen kändes rätt.(Anna) 

 
Ja alltså det känner man ju, när man gör en förändring i lagen så här som man gjorde 1 jan 
2011 då, då tror man ju ändå att man det i bakvattnet ska ha någon utbildning som triggar 
igång samtidigt men det gör det ju inte.(Lena)  

 

En av svårigheterna med att arbeta som LSS-handläggare när barnperspektivet enligt lag skall 

beaktas är att man inte vet hur detta rent praktiskt ska gå till, eftersom Socialstyrelsen inte har 

kommit med några riktlinjer som ska följas. När vi tolkar intervjupersonernas svar ser vi även 

att några av LSS-handläggarna inte heller är helt säkra på vilka stadgar som de ska följa, 

vilket påvisas med följande citat: 

 
Så utan man förhåller sig till det här, vad är det,… WHO eller nej? Barnkonventionen var det 
jag tänkte på ja. Så att det är ju.(Eva) 

 
Man måste ju mera sätta sig in i vilka dokument och vilka rättigheter tex FN:s stadgarna om 
barnperspektivet i FN då. Så att det bör ju kunna bli bara bättre för barn, att man blir mer 
medveten om deras behov och så tror jag. Det kan ju knappast inte bli sämre i alla fall. Det 
tror jag inte.(Lisa) 

 

Samliga intervjupersoner ger uttryck för att de är ute och famlar i mörkret och att de påverkar 

rättsäkerheten när de får konstruera sina egna riktlinjer och arbetsmodeller att arbeta efter på 

respektive arbetsplats. Intervjupersonerna efterlyser riktlinjer och modeller att arbeta efter då 

det i dagsläge inte finns någon bra arbetsmodell som är fullt applicerbar att tillämpa inom 

LSS. I Socialstyrelsens förstudie (2009) framkom att de idag rådande arbetsmodellerna inte är 

applicerbara. Enligt teorin om sociala konstruktioner är all kunskap socialt konstruerad och 

därmed finns det inga objektiva sanningar utan verkligheten formas i samspel med andra, 

först då blir det en allmängiltig rådande verklighet (Payne, 2005). Detta skulle kunna innebära 

att om det i ett arbetslag finns en drivande person kan det bli dennes konstruktion som blir 

rådande och därmed verklighet. Uttryck som” vi famlar”, ”det är väldigt luddigt” eller ”inga 

riktlinjer” är ofta återkommande i intervjumaterialet och för att påvisa att de tycks lämnas att 
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själva konstruera modeller och riktlinjer väljer vi att ta med citat från samtliga LSS-

handläggare:  

 
Utredningsmetod? …Min metod…nej men alltså det finns ju ingen sån här metod som jag 
använder mig av men jag går väl på magkänsla, jag pejlar av liksom vart är barnet i 
utvecklingen.(Anna) 
 
Jag har inte haft någon specifik metod.(Sara) 

 
Vi är ju som sagt väldigt…..,ja om jag får uttrycka mig luddigt fortfarande för oss.(Eva)  

 
Vi kunde få prata om det här och få lite riktlinjer för det är väldigt luddigt nu man tolkar det 
på sitt eget sätt.(Moa) 

 
Att vi får så man känner sig säker i yrkesrollen liksom när det här ska vara i utredningarna 
men jag vet ju att när vi diskuterar så är det ju många olika bud på hur man ska se och hur 
man ska skriva och vad ett barnperspektiv är och barnens perspektiv. Det är väldigt, väldigt 
olika.(Lena) 

 
Men alltså vi famlar här det finns ingen policy och vi har inte jobbat fram några riktlinjer hur 
vi ska jobba med det här. Det har vi inte, i övrigt har vi inte hunnit så långt i frågan 
faktiskt.(Lisa) 

 

Barnperspektivet kontra barns perspektiv  

Ett mönster som framträder i analysen är att samtliga sex intervjupersoner har en klar bild av 

vad barnperspektiv innebär för dem själva. De uttrycker sig med olika ord, men vår tolkning 

är att deras innebörd i begreppet barnperspektiv är i stort sett densamma, att se barnet, att höra 

barnet och att ta med barnets åsikter i utredningen beroende på var barnet befinner sig i sin 

utveckling, ålder och mognad. Liknade citat som nedan gavs av samtliga LSS-handläggare: 

 
Man ska höra barnet, se barnet och se barnet i utredningen.(Anna) 

 

I en av kommunerna, kommun B, diskuterar de barnperspektivet i utredningarna från två 

perspektiv, barnperspektivet sett från den vuxnes håll och barnets eget perspektiv. I kommun 

A däremot visade inte analysen av intervjupersonernas uttalanden på att en lika tydlig sådan 

diskussion förekom. Nedan följer ett citat från kommun B: 

 
Barnperspektivet det är ju de, de perspektiv som vi vuxna har på barnets situation och vad vi 
tycker är det bästa för barnet sen barnets perspektiv är ju inte alls säkert att det stämmer 
överens med vad vi vuxna tycker i den situationen. De kan ju tycka att det är helt okey och de 
kan ju leva i sin lilla värld men det är ju barnets perspektiv på sin tillvaro och det blir ju en 
konst att beskriva det i en utredning.(Sara) 
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Arnér och Tellgren (2006) menar att man måste använda sig av begreppet barnperspektiv ur 

två aspekter. Dessa infallsvinklar innebär att man som vuxen både ser barnet och har det i 

åtanke. Om man ska utgå från ett barnperspektiv krävs det att man lyssnar till barnet och på så 

sätt skaffar sig en uppfattning. Detta bör i sin tur leda till att man försöker se på situationen 

utifrån barnets synvinkel samtidigt som man försöker förstå barnet och vidta de åtgärder som 

man bedömer vara till barnets bästa. De ovan nämnda tankegångarna får stöd i det som 

Barnombudsmannen (2002) poängterar, att oftast är det den vuxnes syn på barn och 

barnperspektivet som blir det rådande perspektivet och inte barnets egen syn på sin egen 

tillvaro.  

 

Däremot trycker två av LSS-handläggarna från kommun A på vikten av att som LSS-

handläggare för barn ha en relevant utbildning och menar att förskolelärarutbildningen är en 

bra grund när man handlägger barnärenden. Samtliga LSS-handläggare poängterar vikten av 

att ha barnet i fokus men ett stort dilemma som framkommer är att föräldrarnas behov ofta 

sätts före barnets behov. Det är då föräldrarna som får föra barnets talan och barnperspektivet 

får bedömas utifrån ett vuxet synsätt. Å ena sidan ska ett familjeperspektiv beaktas i LSS, å 

andra sidan ska barnets perspektiv beaktas, vilket citatet nedan visar: 

 
Jag måste vikta både föräldrarna och barnets åsikter förstås men det är barnet som står i det 
första, barnet i centrum, men samtidigt är det samlade perspektivet tillsammans måste jag titta 
på. Jag kan ju inte bara gå på att barnet inte vill ifall det nu är så att den, men omvänt kan det 
vara så att föräldrarna får avlastning så kan det ju bli bra föräldrar när barnet är hemma 
sen.(Anna) 

 

Det gäller alltså för LSS-handläggarna att beakta flera perspektiv och förhålla sig till dessa. 

Barnets bästa kan ju vara att familjen orkar med den livssituation som det kan innebära att ha 

ett barn med funktionsnedsättningar. När det gäller mindre barn blir det föräldrarnas önskan 

om insatser som styr men det gäller som handläggare att inte tappar bort barnets bästa. Flera 

av LSS-handläggarna pekar på den balansgång som ständigt råder mellan de båda 

perspektiven. Moa sätter ord på detta med citatet nedan: 

 
Det handlar väldigt mycket om att kunna se förhållandet mellan föräldrar och barn och kunna 
avläsa vad är det för behov barnet har, och föräldrarna har, och sen också kunna vikta det när 
det gäller handläggningen.(Moa) 

 

Det visade sig i genomgången av vårt intervjumaterial att det fanns tydliga skillnader mellan 

kommunerna A och B på om LSS ska se till ett familjeperspektiv eller inte. Fem av sex LSS-
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handläggare anser att barnperspektivet skall beaktas i alla utredningar, allt ifrån barnets egen 

utredning till om det är en förälder eller ett syskon som ansöker insatser, medan en anser att 

det endast skall beaktas i utredningar som rör barn. I citaten nedan ser vi tydliga skillnader på 

hur LSS-handläggarna själva uppfattar hur barnperspektivet kontra familjeperspektivet ska 

beaktas i utredningar.  

 
Lyssna till barnen vad de har att säga i den situation man befinner sig i då, jag tänker utifrån 
att jag är där och hjälper någon av föräldrarna eller någon utav syskonen kanske, och vad har 
då barnet i familjen i sådana fall för tankar i det att det ska komma in personer i hemmet och 
hjälpa till med någonting eller att det blir andra personer involverade i deras liv kanske man 
ska säga.(Eva) 
 
Jag tycker man tolkar det lite utifrån SoL att man liksom rör ihop äpplen och päron tycker jag, 
det är min uppfattning. Jag menar vad har socialpsykiatrin, varför ska de sitta och beskriva 
om det finns barn i familjen, det har inget med det att göra. De barnen kanske inte ens vill bli 
omnämnda.(Moa) 

 

Socialstyrelsens förstudie (2009) tar upp familjeperspektivet och där framgår det att hela 

familjens välbefinnande ska beaktas. Här ser vi att lagen ändå kan tolkas och därefter 

konstrueras utifrån varje enskild LSS-handläggare trots att de kan arbeta i samma kommun. 

Vi kan i enighet med Berger och Luckmann (1966) anse att verkligheten konstrueras utifrån 

människans personliga erfarenheter och därmed kan olika syn på samma verklighet råda på en 

gemensam arbetsplats. 

 

Delaktighet och inflytande 

Samtliga LSS-handläggare uppger att de alltid träffar barnet i samband med en utredning och 

då tillsammans med föräldrarna. Dock har en av intervjuperson ibland träffat barnet utan 

föräldrar, det har då rört sig om ungdomar som kan uttrycka sig själv. Flera av LSS-

handläggarna har även innan lagändringen haft för vana att träffat barnet i utredningen. I och 

med lagförändringen har de nu skyldighet att träffa barnet och kan därmed inte fatta beslut 

utan att träffa barnet, vilket känns som ett stöd i handläggarrollen, som Moa påvisar med 

citatet nedan: 

 
Jag säger nu att jag inte tänker utreda det här om inte jag får träffa ditt barn. Och jag säger 
antingen kommer jag hem till er eller så kommer ni hit och jag har inte hört någon som har 
sagt att jag inte får träffa barnet hittills, men det känns jätteskönt att ha det i ryggen att vi är 
tvingade till det här. Det är lagenligt, vi jobbar så här, vi måste träffa barnet.(Moa) 

 

Vanligtvis träffar handläggaren föräldrarna och barnet en gång under utredningen och har 

därefter telefonkontakt men det kan hända att det krävs fler träffar när det handlar om 
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omfattande insatser. Ett par av intervjupersonerna träffar ofta föräldrarna en stund ensam först 

för att få en första uppfattning om barnet och träffar sedan barnet samma dag när det kommer 

hem från dagis/skola. Samtliga LSS-handläggare försöker då få fram barnets egna åsikter och 

samtliga säger sig alltid höra och se barnet och vänder sig också till barnet i samtalet. På 

frågan hur man tar med barnets önskemål och synpunkter i utredningen svarade Lena 

följande:  

 
Det kommer ju med i utredningen i så fall det barnet har sagt, det skrivs ned i utredningen, det 
är jätteviktigt, och önskemål. Under rubriken barnperspektivet.(Lena) 

 

I det nya tillägget till LSS förstärks barnperspektivet och betoningen ligger på vad som är bäst 

för barnet. Det står även att barn skall ges relevant information utifrån sin ålder och mognad. I 

vårt intervjumaterial visade det sig att det endast var Sara som extra betonade detta med 

information till barnet speciellt som citatet nedan visar: 

 
Jo, i barnperspektivet så ingår ju också att barnet ska få en adekvat och relevant information 
om de insatser som vårdnadshavaren har sökt för deras räkning sen kan ju det mottas på 
väldigt olika sätt utifrån ålder och funktionsnedsättning naturligtvis men just det här att man 
får inte glömma bort att ge barnet informationen./…/Det är ju viktigt att man försöker ge 
barnet information om vad det här verkligen är för någonting. Man får inte glömma bort 
det.(Sara) 

 

Det som framkom i vår tolkning av intervjumaterialet var att information och återkoppling 

oftast gavs enbart till föräldrarna och inte till barnet. Vi menar att anledningen till detta delvis 

kan bero på vad LSS-handläggarna själva anser är delaktighet och inflytande, det vill säga en 

egen konstruktion. De människor har med sig i sitt eget bagage påverkar hur de förhåller sig 

till delaktighet och inflytande och Payne (2005) menar att interaktioner i form av diskussion 

kan skapa en gemensam bild av begreppens innebörd och därmed en allmänt rådande 

verklighet. 

 

Forskarna Franklin och Sloper (2005) beskriver i en artikel att uppgifter tyder på att det finns 

brister på återkoppling till barnen, då återkopplingen oftast sker enbart till föräldrarna. Det är 

viktigt att barnen känner att deras åsikter tas tillvara. Det finns stora behov av utbildning och 

personalutveckling inom detta område och det är ett vanligt tema i den publicerade 

litteraturen. Artikeln bekräftade att personal inom socialt arbete behöver mer utbildning för att 

kunna stödja barnens delaktighet. Även Cavet och Sloper (2004) har i sin litteraturstudie 
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kommit fram att det finns stora kunskapsluckor när det gäller hur man får barn med 

funktionsnedsättningar mer delaktiga rörande sina egna beslut.  

 

Kommunikation  

En av de största svårigheterna enligt LSS-handläggarna är möjligheterna till kommunikation 

med barn, vilket även påverkar delaktighet och inflytande. LSS-handläggarna anser att det är 

svårt att ta reda på barnets perspektiv om barnet exempelvis har kommunikationssvårigheter. 

Då många av barnen kan ha stora funktionsnedsättningar utan tal kan det vara svårt att få till 

kommunikationen mellan LSS-handläggaren och barnet. Anna belyser detta problem med 

citatet nedan: 

 
Det finns fall när jag inte har kunnat kommunicera alls med barnet då belyser jag det, att jag 
inte har kunnat prata med barnet och att jag får göra en egen värdering utifrån vad är barnets 
bästa och så skriver jag det i utredningen.(Anna) 

 

Kommunikationsproblemen kan även leda till svårigheter med att ge och ta emot adekvat 

information som framgår nedan: 

 
Svårigheterna är ju det här att göra en bedömning kring hur mycket information kan det här 
barnet ta emot och förstår den verkligen vad jag menar. Den kommunikationen kan vara lite 
svår och lika att kunna få fram barnets eget perspektiv det beror ju på lite grann vad det är för 
barn. Det ser jag som den största svårigheten.(Sara) 

 

Vid svårigheter att kommunicera med barnet uppger LSS-handläggarna att de måste förlita sig 

på vad förälder eller annan företrädare berättar, Moa beskriver detta nedan: 

 
Svårigheterna kan ju vara det här då om det är ett barn eller ungdom som kommer hit och inte 
kan företräda sig själv. De kan inte kommunicera till ex, kanske har Bliss karta och där kan 
inte jag läsa när barnet/ungdomen då tittar på en karta, jag, alltså det är specifikt då och då 
måste man ju verkligen väga in det att lita på föräldrarna.(Moa) 

 

Ledande forskarna inom området funktionshinder, Franklin och Sloper (2009) menar att ofta 

sker kommunikationen med företrädare istället för direkt med barnen när barnen inte har 

verbalt tal. På frågan om kommunikationshjälpmedel skulle hjälpa till i utredningar som rör 

barn svarar Moa: 

 
Det skulle vara till mycket hjälp tror jag och jag tror att det skulle vara till hjälp för barnen 
som har kommunikationssvårigheter. Det som vi ser idag så är det så att föräldrar kanske inte 
alltid säger det barn vill att de säger. Så kan det vara.(Moa) 
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Mycket i intervjumaterialet pekar på att LSS-handläggarna inte anser sig ha kompetens att 

använda hjälpmedel vid kommunikation med barn utan verbalt tal samt att de har svårighet att 

se egna lösningar för att samtala med barn som har kognitiva funktionsnedsättningar. Vi gör 

här tolkningen att LSS-handläggarna väljer bort att själv konstruera en enkel lösning för att 

kunna kommunicera med barn utan tal och på så vis lyssnar de fullt ut på föräldrar eller annan 

företrädare. Trots att det finns hjälpmedel i form av bland annat olika bildhjälpmedel och 

teckentolk, är det inget som någon av intervjupersonerna använder sig av. I citaten nedan ger 

vi belägg för att de anser sig sakna kunskap inom detta område: 

 
Jag har inget, inga verktyg att själv kommunicera. Jag kan inte kommunicera med bilder och 
sådana saker. Att kommunicera med tecken det är ingenting som jag ger mig in på. När det är 
språksvårigheter, när det är icke svensktalande familjer då anlitar vi ju alltid tolk men jag har 
aldrig anlitat en teckentolk. Det vet jag ju också att det finns men det har jag inte stött på än. 
Så där kanske man, det kan man ju se som en lite brist att vi handläggare inte har kunskap 
kanske att kunna ha kommunikationshjälpmedel.(Sara) 

 
Jag har ju ungdomar som har, som använder, de blickpekar på grejer och då finns ju, för jag 
kan ju inte förstå det, men det finns assistent med som berättar vad hon säger så att jag kan 
fråga henne och hon svarar mig, för den kunskapen har jag inte.(Lena) 

 

Franklin och Sloper (2009)anser de att det inte behöver vara komplicerade hjälpmedel som 

behövs utan det kan räcka med enkla bilder för att kommunicera med barn och på så vis göra 

barnen mer delaktiga. Forskarna Cavet och Sloper (2004) menar även de att bristen på 

kommunikationshjälpmedel är ett stort hinder som medför att barnen därmed blir mindre 

delaktiga.  

 

Avslutande diskussion  

Vår slutsats, som svarar upp bra mot vårt syfte och våra frågeställningar, är att alla LSS-

handläggare i uppsatsen kan definiera vad barnperspektivet innebär för dem själv. Däremot 

har de svårigheter då det gäller att veta hur de rent praktiskt ska applicera barnperspektivet så 

att det blir en mer likartad handläggning och därmed ökad rättsäkerhet. I avsaknaden av 

riktlinjer och arbetsmodell görs egna tolkningar och konstruktioner hur de praktiskt ska 

tillämpa barnperspektivet. De teman som framkom i vår analys är svåra att särskilja då de i 

stor grad integreras av varandra och alla delar påverkar hur LSS-handläggarna applicerar 

barnperspektivet i sina utredningar. För att kunna tillämpa barnperspektivet i LSS måste LSS-

handläggarna ha god kunskap om alla dessa delar samt en fungerande utredningsmodell att 

arbeta efter. Att låta barn med funktionsnedsättning vara delaktiga på sina egna villkor kräver 

att de som arbetar runt barnen har en gedigen kunskap om funktionsnedsättningen samt hur 
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man talar med och tolkar barnen. För att uppnå detta krävs riktlinjer och att det finns tid och 

resurser för utbildning samt ökad förståelse för att det är tidskrävande att ta reda på barnets 

åsikt. I regeringens proposition (2009/10:176) påpekas vikten av att barn och unga ska ha 

möjlighet att uttrycka sig och att detta bör vara ett kvalitetskrav i LSS-verksamhet. Kunskap 

och kompetens när det gäller utredningsmodeller måste därmed ses som en viktig del i 

kvalitetssäkringsarbetet som kommunerna är skyldig att bedriva. 

 

Barnperspektivet reglerades tidigare bara i SoL och i Socialstyrelsens förstudie (2009) 

belystes bland annat avsaknaden av ett barnperspektiv i LSS, vilket ledde till en lagändring 

som trädde i kraft 1 januari 2011. Tre nya paragrafer har tillkommit i lagen som ska stärka 

barns rättigheter delaktighet kring sin egen tillvaro. En svårighet med barnperspektivet i LSS 

kan vara att se till barnets ålder och mognad då det står i lagen att barnet har rätt att göra sin 

röst hörd och har rätt till information rörande sina egna beslut. Vad är ålder och mognad när 

det rör barn med funktionsnedsättning? Det kan vara svårt att ta reda på detta då det kan röra 

barn med stora funktionsnedsättningar i form av både utvecklingstörning och 

kommunikationssvårigheter.  

 

Som framgått i analysen är det en ständig balansgång som är rådande mellan den vuxnes 

uppfattningar om vad som är bäst för barnet och barnets egna uppfattningar, vilket även Arnér 

och Tellgren (2006) belyser. Vi anser att detta är en mycket angelägen och intressant 

diskussion. Under arbetets gång har nya frågeställningar inom området dykt upp och vi har 

insett hur komplext ordet barnperspektiv är och hur olika det kan tolkas. Vår studie har visat 

att det inte är helt okomplicerat att veta vad det innebära att arbeta utifrån ett barnperspektiv. 

Självklart kan det vara svårt att formulera en för hela landet vedertagen definition av 

begreppet barnperspektiv, men vi anser att det är viktigt att på de arbetsplatser där de säger sig 

utgå från ett barnperspektiv, gör en gemensam definition av begreppet och för en ständig 

diskussion kring dess innebörd. Genom diskussioner föds en möjlighet att föra utvecklingen 

kring begreppet framåt. Om inte dessa diskussioner ständigt hålls levande finns risken för att 

falla tillbaka i gamla mönster och därmed fortsätta att skapa sina egna konstruktioner på sitt 

eget vis. Intervjupersonernas reflektioner i samband med våra intervjuer hoppas vi i sin tur 

kan leda till en vidare diskussion i arbetsgruppen. Denna diskussion hoppas vi medför en ökad 

medvetenhet om barnperspektivets roll i verksamheten. Vår förhoppning är att 

intervjupersonerna har sett intervjuerna som en möjlighet till att föra upp diskussionen kring 
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innebörden av barnperspektivet som i sin tur kan leda till förbättring av hur de ska applicera 

barnperspektivet i sina utredningar, samt en möjlighet till vidare utbildning i ämnet.  

 

Eftersom yrkesverksamma inom socialt arbete många gånger använder sig själv som verktyg 

är det svårt att inta en objektiv och neutral ställning i sitt arbete, vilket Dunér och Nordström 

(2005) även belyser. Människor som har den vetenskapliga utgångspunkten att verkligheten är 

socialt konstruerad menar att det inte går att vara objektiv då alla konstruerar en personlig 

subjektiv uppfattning av sin egen verklighet (Payne, 2005). Detta har tydligt framgått i denna 

studie då LSS-handläggarna var och en för sig har en egen konstruktion av barnperspektivets 

innebörd. Med detta i åtanken ställer vi oss frågan om det finns en möjlighet att göra en 

objektiv tolkning av det vi människor ser? Är det möjligt och i så fall till vilken grad? Hur ska 

vi som vuxna agera för att tillåta barns perspektiv att komma fram och bara vara precis vad 

det är utan att vi lägger vår vuxna tolkning i det?  

 

Förslag till vidare forskning kan vara att fördjupa sig i de olika utredningsmodeller som finns, 

exempelvis BBIC, och hur detta kan utvecklas för att passa i utredningar som rör individer 

med funktionsnedsättningar. Andra områden som skulle vara intressanta att undersöka är 

bland annat om det finns någon skillnad i kvinnliga och manliga LSS-handläggares sätt att 

applicera barnperspektivet i sina utredningar. Det skulle även varit intressant att göra en 

kvantitativ studie i hela riket för att belysa hur barnperspektivet beaktas i LSS. Om vårt syfte 

istället varit hur LSS-handläggare fått kunskap om barnperspektivets reglering i lagen skulle 

det ha varit intressant att intervju respektive chefer för att se hur de har implementerat detta 

till sina medarbetare. Det behövs även vidare forskning kring hur man ska kunna göra barn 

med funktionsnedsättningar mer delaktiga. Tidigare forskning visar att bristen på 

kommunikation är en stor bidragande orsak till att delaktigheten är eftersatt. Ofta är det 

barnets företrädare som för barnets talan och barnperspektivet blir då ur den vuxnes 

perspektiv och inte ur barnets eget perspektiv. 

 

I denna studie har vi valt att ta ansvar för samtliga kapitel gemensamt då vi under arbetets 

gång valt att göra i stort sett allting tillsammans. Tillsammans har vi gjort samtliga intervjuer, 

transkriberat materialet, sökt tidigare forskning, skrivit och gjort analysen samt resultat och 

avslutningsdiskussionen.  
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Avslutningsvis några visa ord från Sören Kirkegaard. 

Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål, måsta jag först finna 

henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror, 

att hon kan hjälpa andra.  

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer, än vad hon gör, men först och 

främst förstå vad hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte, att jag kan och 

vet mer. Vill jag ändå visa, hur mycket jag kan, beror det på att jag är fåfäng och 

högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom.  

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därför måste 

jag förstå, att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag 

inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

Hej!  

Vi, Marlene Karlberg och Katarina Pettersson, studerar sista terminen på 

socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. Vi ska nu skriva ett examensarbete och vårt 

syfte med arbetet är att belysa hur LSS-handläggare applicerar barnperspektivet under 

beslutsprocessen. Vår litteratursökning kring LSS och barnperspektivet har visat att det finns 

få undersökningar kring ämnet, vilket gör att vår studie är väl motiverad. När barnperspektivet 

nu dessutom har förtydligats i nya LSS är temat än mer relevant.  

 

Vi avser att göra en kvalitativ studie genom att genomföra enskilda intervjuer och söker nu 

LSS- handläggare, främst med inriktning barn och ungdom men även med inriktning vuxna, 

som kan tänka sig att delge oss sina åsikter och tankar kring ämnet. Handläggaren bör ha 

arbetat minst två år för att ha möjlighet att reflektera över hur barnperspektivet beaktades 

tidigare. Intervjun beräknas ta ca.1 timme och kommer förslagsvis att genomföras någon gång 

mellan vecka 43-46 på din arbetsplats. För att inte gå miste om viktig information kommer 

intervjuerna att spelas in för att sedan transkriberas. Informationen från intervjuerna är endast 

till för denna studie och kommer därmed att förstöras efter vår uppsats är klar.   

 

Ert deltagande är frivilligt och Ni kan när som helst avbryta Ert deltagande utan att ange skäl 

för detta. I skriftligform kommer Era namn och situationer att ändras. Informationen som 

framkommer vid intervjun kommer att hanteras konfidentiellt och förstöras efter att uppsatsen 

är godkänd.  

 

Vår förhoppning är att vi med Er hjälp kan belysa ett ämne som är högst aktuellt och relevant 

för det sociala arbetet.  

Maila oss gärna på nedanstående adresser:  

Marlene Karlberg                  Katarina Pettersson                         

vsn08mln@hig.student.se                   pfk07kpo@hig.student.se               

                                                                                                                     

Med vänliga hälsningar 

Marlene Karlberg och Katarina Pettersson 
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Studien beräknas vara klar januari 2012 alla C-uppsatser blir sedermera en offentlig handling 

som kommer att finnas tillgänglig via Högskolan i Gävles hemsida http://hig.diva-portal.org 

 

Jag har läst bifogad information om den aktuella studien och är informerad om att deltagande 

är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att ange skäl för detta. 

Informationen har delgivits att det som framkommer vid intervjun kommer att hanteras 

konfidentiellt.  

Utifrån ovanstående information samtycker jag till att delta i studien och ger därmed tillåtelse 

till att de upplysningar som framkommer kan användas som underlag för denna studie om 

barnperspektivet i LSS. 

 

Underskrift 

 

…………………………………………….. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Inledande frågor  

• Berätta om dig själv? (yrkesbakgrund mm) 

• Vilken utbildning har du och hur länge har du arbetat som LSS-handläggare?  

 

Barnperspektivet  

• Vad innebär barnperspektivet enligt dig?  

• Hur har du fått kunskap om barnperspektivet?  

• På vilket sätt tas barnperspektivet in i utredningsförfarandet? Ge konkreta exempel.  

• Vilka möjligheter anser du är förenade med ett barnperspektiv i LSS?  

• Vilka svårigheter anser du är förenade med ett barnperspektiv i LSS?  

 

Utredningsförfarande  

• Berätta om hur en utredning kan gå till vid en ansökan om insatser?  

• Vilken utredningsmetod använder du för att påvisa barnets perspektiv?  

 

Delaktighet och inflytande barnärenden  

• Berätta om hur det går till när du träffar familjen och barnet? (Träffar med barnet 

själv? Hur många gånger? mm)  

• På vilket sätt deltar barnet i utredningsprocessen?  

• Hur belyser du barnets önskemål och synpunkter i utredningen?  

• Hur samtalar du med barn som har t ex. kommunikationssvårigheter och finns det 

hjälpmedel för att belysa barnets åsikter?  

Barnperspektivet i vuxenhandläggningen 

• Berätta om när du träffar en person som ansöker om insatser och där det finns barn i 

familjen. På vilket sätt belyser du barnperspektivet i beslutsprocessen? 

 

Framtiden  

• På vilket sätt skiljer sig utredningsförfarandet efter att barnperspektivet blivit reglerat i 

LSS?  

• Anser du att det skulle behövas någon form av stöd för att bättre kunna samtala med 

barn och klarlägga deras önskemål? Vad skulle det då kunna innefatta?  
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• Beskriv hur barns delaktighet diskuteras i organisationen och i er arbetsgrupp? 

• På vilket sätt sker samverkan med andra kommuner vad gäller barnperspektivets 

innebörd?  

 

Avslutande frågor  

• Tycker du att vi har lyckats fånga upp hur du och ditt arbetslag arbetar med 

barnperspektivet? 

•  Är det något vi inte har tagit upp som du vill få med?  

 


