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Abstract 
Author: Mia Lindgren and Linda Wreibo 
Title: Do administrators within the organisation of LSS give disabled children the right to 
participate in the decision-making process? 
 
The purpose of this study was to examine how administrators within the organisation of LSS 
in Sweden works with disabled children when it comes to participation in decision making 
about their lives. More specifically the aim was to find out how administrators work with 
participation in practise, not only by restrictions policies and guidelines from the top of the 
organisation. As the study was based on single interviews with each administrator the 
questions was about how they work in practise and how their own opinions about involving 
disabled children in the decision-making process. Fifteen administrators were asked to 
participate in this study and six of them agreed. Six themes were identified as that seemed to 
play a special role during the interviews about children’s participation: Methods, practise, 
improvement areas, level of functional disorder, age and maturity and cooperation. The 
analysis was based on Shier´s model “Pathways to participation” (2001). As a conclusion of 
the first three themes showed that the ideas of how to work to involve children in decision-
making was different between different administrators. A central part in this study was that 
there was a lack of methods which made the work of participation difficult to practise. Also 
personal opinions shifted of when children are able to participate. The study showed that the 
administrators had little support from their organisations like policy’s and guidelines to help 
them in their work with children. The administrator’s personal opinion shifted about how to 
work to get disabled children to participate in the decision-making process. This study has to 
be seen by the administrator’s contexts. It is the organisation that forms the frame of how the 
administrators should work with participation for disabled children. 
 
 Key words: disabled children, participation, decision-making process. 
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1 Inledning 
”Barn vet, men på ett annorlunda sätt. Ibland inte det självklaraste, men ibland det viktigaste.” 

(Christina Renlund, psykolog och psykoterapeut, i Wallenborg, 2007) 

 

Barn i dagens samhälle upplever att de inte får sina röster hörda och inte alltid ges rätten att 

komma till tals (Barnombudsmannen1, 2004). Barns delaktighet ökar men det är framför allt 

svårt att se vilka barn som inte är delaktiga. Det är viktigt att den informationen framkommer 

för att alla barn ska kunna ha samma rätt till att vara delaktiga. Vi måste lära känna barnen 

genom att ta oss tid för att kunna få in så många aspekter från barnet som möjligt. De som 

arbetar med barn tar inte alltid hänsyn till detta moment. Därför måste arbetssättet vara 

uppbyggt av ärlighet mot barnen och inte bara lyssna på vad de har att säga utan faktiskt 

lyssna på vad de menar (Sinclair, 2004: 106, 113). Det skulle behövas mer forskning om hur 

det påverkar barn med funktionsnedsättningar att inte få vara delaktiga och det behövs mer 

kunskap om de faktorer som främjar delaktighet och påverkar delaktigheten. Barn har minst 

delaktighet när det gäller frågor om barnets egen hälsa och om att skydda barnet (Franklin & 

Sloper, 2006: 727, 729).  

 

Vi har båda praktiserat inom LSS verksamhet (Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade). Under praktiktiden väcktes vårt intresse för hur LSS handläggare arbetar 

med delaktighet för personer som har funktionsnedsättningar. Vi har inte tidigare arbetat med 

barn och ser därför detta som ett nytt och intressant område för oss att undersöka. Vi har 

också läst artiklar om ämnet vilket har ökat vår kunskap inom området och ytterligare stärkt 

vårt intresse för ämnet. 

 

1.1 Problemformulering 

Barn är en stor grupp av dem som är föremål för sociala insatser men de har ändå liten 

möjlighet att föra fram sin talan och kunna påverka de som fattar beslut (Grover, 2004: 411). 

Sinclair menar att barn inom social omsorg upplever att det inte är någon mening att göra sin 

egen röst hörd. När barn har getts möjlighet att uttrycka sin egen vilja vid beslutsfattande så 

händer det att barn upplever att deras vilja inte haft någon betydelse. Detta har medfört att när 

barn blir tillfrågade vid andra tillfällen om att vara delaktiga så har de uttryckt: Vad är det för 

mening? Enligt Sinclair finns det socialarbetare som inte alltid tar hänsyn till barnets 
                                                
1 Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt 
i FN:s barnkonvention (www.barnombudsmannen.se) 
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perspektiv även om socialarbetaren arbetar för att göra barnet delaktigt (Sinclair, 2004: 113). 

När beslutet är taget och barnets åsikter inte har tagits hänsyn till kan det skapa en misstro till 

personer som utger sig för att lyssna och hjälpa dem att föra fram sin åsikt. Sinclair (2004: 

113) menar att vi har en skyldighet att lyssna på barnen och framförallt på vad de menar. 

Cavet och Sloper (2004: 283) menar att delaktighet ökar barns självförtroende och har en 

positiv inverkan på barnets egna förmågor. 

 

Under de senaste åren har barn och ungas psykosociala hälsa försämrats enligt 

Barnombudsmannen (BO). Ett av BO:s huvudtema i årsrapporten 2002  till regeringen 

handlade om vilka behov som barn med funktionshinder har och lyfte fram denna målgrupp. 

BO menar att barnkonventionen är tydlig när det gäller att alla barn har lika värde 

(Barnombudsmannen, 2002). Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande artiklar som 

handlar om att alla barn är av lika värde och har samma rättigheter, att barnets bästa ska tas 

hänsyn till vid alla beslut som berör barnet, barns rätt till liv och utveckling samt om barns 

rätt till att uttrycka sig (UNICEF, 2009: 4).   

 

” ‘Regeringens barnpolitik är en politik för barnets rättigheter. Barn är kompetenta individer. De 

ska respekteras och vara delaktiga i beslut som rör dem. … ‘ ”  

(Socialminister Göran Hägglund i Socialdepartementet, 2008: 1) 

 

Det finns tecken på att insatser och behandling kan se olika ut beroende på i vilken kommun i 

Sverige barnet är bosatt i. Svenskhandikappstidskrift publicerar ”Staten bör stå för hela LSS” 

skriven av Jamie Bolling (2008), ledamot i DHR: s förbundsstyrelse och doktorand vid 

Institutet för Handikappvetenskap, debattartikeln om vem som ska axla huvudmannaskapet 

för LSS. Idag är det kommunerna som har ansvaret för bedömningar i LSS insatser. Det finns 

röster som hellre ser att staten bär hela ansvaret. Bolling menar att det är kommunerna som 

har ansvaret över sina medborgare och tanken är att detta ska inkludera personer med 

funktionsnedsättningar. Hon menar dock att personer med funktionsnedsättning måste få sitt 

behov tillfredställt innan de kan behandlas jämlikt av kommunerna. Stödet till personer inom 

LSS kretsen prioriteras inte inom kommunerna och de behandlas olika på olika platser i 

landet. Friheten i att kunna flytta till valfri ort skulle inte längre behöva innebära att redan 

tagna beslut omprövas när någon flyttar till en annan kommun. Olika ekonomiska 

förutsättningar och kompetensinnehav bidrar till att behandlingar varierar från kommun till 

kommun. Bolling föreslår att staten bör ta över ansvaret för bedömningar för att vi ska kunna 
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få en gemensam bedömningsmall. Rutiner och krav på utbildning på tjänstemännen skulle 

kunna säkra en lika behandling oavsett var vi bor i Sverige (Bolling, 2008). 

 

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 pga. av att 

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

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

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

verkligen ser ut (Barnombudsmannen, 2002). 

 

Att samtala med barnet är viktigt för att barnet ska få information om vad som sker i ärendet 

men även för att socialarbetare ska få en inblick i barnets erfarenheter och upplevelser av 

situationen. Därför har Socialstyrelsen gett ut Samtal med barn inom socialtjänsten, för att ge 

personal i socialtjänsten råd och stöd i arbetet med barn (Socialdepartementet, 2007: 24-25). 

Många av socialtjänstens insatser berör barn. Skälen som uppges till att det är svårt att arbeta 

med barn är att det finns svårigheter i att samtala med barn, att socialarbetare är rädda för att 

barnet ska ta skada samt att de inte vet hur de ska tolka det barnet säger. Oavsett vilka villkor 

som barnen lever under så är Samtal med barn inom socialtjänsten, till för att ge barnen en 

egen röst, göra dem delaktiga, delge dem information, synliggöra och ge barnen styrka 

(Socialstyrelsen, 2004: 7). Även Barnombudsmannen (BO) har gett ut en skrift som heter 

Samtala med barn och unga, för att ge konkreta tips och råd till yrkesverksamma som arbetar 

med barnärenden. Tanken är att skriften ska ge yrkesverksamma verktyg till att reflektera 

över egna perspektiv och fundera över sina samtal med barn och unga2 (Barnombudsmannen, 

2004). BO möter alltför ofta barn som upplever att socialarbetare inte lyssnar på dem. Enligt 

BO måste socialarbetare arbeta i högre grad för att verkligen lyssna på barnen och göra dem 

delaktiga samt väga in deras åsikter i själva beslutstagandet (Barnombudsmannen, 2004). 

Cavet och Sloper (2004: 282, 285, 287) menar att de som arbetar med barn med 

funktionsnedsättning behöver få mer kunskap om hur de ska göra barn mer delaktiga. Idag 

finns det arbetssätt men de behöver utvecklas och det finns områden som behöver undersökas 

mer när det gäller att öka delaktigheten för barn med funktionsnedsättning. Eftersom det finns 

                                                
2 med barn och unga avses personer som är upp till 18 år (www.barnombudsmannen.se) 
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lite forskning om hur barn görs delaktiga och barn upplever att de inte blir lyssnade till är det 

intressant att göra denna undersökning för att öka kunskapen om delaktighet för barn med 

funktionsnedsättningar. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur LSS handläggare arbetar för att göra barn med 

funktionsnedsättningar delaktiga för att hitta de områden där arbetet med delaktighet kan 

förbättras. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilka svårigheter finns det i att göra barn med funktionsnedsättning delaktiga?  

2. Vilka arbetssätt använder sig LSS handläggare av för att göra barn delaktiga?  

3. Kan arbetet med att göra barn med funktionsnedsättningar delaktiga förbättras? 

 

1.3  Lag (1993: 387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  

Nedan följer en kort introduktion till LSS lagen och vidare presenteras LSS kommitténs 

förslag på förbättring vad det gäller att göra barn delaktiga.  

 

LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade3) ska garantera personer med 

omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor vilket innebär att de får 

den hjälp de behöver i det dagliga livet. De ska kunna påverka vilket stöd och vilken service 

de får. Målet med lagen är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. LSS ger rätt till 

tio olika insatser som personer kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning 

(www.socialstyrelsen.se). De tio insatserna består av rådgivning, biträde av personlig 

assistent, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, 

korttidstillsyn, familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar, bostad 

med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna och daglig 

verksamhet (www.riksdagen.se). 

LSS kommittén har arbetat fram förslag på förbättringar av LSS lagen.  LSS-kommitténs 

ordförande Kenneth Johansson menar att LSS lagen är en garanti personer med omfattande 

funktionsnedsättningar ska få stöd och service. Samtidigt som lagen är en garanti har det 

                                                
3 Se bilaga 3 
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tillkommit nya utmaningar som lagen måste hantera. LSS infördes i stor enighet i början av 

1990-talet. Han menar att föreligger politisk enighet om att lagen är nödvändig och att den 

behöver utvecklas och förtydligas. LSS kommittén uppger att det måste finnas ett tydligt 

barnperspektiv i LSS. En obligatorisk registerkontroll ska införas av alla som arbetar inom 

LSS med att utföra stöd och service åt barn och unga (http://regeringen.se).  

1.4 Disposition 

I kapitel 2 presenteras den här undersökningens forskningsdesign, val av metod och urval 

samt genomförande och etiska överväganden. I kapitel 3 uppvisas en kunskapsöversikt över 

den här undersökningens område. I kapitel 4 presenteras den teoretiska referensramen som 

består av Shier´s modell ”Pathways to participation” (2001). Därefter i kapitel 5 presenteras 

resultat och analys sedan avslutas arbetet med slutdiskussion i kapitel 6. 
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2 Forskningsdesign 

Under den här rubriken beskrivs och motiveras val av metod och urval. Här kommer även en 

presentation av hur undersökningen genomförts och underökningens trovärdighet och 

tillförlitlighet. 

 

Metoden som använts i undersökningen är kvalitativ metod. Kvalitativ metod karakteriseras 

av att det finns en närhet till deltagarna i undersökningen. Detta är en förutsättning för att 

kunna skapa förståelse inför problemet. För att skapa en förståelse för den situation som 

organisationer, grupper och individer befinner sig i så måste forskaren skapa en närhet genom 

att sätta sig in i deras situation för att få deras perspektiv. Genom detta angreppssätt försöker 

forskaren få en mer fullständig uppfattning om det studerade fenomenet (Holme & Solvang, 

2006: 92- 93). Valet att använda kvalitativ metod beror på att den här undersökningen vill få 

fram information om LSS handläggares perspektiv på delaktighet och hur de arbetar för att 

göra barn delaktiga i beslutsprocesser. 

 

2.1 Urval 

När det gäller urval i kvalitativa studier används icke-sannolikhetsurval. När respondenter 

väljs efter deras relevans för undersökningen görs ett subjektivt urval. Detta för att forskare 

medvetet väljer respondenter med vissa egenskaper i större utsträckning än i kvantitativa 

studier eftersom att urvalet oftast är mindre (Denscombe, 2009: 37, 251).  

 

Denscombe (2009: 252) menar att det är lättare att få folk att delta i en intervju om den 

tilltänkta respondenten kontaktas i förväg. Missivbrev (bilaga 1) skickades ut via mail med 

förfrågning om deltagande i undersökningen och efter det kontaktades de tilltänkta 

respondenterna via telefon. Det är viktigt att informera om hur lång tid intervjun tar i ett tidigt 

skede. För att respondenterna ska veta hur lång tid de ska avsätta. Upptagna personer kommer 

troligen inte att vilja delta om de inte vet hur länge intervjun kommer att hålla på 

(Denscombe, 2009: 252). I missivbrevet som skickades ut till respondenterna fanns 

information om att intervjuerna planerades ta 30- 45 minuter och därefter kontaktades 

respondenterna på telefon. 

 

Orsaken till att undersökningen vände sig till handläggare inom LSS var att de förväntades ha 

information om ämnet eftersom de arbetar praktiskt med barn i beslutsprocesser i vardagen. 
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Förfrågan om att delta i undersökningen skickades ut till 15 LSS handläggare och sex 

handläggare valde att delta i undersökningen. Anledningar som uppgavs för att avstå var 

tidsbrist, för de upplevde att de hade för liten erfarenhet av att arbeta med barn och att 

handläggaren i fråga inte arbetade med barn. Ett par handläggare gick inte att få tag på. Alla 

som deltog i undersökningen var kvinnor i åldern 30-60 år. De har arbetat med barnärenden 

inom LSS mellan 3 och 16 år. Alla handläggare arbetade i olika kommuner. 

 

Intervjuerna var så kallade respondentintervjuer. Respondentintervjuer innebär att vi 

intervjuar personer som är delaktiga i det vi undersöker (Holme & Solvang, 2006:104). För att 

försöka besvara undersökningens frågeställningar intervjuades LSS handläggare. Detta för att 

få deras beskrivningar av hur och om de arbetar med delaktighet för barn med 

funktionsnedsättningar. Motiveringen till varför handläggare intervjuades är att 

undersökningen förväntades få fram handläggarens egna uppfattningar om delaktighet och 

arbetssätt. Det skulle helst inte bli endast en organisationsbeskrivning av ämnet. 

 

2.2 Intervju som metod 

Enligt Robson kan intervju användas när man är intresserad av individuella uppfattningar om 

något som pågår i t ex en organisation. Intervjuer utförda ansikte mot ansikte ger intervjuaren 

fördelen att följa upp intressanta responser och undersöka underliggande motiv på ett sätt som 

frågeformulär som informanten själv fyller i inte klarar av (Robson, 2002: 271-272). 

Denscombe menar att kvalitativ intervju är en fördelaktig metod när man vill få reda på 

uppfattningar, erfarenheter och känslor som människor har när det gäller olika fenomen 

(Denscombe, 2009: 232-233). Kvalitativa intervjuer ger komplexa och varierade 

beskrivningar. Detta för att det är respondenternas egna svar och beskrivningar av olika 

fenomen som forskare med en kvalitativansats är ute efter. Intervjuer är dock begränsade när 

det gäller att få information om det som verkligen sker. Det beror på att det finns normer i 

samhället som gör att vi uttrycker oss på olika sätt beroende på vilken situation vi befinner oss 

i. Vi beter oss på ett visst sätt för att göra gott intryck och leva upp till förväntningar vilket 

gör att det inte alltid är sanningen som framförs (Alvesson & Deetz, 2000: 82-83). 

Denscombe påtalar intervjuareffekten. Det innebär att respondenterna ger olika svar beroende 

på hur hon eller han uppfattar intervjuaren. Detta påverkar hur långa och hur sanningsenliga 

svaren är. Intervjuareffekten kan leda till att respondenten svarar som de tror att forskaren vill 

att de ska svara. Om frågorna är känsliga får intervjuarens personlighet större betydelse 
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(Denscombe, 2009: 245). Det är svårt för intervjuaren att förändra sin personlighet men för att 

försöka minska intervjuareffekten kan intervjuaren lyssna intresserat på respondenten och 

vara neutral inför det som sägs för att respondenten ska känna sig avslappnad och svara 

sanningsenligt (Denscombe, 2009: 244-245). 

 

2.3 Utformande av intervjuerna 

Intervjuerna var semistrukturerade. Enligt Denscombe (2009: 234-235) innebär det att 

intervjuaren har ämnen eller frågor att utgå ifrån men att hon/ han ska vara flexibel och låta 

respondenten styra samtalet. Robson skriver att frågorna kan förändras under intervjun för att 

t ex förklara för respondenten vad intervjuaren menar men även för att utveckla svaren eller 

fråga om något nytt som kommit upp (Robson, 2002: 270). Intervjuerna utformades på detta 

sätt för att få fram respondenternas uppfattningar och beskrivningar. Detta genom att till stor 

del låta respondenterna tala fritt och styra samtalet, men att ändå ha en viss struktur för att öka 

chanserna för att besvara undersökningens frågeställningar.  

   

Intervjumanualen bestod av öppna frågor vilket gav respondenterna frihet och möjlighet att 

besvara frågorna varierat. Enligt Hargie och Dickson är öppna frågor breda i sin natur och 

kräver mer än ett eller två ord för att få ett adekvat svar. Vanligtvis har öppna frågor en 

uppmuntrande effekt på personer att vilja öppna sig och ge längre och djupare svar angående 

ämnet. Öppna frågor är användbara för att få uttryck för attityder, tankar och känslor. Öppna 

frågor ger intervjupersonen större kontroll över intervjusituationen och kan bestämma till 

vilken utsträckning frågor besvaras (Hargie & Dickson, 2004: 123). Intervjun ska börja med 

en lätt fråga. Det kan vara en fråga om respondenten själv och det ska gärna vara en konkret 

fråga (Denscombe, 2009: 256). Första frågan handlade om hur länge respondenten arbetat 

med barnärenden inom LSS. Enligt Denscombe (2009: 257) avslutas intervjun bäst genom att 

respondenten ges möjlighet att tillägga något eller kommentera det som sagt och att 

intervjuaren sedan tackar för respondentens medverkan. Sista frågan handlade om 

handläggaren hade något övrigt att tillägga. 

   

2.4 Genomförande av intervjuer 

När det gäller val av plats är det fördelaktigt att välja en lugn och tyst plats med bra akustik. 

Stressiga arbetsplatser bör undvikas om det går (Denscombe, 2009: 251). Respondenterna fick 

välja plats detta för att de ska känna sig trygga och avslappnade och även för att öka 
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chanserna för att de ska delta. Alla respondenter valde att bli intervjuade på respektive 

arbetsplats, antingen på sitt kontor eller i ett avskilt rum. Enligt Denscombe (2009: 252) är 

placeringen viktig för att skapa rätt atmosfär. Att sitta mitt emot varandra kan skapa en känsla 

av konfrontation för att undvika det är det bättre att sitta i 90 graders vinkel vilket ändå tillåter 

ögonkontakt. Under intervjuerna satt respondent och intervjuare i vinkel till varandra för att 

skapa en bra stämning.  

 

Enligt Denscombe är det viktigt att skapa en avslappnad atmosfär redan från början vilket gör 

att respondenten känner att han eller hon kan tala öppet. Detta kan göras genom att ta sig tid 

till att hälsa och presentera sig och syftet med undersökningen. Man ska även åter få en 

bekräftelse på ett det går bra att man spelar in och information om konfidentialitet ska ges 

(Denscombe, 2009: 255). Intervjuerna började med att intervjuar och respondent hälsade och 

respondenten fick information om undersökningen, konfidentialitet och frivillighet att delta. 

De fick ta ställning till om de ville spela in intervjun och alla gick med på det.  

En viktig del att tänka på under intervjuerna är att upprepa och sammanfatta respondentens 

utsagor för att försäkra sig om att man uppfattat det som sagts på rätt sätt (Denscombe, 2009: 

254). Detta gjordes vid flera tillfällen under intervjuerna och intervjuaren frågade om hon 

uppfattat respondentens svar på rätt sätt.  

    

Intervjuerna spelades in med diktafon. Det ger en möjlighet att lyssna igenom intervjuerna 

flera gånger för att inte missa viktig information. Intervjuerna spelades in för att fokus skulle 

ligga på det som sades istället för att försöka hinna med att skriva ner all information. Enligt 

Denscombe gör inspelning att undersökningen blir lätt att kontrollera och ger en fullständig 

dokumentation av vad som sagts under intervjun (Denscombe, 2009: 259). Denscombe 

(2009:260) menar att det blir enklare att analysera data när det kommer på papper än när man 

bara lyssnar på inspelningen av intervjun. Därför transkriberades samtliga intervjuer. 

Materialet har spelats upp och lyssnats till ett flertal gånger för att kunna ge en så korrekt bild 

som möjligt av samtalet vid transkriberingen. Vid ett par tillfällen uppkom problem vid 

transkriberingen eftersom det fanns ord på inspelningen som inte gick att tyda.  Dock gav de 

hela sekvenserna ett sammanhang vilket gjorde att materialet kunde utläsas och kopplas till 

sitt sammanhang. Där av uteslöts inte dessa sekvenser. Enligt Denscombe (2009:261) så bör 

forskaren bedöma om materialet bör kasseras eller inte eller om det går att tolka texten i sin 

helhet i alla fall.  Denscombe (2009: 262) skriver att en nackdel med transkribering är att 

intonationen, uttal och betoning försvinner. Under transkriberingen noterades vissa betoningar 
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och intonationer. Det är dock svårt att tolka vad olika betoningar och intonationer betyder och 

vad en tolkning av detta skulle ge undersökningen. I en av intervjuerna svarade respondenten 

med hög röst när det verkade som att hon var säker på sitt svar och tystare och nästan viskade 

när hon var mer osäker. Vid en annan intervju svarade respondenten i vissa fall genom att 

artikulera noggrant varje ord kanske för att hinna tänka efter. I analysen har dock inte dessa 

reflektioner tagits hänsyn till utan det är endast det som sagts som har tolkats och analyserats.  

 

2.5 Analysförfarande 

Analysen gjordes efter vad Holme och Solvang kallar helhetsanalys. En helhetsanalys görs i 

tre faser. Först delas materialet in i teman. Det kan vara delar som ofta återkommer i 

materialet eller delar som forskaren fastnar för. Efter det utformas frågeställningar utifrån 

utvalda teman. Fas tre, systematisk analys, innebär att forskaren läser igenom 

intervjumaterialet och delar in det under de olika teman som valts i första fasen (Holme & 

Solvang, 2006: 141-142). Transkriberingarna kodades med färg och delar klipptes ut och 

placerades under de teman som valts. Arbetssätt, barnet, ålder och mognad, 

funktionsnedsättning samt samverkan var de teman som användes. Efter det sattes sekvenser 

med liknande innehåll samman och analyserades utifrån teori och tidigare forskning. När en 

analys bygger på intervjuer är det bra om inte forskaren använder sig av lösryckta meningar 

utan använder sig av sekvenser av samtalet istället (Patel & Davidson, 2007: 105). 

 

2.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Patel och Davidson (2007: 103) menar att i kvalitativa studier talar man mer i termen validitet 

än reliabilitet och då får ordet validitet en bredare betydelse. Validiteten bör finnas med under 

hela forskningsprocessen. Denscombe anser att man i stället bör prata om trovärdighet när 

man beskriver giltigheten i kvalitativa undersökningar. Denscombe menar att det finns olika 

sätt för att öka trovärdigheten i undersökningen. Ett sätt är att använda triangulering vilket 

innebär att man använder olika data för att stärka trovärdigheten i studien (Denscombe, 2009: 

380). Detta har gjorts genom att läsa vetenskapliga artiklar och andra undersökningar som 

behandlar delaktighet och barn med funktionsnedsättningar. Undersökningen har även vänt 

sig till handläggare i olika kommuner och intervjuerna har utförts på olika platser vilket enligt 

Patel och Davidson ökar trovärdigheten. Patel och Davidson (2007: 104) menar att 

triangulering kan innebära att forskaren ökar trovärdigheten genom att välja olika källor av 

data. Det kan vara olika personer och områden där fenomenet existerar. 
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Respondentvalidering är ett annat sätt för att stärka trovärdigheten enligt Denscombe. Det 

innebär att forskaren låter respondenterna ta del av resultatet. Detta för att forskaren ska få 

intyg på att resultatet stämmer (Denscombe, 2009: 380).  Watt Boolsen menar dock att det 

inte alltid är lämplig att ge respondenterna möjlighet att förändra undersökningens resultat. 

Respondenterna kan ha en annan syn på fenomenet och de känner inte till valet av teori och 

det är inte meningen att de ska förhålla sig akademiskt till undersökningen. Forskaren ska lita 

på sin egen kunskap vid konstruerande av en analys. Samband och orsaker kan skifta 

beroende på vilken status man har och vilken situation man befinner sig i (Watt Boolsen, 

2007: 190). Vi valde att inte låta respondenterna ta del av det insamlade materialet för att de 

inte skulle kunna censurera viktig information för undersökningen. Frågan om frivillighet att 

delta i undersökningen har hela tiden funnits närvarande och respondenterna erbjöds att när 

som helst under arbetets gång välja att avbryta sin medverkan. 

   

Tillförlitligheten i en undersökning kan stärkas genom en tydlig beskrivning av metod, analys 

och de beslut som fattats under undersökningens gång. Riklig information med mycket 

detaljer bör presenteras för att läsaren ska kunna se hela undersökningsprocessen. För att 

stärka tillförlitligheten ska läsaren kunna se vad som ledde fram till slutsatserna (Denscombe, 

2009: 381). Under arbetet med undersökningen har de val som gjorts skrivits ner och varför 

det gjorts på ett visst sätt för att läsaren ska kunna följa hela undersökningsprocessen och för 

att höja undersökningens tillförlitlighet. 

 

Forskarens personlighet kan inte helt tas bort. Det kan hanteras på olika sätt. Forskaren kan 

vara medveten om fenomenet men ha kontroll på sina attityder så att man kan vara opartisk så 

att inte fördomar speglas i arbetet. Forskaren kan också vara medveten om detta men kan se 

att det har en positiv påverkan på analysen (Denscombe, 2009: 384). Genom att två personer 

utfört undersökningen har de kunnat vara uppmärksamma på när det skett övertolkningar av 

materialet. Patel och Davidson menas att tolkningar har stor betydelse för validiteten och 

forskaren bör använda sig av tolkningar som tillför någon kunskap om det som studeras. 

Forskaren kan använda sig av flera olika tolkningar och då bedöms validiteten i hur väl 

forskaren kan argumentera och påvisa stöd för sin tolkning och kunna kommunicera detta i 

sin text så att det blir begripligt för läsaren (Patel & Davidson, 2007: 103). 
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Det kan vara svårt att göra generaliseringar av en kvalitativ studie men generaliseringar kan 

dock göras till snarliknande kontexter för förståelse av olika fenomen (Patel & Davidson, 

2007: 106). Merriam (2006: 187) menar att det är personer som befinner sig i liknande 

situationer som måste avgöra om undersökningen är tillämplig i just deras situation. 

 

2.7 Etiska överväganden 

Intervjuerna genomfördes med LSS handläggare som arbetar med barn i beslutsprocesser. 

Kort information i form av missivbrev skickades ut om undersökningens syfte vilket är ett 

etiskt korrekt förfarande att utföra en undersökning på. Informationen som skickades innehöll 

syfte, frivillighet, konfidentialitet, vilka vi är och våra kontaktuppgifter samt hur lång tid 

intervjun beräknas ta. Informationen är till för att informera respondenterna om deras rätt att 

avböja medverkan eller att välja att delta och känna tillit till oss som utför undersökningen. 

Vetenskapsrådet menar att när det gäller intervjuer krävs det nästan alltid att forskaren lämnar 

information om undersökningen i förväg till undersökningsdeltagare. Det är viktigt att 

informera om vad syftet är och att det är frivilligt att delta. Deltagaren har rätt att bestämma 

hur länge intervjun ska vara och kan själv avbryta sitt deltagande när som helst. 

Konfidentialitet är en annan viktig del att hänsyn till när undersökningar planeras, genomförs 

och offentliggörs. Konfidentialitet innebär att personuppgifter inte lämnas ut till obehöriga. 

Även om namn och andra personuppgifter tas bort kan utförliga beskrivningar göra att vissa 

kan känna igen personen i undersökningen. Därför är det viktigt att noga tänka igenom vad 

man skriver för att skydda undersökningsdeltagarna (www.codex.vr.se). I den här 

undersökningen har respondenterna getts fingerade namn, detta för att bevara respondenternas 

anonymitet. De har fått namnen Aina, Bea, Fia, Hanna, Ida och Eva. 

 

För att respondenterna skulle känna sig trygga och våga svara så ärligt och obehindrat som 

möjligt så försäkrades de på förhand att det insamlade materialet endast kommer att användas 

i forskningssyfte och ingenting annat. Enligt forskningsetiska principer (www.codex.vr.se) 

ska uppgifter som inkommer i samband med intervjuerna endast användas till forskning.  

 

Det fanns inga etiska problem med att utföra undersökningen eftersom att respondenterna är 

myndighetspersoner och befinner sig i och arbetar i en offentlig organisation. Enligt Merriam 

(2006: 191) är risken för att det ska uppstå etiska dilemman minst när offentliga personer 

uttalar sig utifrån sin yrkesroll. 
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2.8 Arbetsfördelning  

Vi har båda sökt information till arbetet och sedan diskuterat materialet och dess relevans för 

arbetet. Texten är skriven i samförstånd och båda är lika delaktiga i hela arbetet. 

 

I nästa kapitel presenteras kunskapsöversikt med tidigare forskning och vetenskapliga artiklar. 

Avsnittet innehåller två undersökningar om hur man arbetar med delaktighet för barn med 

funktionsnedsättningar inom olika områden, artiklar om hur barn görs delaktiga i praktiken 

samt möte med myndigheter. 
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3 Kunskapsöversikt 

I det här avsnittet presenteras artiklar och tidigare forskning i ämnet. Artiklarna handlar om att 

barn behöver vara delaktiga i beslut som handlar om deras liv samt hur man tolkar och lyssnar 

till barnet. Avsnittet innehåller information om vad det kan innebära att vara förespråkare för 

ett barn och hur barnet kan påverkas av detta. Kunskapsöversikten börjar med resultat från en 

svensk och en engelsk undersökning som handlar om delaktighet för barn med 

funktionsnedsättningar.  

 

3.1 Undersökningar om barns delaktighet i Sverige och England 

I detta avsnitt visas Rinnan & Stenhammars svenska undersökning ”Hur kommer barn till tals 

hos er?” (2010). Sista stycket i avsnittet tar upp Franklin och Slopers engelska undersökning 

“Participation of Disabled Children and Young People in Decision Making Within Social 

Services Departments: A Survey of Current and Recent Activities in England” (2006). 

 

Handikappförbunden och Barnombudsmannen startade projektet Egen växtkraft 2008 som 

planeras vara färdigt 2011. Med projektet vill de undersöka hur man kan stärka delaktigheten 

för barn och unga med funktionsnedsättningar. Som en del i projektet utfördes 

enkätundersökningen ”Hur kommer barn till tals hos er?”(Rinnan & Stenhammar, 2010). 

Syftet med undersökningen är att se hur olika verksamheter (t ex syncentraler, LSS 

handläggare och barnkliniker) ser på delaktighet och hur de arbetar för att barn ska ges 

möjlighet att vara delaktiga. 

    

De flesta som svarat på enkäten anser inte att det går att säga en specifik ålder när barn kan 

vara delaktiga utan att det är barnets mognad och funktionsnedsättning som avgör när det är 

möjligt. Hur personal och barn kommunicerar är även det avgörande för delaktigheten. 

Verbala och visuella kommunikationssätt förekommer oftast men vissa använder även skrift 

och datametoder. Alla respondenterna träffade barn och föräldrar tillsammans och vissa 

träffade även barnet enskilt. Det förekom att andrahandsinformation användes för att få reda 

på barnets önskemål och behov. Informationen kunde komma från skola eller korttidshem.  

 

Rinnan och Stenhammar menar att de flesta verksamheter involverar barnen i deras 

individuella planering. Drygt en fjärdedel av dem som svarat uppgav att de använder sig av 

material för att förbereda barnet inför mötet. LSS handläggare tillhör de som svarat att de inte 
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arbetar på detta sätt. När det gäller andra informationsmaterial till barn så visar 

undersökningen att de flesta verksamheter inte har något. Hälften av verksamheterna uppger 

att de oftast ger barn möjlighet att välja olika insatser eller aktiviteter. LSS handläggare menar 

att de inte har alternativa insatser att erbjuda. Riktlinjer som innefattar barns delaktighet finns 

endast hos en fjärdedel av verksamheterna. I undersökningens slutreflektion framkommer det 

att betydelsen av barns delaktighet verkar vara nytt för många verksamheter men det finns en 

vilja att förbättra sig på området (Rinnan & Stenhammar, 2010). 

 

Franklin, forskare på Social Policy Research Unit på Yorks universitet och Sloper, professor i 

barnhälsa, genomförde undersökningen “Participation of Disabled Children and Young 

People in Decision Making Within Social Services Departments: A Survey of Current and 

Recent Activities in England” (2006) i England. Detta för att identifiera och granska hur olika 

avdelningar inom socialt arbete arbetar med delaktighet av barn och unga med 

funktionsnedsättningar. Resultaten visar att barn och unga med funktionsnedsättningar är 

involverade i beslutsfattande i flera sammanhang men delaktighet existerar inte inom alla 

områden i socialt arbete. Undersökningen visar att delaktigheten varierar och att ungdomar är 

mer involverade än barn i beslutsfattande. Franklin och Sloper påpekar att delaktighet för barn 

och unga med funktionsnedsättningar behöver undersökas mer och det behövs mer evidens 

om faktorer som stödjer och påverkar delaktigheten. Barn med funktionsnedsättningar blir 

oftast involverade i början av processen men är inte involverade vid beslutsskedet. Minst 

delaktighet har de när det gäller frågor som att skydda barnet samt vid beslut angående deras 

egen hälsa. 83 % av respondenterna uppgav att de stödjer barn och unga med 

funktionsnedsättningar för att möjliggöra deras delaktighet i beslut som rör dem själva. Men 

stödet kan vara minimalt och varierar mycket. Stödet bestod oftast av hjälp med att 

kommunicera, transport och tillgång till olika evenemang. Brister fanns i hur och i vilken 

utsträckning barnen fick information. Positivt är att delaktigheten för barn med 

kommunikationssvårigheter och komplexa behov ser ut till att öka (Franklin & Sloper, 2006: 

723- 738). 
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3.2 Barns delaktighet i praktiken: Meningsfullt, Effektivt och Varaktighet 

Detta avsnitt handlar om Sinclair´s artikel “Participation in Practise: Making it Meaningful, 

Effective and Sustainable”(2004). 

 

”Without the active participation of children and young people in the promotion of their rights to a 

good childhood, none will be affected effectively” (Sinclair, 2004: 107). 

 

Dr. Sinclair på National Children’s Bureau, England skriver i sin artikel att barn ska vara mer 

involverade i beslutsfattande som handlar om barnet själv. Det finns fortfarande en utbredd 

osäkerhet i hur arbetet med att involvera barn ska se ut för att arbetet ska vara meningsfullt 

och leda till förändringar och helst bestående förändringar. Trots att barns delaktighet ökar är 

det svårt att se vilka som är delaktiga. Det viktigaste kan ändå vara vilka som inte är det. 

Sådan information är ytterst viktig, inte minst för att alla barn ska ha samma möjlighet till 

delaktighet. Det finns projekt som arbetar för barns delaktighet men de riktar sig ofta till 

särskilda grupper som etnisk tillhörighet eller barn i nöd. På så vis blir barn från andra 

grupper utestängda. Särkskilt yngre barn, barn med kommunikationssvårigheter och barn som 

befinner utanför lokala organisationer.  

 

De som arbetar med barnärenden måste ta reda på hur arbetssättet påverkar barn som de 

arbetar med men också på hur barn som är exkluderade påverkas. Sinclair menar att samtidigt 

som arbetet går framåt så finns det delar som är mycket viktiga att tänka på och ta hänsyn till. 

En viktig faktor är hur vi relaterar till barn, om vi relaterar till dem som enskilda individer 

eller individer i grupp. Båda delar är viktiga men det är viktigt att komma ihåg att alla barn är 

olika och att det skiljer sig i ålder, kön, etnicitet, kultur, problem, sociala och ekonomiska 

omständigheter. Barn växer och ändrar sin kapacitet och intressen ju äldre de blir. Det är 

nödvändigt att skapa en dialog och ett engagemang med det enskilda barnet oavsett ålder och 

förmågor. Sinclair anser att det är avgörande att vi ser till dessa komplexa faktorer för att 

lyckas och kunna bedöma på vilka nivåer barnet kan vara delaktig. Först när vuxna har insett 

detta så kan de engagerat och på allvar arbeta med barn.  

    

Vems historia är det barnet berättar, är det barnets egna föreställningar eller förväntas barnet 

att delge information som passar in på föreställningar om barn. Hur ska det undvikas att 

barnen blir ”professionella barn” och istället stöttas i att berätta sin egen historia? Syftet med 

aktiviteter som handlar om barns delaktighet är att ge barn en röst samt göra sin röst hörd. Hur 
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tolkas det som barnen faktiskt säger? Sinclair påstår att detta är kärnan som social vetenskap 

och metodologiska texter och böcker försöka finna. Detta har genererat i att diskussioner om 

roller, forskning om delaktighet, reflexivitet och olika etnografiska angreppssätt försöker ge 

insikt i hur vi ska förstå vad barn faktiskt säger. Dock fokuserar de flesta publikationerna på 

system och processer i delaktighet för att få delaktighet mer effektivt och respektfullt och 

mindre på tolkning av vad barn säger. Enligt Sinclair handlar studien ”Aim high stay real” 

2002 om hur barn tolkar ord. Det visade sig att barn tolkade ord som protection som något 

negativt och kopplade det till att föräldrar är för överbeskyddande. Orden being safe däremot 

sågs som positivt laddade ord med innebörden att barn blir skyddade från brott och mobbing 

och att being safe var något eftersträvansvärt för barnen. Eftersom barn tolkar ord på andra 

sätt än vuxna så är det viktigt att på alla nivåer gå tillbaka till barnet och fråga för att få reda 

på hur barnet uppfattar oss. Sinclair menar att vi måste lära känna barnen bättre genom att 

spendera mycket tid med dem för att få in så många av barnets aspekter som möjligt. De som 

arbetar med delaktighet tar inte alltid hänsyn till dessa aspekter. Det är därför nödvändigt att 

fortsätta att arbeta med att vara ärliga mot barn och inte bara lyssna på vad de säger utan vad 

de faktiskt menar (Sinclair, 2004: 106-113). 

 

3.3 Lyssna på barnet 

Tiller, professor i socialpsykologi, skriver i ”Barns bästa är samhällets bästa” (1997) att barn 

har en större förmåga att se världen ur ett vuxet perspektiv än vad vuxna har att se världen ur 

ett barns perspektiv. Barn är beroende av biträden och talesmän i deras sak som oftast inte 

utses av barnet själv. När barnet hamnar i konflikt med dessa personer så är barnets verkliga 

skydd mycket svagt om det ens existerar. Tiller menar att möjligheten alltid finns att lyssna 

till ett barn. Om barnet inte har ett utvecklat språk kan vi lyssna till barnets skrik och uttryck. 

Det är ofta egenskaper hos mottagaren som avgör om barnets budskap går att förstå eller inte. 

När vi arbetar med barn är det viktigt att vi tar hänsyn till tre olika delar i mötet med barnet: 

empati, förståelse och färdighet i ett växelspel med barnet. Empati visar vi genom att vi 

känner med barnet och dess situation. Utan empati och inlevelse kan vi inte skapa oss 

förståelse. Besitter vi bara kunskap så löser vi sällan problem. Kunskap är dock minst lika 

viktigt som empati. Utan kunskap så vet vi inte vad barnet tänker och känner och barnet 

hamnar inte i fokus. I dagens samhälle har vi höga prestationskrav och glömmer lätt bort att 

omsorgen av barn ska präglas av empati, kunskap och förståelse (Tiller, 1997: 32-37). 
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3.4 Delaktighet i beslutsfattande för barn med funktionsnedsättning  

Detta avsnitt behandlar Cavet och Sloper´s (2004) litteraturgenomgång för att se vad det finns 

för kunskap om barn med funktionsnedsättningar och deras delaktighet i beslutsfattande. 

Cavet och Sloper är forskare på Social Policy Research Unit på York´s universitet. 

Litteraturgenomgången resulterade i artikeln”Participation of Disabled Children in Individual 

Decisions About Their Lives and in Public Decisions about Service Development”. I artikeln 

framkommer att barn med funktionsnedsättningar kan förmedla sina åsikter om de får 

förutsättningar för att göra det. Många barn är kompetenta att vara delaktiga om information 

lämnas på ett sätt som barnet kan förstå och att barnet får stöd genom hela beslutsprocessen.     

    

Enligt Cavet och Sloper är det av värde att involvera barn och unga i beslutsfattande. Barns 

självförtroende och färdigheter påverkas positivt när de är delaktiga när offentliga besluts 

fattas och det finns inget som talar för att det inte gäller barn med funktionsnedsättningar. Det 

har visat sig att barn med funktionsnedsättningar tycker att det är viktigt för dem att få 

möjlighet att uttala sig och fatta beslut och de vill att deras åsikter ska respekteras.  

    

Cavet och Sloper föreslår att särskilda förespråkare som har kunskap om hur man kan 

kommunicera med barn som har kommunikationssvårigheter ska finnas tillgängliga för dem 

som behöver denna typ av förespråkare. Personal som arbetar med barn med 

funktionsnedsättningar behöver mer kunskap om hur de ska göra barn och föräldrar mer 

delaktiga i beslutsprocessen. Det finns arbetssätt för att öka barns delaktighet men de behöver 

utvecklas. Tidigare har det inte lagts fokus på att hitta olika arbetssätt och metoder men det 

har fått mer uppmärksamhet på sistone. Cavet och Sloper anser att det finns mycket kvar att 

undersöka och arbeta med när det gäller delaktighet för barn med funktionsnedsättningar. 

Beslutsfattare och professionella bör inte skjuta på att implementera insatser för att öka 

delaktigheten för barn med funktionsnedsättningar.  

    

Undersökningar i litteraturgenomgången visar att barn med funktionsnedsättningar inte är lika 

involverade i beslutfattande som barn utan funktionsnedsättningar. Vissa barn med 

funktionsnedsättningar ges inte rätten att delta i beslutsprocessen. Detta strider mot FN: s 

barnkonvention. Det finns även brist på kommunikationshjälpmedel för barn som är beroende 

av det vilket utgör ett stort hinder när det gäller att uttrycka sina egna åsikter och begränsar 

barnets delaktighet i beslutsfattandet. Cavet och Sloper pekar på att unga människor med 
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funktionsnedsättningar som inte har stöd från familjen ofta saknar förespråkare. Barn med 

funktionsnedsättningar som inte har föräldrar som kan argumentera för deras sak eller som 

inte är insatta i systemet får oftast inte lika mycket information som andra. De deltar heller 

inte i lika stor utsträckning i beslut som rör deras framtid. Även om det är värdefullt för barn 

att ha föräldrar eller företrädare så kan barn och vuxnas åsikter och erfarenheter skilja sig åt 

vilket gör det hela problematiskt och det är bäst att försöka ta reda på vad barnet själv anser är 

viktigt även om barnet har företrädare. I vilket utsträckning föräldrar är involverade bör inte 

påverka servicekvaliteten för barn med funktionsnedsättningar (Cavet & Sloper, 2004: 278-

287).  

 

3.5 Möte med myndigheter 

Det här avsnittet tar upp ämnet förespråkare där ämnet diskuteras. Det första stycket är från en 

artikel av Waterston och avsnittet avslutas med en artikel av Grover. 

 

Waterston barnläkare på Newcastle Hospital och föreläsare i England skriver i artikeln 

”Advocacy for children” (2002) att socialarbetaren fungerar som förespråkare för barn och 

deras familjer. Socialarbetaren har som uppgift att guida barnet och föräldrarna genom 

organisationens system. Det kan vara svårt för dem som inte arbetar i organisationen att förstå 

strukturer och förhållanden som har påverkan på hur systemet fungerar. Varför är då detta 

viktigt? Det är viktigt för att barn påverkas av faktorer som ligger utanför deras närmaste 

omgivning. Som professionella har vi makt och mandat att föra andras talan. Det bästa är att 

tillsammans med föräldrarna företräda barnet om detta är möjligt. Detta kan vara till nytta för 

föräldrarna i framtida situationer då de vet vart de ska vända sig. Det är betydligt lättare för 

socialarbetaren att hitta vägen genom organisationens alla system. Trots detta vet inte alla 

socialarbetare hur deras egen organisation fungerar. Alla socialarbetare vet inte 

verksamhetens politiska mål samt vem som är ansvarig för olika delar i verksamheten. 

(Waterston, 2002: 586-587).  

 

Grover, professor vid Lakehead University i Kanada, har skrivit artikeln ”Advocating for 

Children´s Rights as an Aspect of Professionalism: The Role of Frontline Workers and 

Children’s Rights Commissions” (2004). Barn som är i riskzonen är ofta beroende av att 

socialarbetaren ser till barnets behov och bevakar deras rättigheter. Trots detta anser inte alla 

socialarbetare att det är deras funktion. Deras arbete styrs av arbetsgivaren och 
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organisationens policy. Det är dock endast genom socialarbetaren som barnet får tillgång till 

sociala insatser. Enligt Grover är barnet alltid utlämnat och beroende av socialarbetarens vilja 

till att ta till vara barnets rättigheter. Små barn och unga vuxna har inte alltid den 

psykologiska förmågan att hantera kontakter med myndighetspersoner. Barn och unga kan 

också se en risk i att de ska få repressalier av sitt eget handlande vilket också förekommer. 

Den viktigaste uppgiften för organisationer som arbetar med barn är att överbrygga klyftan 

mellan retorik och barns verklighet. De har till uppgift att överföra barns verkliga 

förhållanden och barns rättigheter i lagar, policys och praktik. Även om barn är en stor 

majoritet av brukare av sociala insatser så är det en grupp som har minst möjlighet att föra sin 

talan och kunna påverka styrande beslutsfattare (Grover, 2004: 405-408, 411).  

 

3.6 Sammanfattning 

Här presenteras en sammanfattning med centrala delar av kunskapsöversikten över hur de 

olika författarna diskuterar ämnesområdet. 

 

Socialarbetare måste fråga sig hur de ser på barn. Ser socialarbetaren barnen som en grupp 

eller som enskilda individer? Alla barn har olika förutsättningar oavsett om de är i grupp eller 

inte. Socialarbetaren måste kunna se till barnets förmåga och omkringliggande 

omständigheter för att bedöma på vilka nivåer barnet kan vara delaktigt. En övervägande del 

av socialarbetarna uppger att de aktivt arbetar för att göra barn med funktionsnedsättningar 

delaktiga i beslutsprocesser. Alla barn med funktionsnedsättningar har inte ett helt utvecklat 

språk och vi måste arbeta med metoder och hjälpmedel som kan hjälpa och stötta barnen i att 

uttrycka sin vilja och åsikt. Socialarbetare behöver utbildas och få mer kunskap om hur barn 

tänker för att kunna tolka det barnen säger på rätt sätt. Det bör finnas förespråkare med denna 

kunskap tillgänglig som har kompetensen att förstå barnet och ge information utifrån barnets 

förutsättningar. Självförtroendet ökar hos barn med funktionsnedsättningar precis som hos 

barn utan funktionsnedsättning när barnet känner sig delaktigt. Barn som inte har föräldrar 

som kan argumentera för sitt barn får ofta mindre information än de som har föräldrar som vet 

hur systemet fungerar, vad de har rätt till osv. Socialarbetaren har till uppgift att företräda 

barnet och lotsa det igenom det ibland mycket invecklade systemet för en utomstående. Dock 

har socialarbetaren sina riktlinjer och policys som socialarbetaren måste följa. Barnet är därför 

alltid utlämnat till socialarbetarens goda vilja. Därför är det viktigt att sociala organisationer 
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på alla nivåer arbetar för att förverkliga barns villkor och att det inte endast stannar vid 

retorik.  

 

I nästa kapitel presenteras den teoretiska referensram som använts för att tolka och analysera 

den insamlade empirin. 
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4 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras Shier´s teoretiska modell ”Pathways to Participation: Openings, 

Opportunities and Obligation “ (2001). Valet av att använda Shier´s model var att den skulle 

kunna finna de områden (nivåer och steg) där arbetet med att göra barn delaktiga kan 

förbättras.  

 

”This model has its origins in the work of Article 31 Action Network in the United Kingdom 

(Shier, 1998) and, more specifically, has grown out of the practice of Article 31 Children´s 

Consultancy Scheme, which supports and facilitates children aged 8 to 12 acting as specialists 

consultants to arts, leisure and cultural organisations (Shier, 1999).”  

(Shier, 2001) 

 

Modellen är baserad på fem nivåer i delaktighet. 

1. Barn blir lyssnade till 

2. Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter 

3. Tar hänsyn till barnets åsikter 

4. Barn går från att vara konsulterande till att vara aktivt deltagande. 

5. Vuxna ska gå in med inställningen att ge barnet en del av makten och ansvaret vid 

beslutsfattandet 

 

På varje nivå i delaktighet kan personer och organisationer ha olika uppfattning om hur de ska 

vara engagerade för att få barnet delaktigt. Modellen försöker klargöra detta genom att 

identifiera tre steg av ansvarstagande på varje nivå: Openings, opportunities and obligations. 

 

Stegen: 

• 1. Opening innebär att socialarbetaren själv har bestämt sig för och känner sig är redo 

att börja arbeta med barn på ett visst sätt. Nu är det endast en öppning till att börja 

arbeta med barnet men det är inte alltid möjligt att praktiskt genomföra det på detta 

steg.  

• 2. Opportunity innebär att det måste finnas praktiska förutsättningar som resurser, 

kunskap och färdighet att utveckla nya angreppssätt hos socialarbetaren och 

organisationen på detta steg. 

• 3. Obligation är när arbetssättet blivit en policy inom organisationen och att alla 

socialarbetare ska arbeta på samma sätt inom systemet på en viss nivå. 
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Modellen ställer enkla frågor på varje steg och varje nivå. Genom att besvara frågorna så 

kan läsaren avgöra på vilken nuvarande position de befinner sig på och enkelt se vilka 

nästa steg de behöver uppfylla för att öka nivån på delaktighet. I verkligheten så kan de 

dock befinna sig på olika steg på olika nivåer. 

 

Nivåer: 

• Nivå ett står för att man ska lyssna nogsamt på barnet då barnet uttalar sig utifrån sig 

själv. Denna nivå gäller bara när barnet tar initiativ till att uttrycka sin åsikt. Inga 

pådrivningar får ske från andra personer.  

• Nivå två innebär att ge barnet aktivt stöd i att på olika sätt uttrycka sina åsikter. Orsak 

till att barn inte vågar öppna sig kan vara att de tidigare inte blivit lyssnade på, låg 

självkänsla, blyga, kulturbundna, språksvårigheter osv. Språksvårigheter kan vara från 

båda håll. Barnet kanske inte klarar att uttrycka sig i språket och socialarbetaren 

kanske inte kan t ex teckenspråk.  

• Nivå tre handlar om att ta hänsyn till barnets åsikt. Barnets åsikter är en av flera 

faktorer man måste ta hänsyn till enligt många policys. Även när vi tagit hänsyn till 

barnets åsikt är det inte säkert att det blir så som barnet önskar eftersom andra faktorer 

kan väga tyngre. 

• Nivå fyra övergår till att barn ska vara direkt involverade vid fattande av beslut 

istället för som tidigare steg endast konsulterande. Detta innebär att barnet går från att 

vara konsulterande till att vara aktivt deltagande. Barnet ska vara delaktigt vid själva 

beslutstagandet. 

• Nivå fem innebär att de vuxna ska gå in med inställningen att ge barnet en del av 

makten och ansvaret att påverka sin situation. Beslut om när detta är möjligt måste 

noga övervägas.  

 

Barn ska inte pressas till att ta på sig ett ansvar de inte vill eller kan ta. Det förekommer oftare 

att vuxna inte tillskriver barnet makt och ansvar till barnet än att barn tvingas att ta på sig 

ansvar (Shier, 2001:107- 115). 
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Shier´s Modell 

 

(www.myd.govt.nz/documents/engagement/shier.pdf) 

 

Modellen kan användas genom att individer, team och organisationer som arbetar med barn 

ställer frågor utifrån modellen. För att se på vilken nivå befinner sig på och vilka steg som är 

uppfyllda. När svaret på någon av frågorna är nej blir uppgiften att hitta vad som behöver 

göras för att svaret ska bli ja (Shier, 2001: 116). 

 

I nästa kapitel presenteras den insamlade empirin som har tolkats utifrån modellen för att 

försöka skapa en förståelse inför hur arbetet med barn som har funktionsnedsättning kan se ut. 

Syftet med modellen är inte att förklara fenomenet utan meningen är att teorin ska kunna 

skapa en struktur och eventuellt finna intressanta sammanhang. Modellen kan användas för att 

möjliggöra barns delaktighet i beslutsfattande. Modellen består av fem olika nivåer och tre 

steg inom varje nivå. Det är inte säkert att socialarbetaren har möjlighet att genomföra alla 

stegen på varje nivå.  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras Aina, Bea, Fia, Hanna, Ida och Evas utsagor från intervjuerna. 

Berättelserna har tolkats utifrån Nivåer och steg i Shier´s modell ”Pathways to Participation: 

Openings, Opportunities and Obligation “ (2001) samt delar av kunskapsöversikten. Empirin 

har tolkats utifrån Shier´s modell och handläggarna har placerats in på den nivå och de steg 

där vi tolkat att de befann sig i sitt arbete med att göra barn delaktiga. Varje avsnitt börjar med 

att placera in de som hamnar på Nivå 1 och är sedan representerade i stigande ordning. De 

avsnitt som kapitlet är uppdelade i metoder och arbetssätt, möjliga förbättringar för att öka 

barns delaktighet, svårigheter i att arbeta med barn med funktionsnedsättningar och 

samarbete. Kapitlet avslutas med en sammanfattning över centrala delar. 

 

5.1 Metoder och arbetssätt 
 
5.1.1 Metoder 

” … vi har inte nåt strukturerat bedömningsinstrument eller nån sån metod utan det e från fall till fall lite 

beroende på vilka miljöer barnen befinner sig i å så” (Eva) 

 

Intervjumaterialet visade att LSS handläggare som arbetar med barn med 

funktionsnedsättning arbetar med både lika och olika arbetssätt och utformade metoder. 

Flertalet av handläggarna använder sig inte av några metoder eller bedömningsinstrument i 

arbetet med barns delaktighet. Materialet visar att handläggaren Ida ansåg att det inte finns ett 

behov av att arbeta med metoder. Alla försöker dock att träffa barnen för att höra deras 

åsikter. Ida hamnar på Nivå 1 och opportunity för att hon har möjlighet att träffa barnet och 

lyssna på barnets åsikter men hon kommer inte högre upp i modellen för att hon inte är villig 

att använda sig av redskap som skulle kunna hjälpa barnet i att uttrycka sin åsikt. Övriga 

handläggare hamnar på Nivå 2 och opening för att de är mottagliga för att ta in kunskap om 

metoder för att stötta barnet i att vara delaktig. En tolkning utifrån Shier´s modell (2001) visar 

att handläggarna inte kan uppnå det tredje steget som är obligation på Nivå 2 när det gäller att 

arbeta med metoder för att göra barn delaktiga. Detta för att det inte finns några riktlinjer i 

organisationen om hur handläggare ska arbeta med barn med funktionsnedsättning. Införs 

riktlinjer om hur handläggare ska göra barn delaktiga så kan de komma upp på steget 

obligation. Cavet och Sloper (2004) menar att om barn som är i behov av 

kommunikationshjälpmedel inte får tillgång till det så utgör det ett stort hinder för barnet och 

begränsar barnets delaktighet.  
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Att använda bilder4 i arbetet ansåg några respondenter var svårt eftersom de inte har den 

kunskap som de anser behövs för att arbeta med bilder. De såg en svårighet i att veta vilka 

bilder som fungerar och vad de betyder för barnet. Orsaker som nämndes till att de inte 

använde sig av bilder menade Ida var att hon inte träffade barnet tillräckligt mycket för att 

lära känna barnet och vet vad barnet själv tycker om att samtala med bilder. Ida, Bea och Eva 

har kommit i kontakt med att arbeta med bilder genom särskola och habilitering samt annan 

personal som arbetar med barnen och har kunskap om arbetssättet. Bea menade att hon inte 

kunde använda sig av bilder eftersom hon inte har kunskap om metoden. Flera av 

handläggarna nämnde metoden BBIC (Barns behov i centrum) som är en metod som 

socialsekretare inom Individ och Familjeomsorgen (IFO) arbetar efter. Enligt Hanna så 

innebär BBIC att handläggaren ser till barnets hela omgivning. Vilka behov som bäst kan 

tillgodose barnet på olika områden, annars blir det handläggarens uppgift att se till att barnets 

behov uppfylls. Handläggarna ser att BBIC kan vara en användbar metod i deras arbete med 

barn och att de kan lära sig och inspireras av IFO: s arbete med BBIC. Bea använde sig av 

KASAM5 vilket hon menade innebär att barnet ska ges en meningsfullhet och en hanterbarhet 

vad det gäller sin insats. Bea hamnar på Nivå 2 och opportunity eftersom hon arbetar med att 

ge barnet stöd och arbetar med metoden KASAM.  

 

Anledningen till att handläggare inte arbetade med metoder och bedömningsinstrument kan 

tolkas utifrån Sinclair (2004) som att det finns en osäkerhet i hur socialarbetare ska göra barn 

delaktiga för att det ska leda till förändring. De som arbetar med barn måste få kunskap om 

hur deras arbetssätt påverkar barnet. Får handläggarna kunskap om hur de kan använda 

metoder kommer de upp till steget opportunity. Eva sa att hon använder sig av de 

kommunikationssätt som barnet själv använder samt att hon använder sig av de personer i 

barnets närhet som förstår barnet och kan tolka det barnet säger och menar. Eva använder sig 

av resurser, som i det här fallet är de personer som kan kommunicera med barnet, för att 

kunna göra barnet delaktigt. Hon såg möjligheten i att använda sig av dessa personer och det 

gör att hon uppfyller steget opportunity på Nivå 2 eftersom hon ger barnet möjlighet att göra 

sig förstådd genom andra personer.  

 

                                                
4 Barn med funktionshinder kan använda bilder som medel för att uttrycka sig eller som stöd för att förstå tal 
(http://papunet.net). 
5 Antonovskys definition av KASAM: Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 
utsträckning man har en varaktig men föränderlig tillit till att inre och yttre värld är förutsägbar, att det finns en 
sannolikhet för att det kommer att gå så som man kan förvänta sig. 
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5.1.2 Arbetssätt 

Flera av handläggarna menade att arbetssättet beror på vilken miljö barnet befinner sig i. Ida 

uppgav att det finns barn som inte vill komma och träffa henne och i dessa fall så träffar hon 

bara föräldrarna. I detta fall så lyssnar handläggaren på barnet och vad barnet vill. Barnet 

behöver inte komma till ett möte med handläggaren om barnet inte vill. Eftersom barnet inte 

vill träffa handläggaren så försvinner förutsättningarna att kunna arbeta med barnet. Ida 

accepterar att barnet inte vill och lyssnar på barnets vilja och befinner sig på Nivå 3 och steget 

opportunity för att hon har ett arbetssätt innebär att hon arbetar för att ta hänsyn till barnet. 

 

”Jag brukar ju så långt det bara är möjligt så brukar jag försöka att träffa barnet det är ändå 

någonting jag vill göra för att veta vem det handlar om ja faktiskt” (Ida) 

 

Flera av handläggarna besöker barnet i skolan eller i hemmet och träffar barnet i sin naturliga 

miljö. Alla handläggare vill och försöker att träffa barnet. Eva försöker också alltid att träffa 

barnet utan vårdnadshavare enskilt eller tillsammans med barnets personal som personliga 

assistenter och personal som arbetar på korttidsboende. Handläggarna är flexibla i var de ska 

träffa barnet och försöker välja en plats att mötas där barnet känner sig trygg och känna att de 

vågar och kan öppna sig. På så sätt kan barnet få stöd i att uttrycka sig och sina åsikter och 

handläggarna befinner sig på Nivå 2 och på steg 2 opportunity. De ger barnet stöd i form av 

att de får uttrycka sig på en plats där de känner sig trygga och de har förutsättningar att åka till 

dessa platser. 

 

Ida och Aina ansåg att det är bra för barnet att få prova på en insats för att förstå vad insatsen 

handlar om. Risken kan annars vara att insatsen blir för abstrakt för barnet att förstå. Flera av 

handläggarna menar barn med autism6 vill gärna se en konkret situation. Ida uppger att hon 

får försöka att övertala och motivera barnet att det ska prova på insatsen om behov finns. Hon 

ser att om barnet har provat på insatsen så går arbetet oftast bättre och barnet kan tänka sig att 

ta emot insatsen. Ida menade att det är viktigt att hitta någon som barnet har förtroende för 

som får följa med dem. Personer som barnets har förtroende för kan få barnet att göra en hel 

del. För att skapa ett förtroende måste man ta sig tid och lära känna barnet. Barnet får ha med 

sig en person barnet känner sig trygg med vilket skapar en trygg miljö där barnet kan känna 

                                                
6 Autism innebär begränsningar inom tre huvudområden; förmågan till social interaktion, förmågan till 
ömsesidig kommunikation, föreställningsförmågan vilket påverkar fantasi, lek, beteenden och intressen  (Klasén 
McGrath 2009). 
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att det vågar säga sin åsikt. Genom att barnet får prova på en insats så ger handläggaren barnet 

chans att förstå vad insatsen innebär och efter det kan uttrycka hur de känner inför insatsen. 

Det gör att handläggarna befinner sig på Nivå 2 och på steget opportunity för att de har 

tillgång och använder sig av personer som barnet känner. 

 

Åsikterna gick isär när det gäller frågan om att arbeta med olika sätt med barn och vuxna. 

Aina uppgav att hon arbetade på samma sätt med barn som med vuxna eftersom hon anser att 

den enskilde alltid ska vara delaktig. Fia, Hanna och Bea uppgav att man arbetar på olika sätt. 

Detta för att barn sällan har ett utvecklat språk som gör att de kan ta del av ett resonemang 

och att förmågan att förstå är ofta nedsatt. De menar att man kan inte ställa raka och tydliga 

frågor till barn. Frågorna måste ställas på ett mer lekfullt sätt beroende på ålder och barnets 

funktionsnedsättning. Man bör ställa frågor som barnet förstår. Genom att handläggaren 

ställer frågor till barnet på barnets nivå så ger de barnet stöd i att uttrycka sig och hamnar på 

Nivå 2. De arbetar på steget opportunity eftersom att de menar att de har förmågan att anpassa 

sina frågor efter barnets utvecklingsnivå.  

 

Hanna och Ida sa att eftersom det är vårdnadshavare som för barnets talan är det lätt att man 

bara lyssnar till dem och barnet kommer vid sidan om. När handläggaren väljer att bara lyssna 

till föräldrar och inte till barnet uppfyller de inte något av nivåerna i Shier´s modell (2001). 

Handläggarna påpekade dock att det är viktigt att man samtalar med barnet. Barnets åsikt är 

alltid viktig, det är deras upplevelse. Eva påtalade att handläggaren alltid måste vara vuxen 

och se barnets bästa. Det kan gå emot barnets önskan men det kan också ses som ett sätt att 

beakta barnperspektivet. Eva menade att man måste vara öppen mot barnet och låta det vara 

delaktigt och förklara varför man går emot barnets önskan. Genom att arbeta på detta sätt 

beaktar handläggaren barnets åsikt även om det inte blir som barnet önskar. Det gör att Eva 

agerar på Nivå 3 och opportunity för att hon beaktar barnets åsikt men alltid utgår ifrån vad 

hon anser är bäst för barnet fast det kan gå emot barnets vilja.  

    

Hanna uppgav att det är viktigt att se till hela familjesystemet som att se hur familjen 

fungerar. Hon behöver se barnet tillsammans med föräldrarna för att se barnets 

funktionsnedsättning och efter det göra en bedömning. Och även se föräldrarnas intellektuella 

status och begåvning. Hon uppgav att det är vanligt att föräldrarna har någon form av 

funktionsnedsättning och kan det göra att de inte har förmågan att se andras behov. Då måste 

handläggaren vara extra vaksam på att beakta barnets behov. Man måste se till vems behov 
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som insatsen är riktad till, för att stimulera barnet eller att avlasta föräldrarna. Vems åsikt 

handläggaren tar störst hänsyn till beror på vilken insats ansökan gäller. När det gäller 

avlastning handlar insatsen om att föräldrarna ska få avlastning med barnet för att orka och då 

måste handläggarna se till föräldrarnas behov. Hanna menade att när det gäller avlastning för 

föräldrarna så måste handläggaren även bevaka barnets intresse av att få vara med sin familj. 

Önskar föräldrarna mer avlastning än vad som är barnets bästa så måste handläggaren beakta 

barnets behov i att få den tid som barnet behöver med sin familj. Genom att Hanna lyssnar på 

barnet och tar hänsyn till barnets önskan befinner hon sig på Nivå 3 och på steget opportunity. 

Hanna anser att handläggare måste ha förmåga att se till barnets bästa och hon använder sig 

av sin kunskap för att bevaka barnets intressen. 

  

5.2  Möjliga förbättringar för att öka barns delaktighet 

Flera av handläggarna talade om den nya LSS lagen som kommer vid årsskiftet 2010/2011. 

Enligt handläggarna kommer lagen att skapa ett tydligare barnperspektiv och krav på att 

dokumentera barnets åsikter och varför ett barn inte kan vara delaktig i sin utredning. Fia 

menar att barnets delaktighet alltid finns i tanken men att det nu blir en påminnelse om att 

barnet ska vara delaktigt. En tolkning utifrån Shier´s modell (2001) är att handläggarna på 

detta sätt kan komma att arbeta på Nivå 3 efter lagens inträde för att de då måste se till barnets 

åsikt. Den här undersökningen visade inte att någon av handläggarna konsekvent kommer att 

ha barnet med vid direkta beslutsfattande och därför når de inte högre upp i modellen. 

Införandet av nya LSS lagen gör att handläggarna kommer att arbeta på steget obligation. Då 

arbetar organisationerna efter policy och lagstiftning som innebär att barnet ska vara delaktigt 

och involverat i utredningsprocessen. I undersökningen framkom det inte att organisationerna 

i nuläget har någon policy vad det gäller barns rättigheter och då brister organisationen enligt 

Grover i en viktig del när det gäller arbetet med att göra barn delaktiga. Enligt Grover (2004) 

är den viktigaste uppgiften för organisationer som arbetar med barn att överföra barns 

verkliga förhållanden och barns rättigheter i lagar, policys och praktik. Även om barn är en 

stor majoritet av brukare av sociala insatser så är det en grupp som har minst möjlighet att 

föra sin talan och kunna påverka styrande beslutsfattare.  

 

Ida uppgav att det kommer att bli mer fokus på uppföljningar i den nya lagen och detta är ett 

område som behöver förbättras enligt flera av handläggarna. Det som kan förbättras är att låta 

barnet vara med på uppföljningar och lyssna på vad barnet säger. Anledning till att barnet inte 
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alltid är med på uppföljning är enligt Hanna att hon inte tar sig tid att planera för att ha med 

barnet. Ida uppgav att hon har med barnet på uppföljning när hon själv anser att barnet 

behöver vara med. Hon menade att om barnets situation inte fungerar så brukar det komma 

fram. När det inte fungerar så ser hon till att träffa barnet. Hon påpekade att om man har 

regelbunden kontakt med personal så är det lätt att barnet inte tas med i uppföljningen. Det 

finns dock riktlinjer om att följa upp varje år. Hanna menade att det är enkelt när man känner 

personer kring barnet vilket kan göra att man bara pratar med dem. Ser man detta utifrån 

Shier´s modell (2001) blir inga steg uppfyllda på någon av nivåerna vad det gäller barns 

delaktighet. Genom att endast göra uppföljningar med personer runt barnet så får barnet inte 

rätt att uttrycka sina åsikter om insatsen och blir heller inte delaktig. Eva tyckte att hon har ett 

bra arbetssätt när det gäller uppföljning med barnet. Hon träffar barnet och personal på platsen 

där insatsen utförs för att se med egna ögon att insatsen fungerar tillfredställande och att 

barnet trivs. Hon menade att det tar lång tid att lära känna barnet och därför behöver 

handläggningen av ärendet få ta tid och träffa barnet vid fler tillfällen. Eva träffar barnet och 

observerar barnet på plats för att se hur barnet reagerar i miljön för insatsen. Det är att beakta 

barnets intressen vilket gör att hon arbetar med barnet på Nivå 3. Hon är på steget 

opportunities för att hon har förutsättningar för att ta sig tiden att besöka barnet där insatsen 

utförs. Eva anser som Sinclair (2004) att vi måste lära känna barnen bättre genom att spendera 

mycket tid med dem för att få in så många av barnets aspekter som möjligt. De som arbetar 

med delaktighet tar inte alltid hänsyn till dessa aspekter.  

 

Bea menade att det inte är så vanligt att föräldrar ber om hjälp om barnet klarar sig rätt så bra. 

Det är ett stort steg att be om hjälp och ofta har föräldrarna försökt att klara sig utan hjälp 

under en lång tid. Fia och Bea uppgav att det finns föräldrar som inte vill att barnet ska vara 

med i mötet med handläggaren. De menar att det kan bero på att föräldrarna vill kunna prata 

fritt och inte utsätta barnet för onödigt lidande och upplever att föräldrarna känner en ovana 

inför att ha barn med på möten. Det finns fortfarande tendenser till att föräldrar ”gömmer 

undan” barnet från omgivningen. Ibland menar föräldrar att barnet inte klarar av att vara 

delaktig medan handläggaren känner att barnet kan vara det och då är det svårt att gå emot 

föräldrarna och insistera på att barnet ska vara delaktigt.  

 

”sitter man ensam på ett hembesök med föräldrarna å de säger nähe du får prata med oss de e vi 

som bestämmer det här då e de svårt å då vet man ju inte om det blir barnets bästa eller inte man 

har ju inte riktigt det så så e de jättesvårt att göra en utredning utifrån de egentligen” (Bea)  
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Bea menar att man ska jobba med föräldrarna från första början när det gäller delaktighet för 

att det är svårt att få in det senare. I detta fall har inte Fia och Bea möjlighet att låta barnet 

vara delaktigt när vårdnadshavare inte ger sin tillåtelse. Handläggarna kan inte gå emot 

föräldrarnas vilja och då kan de heller inte uppfylla några av de olika nivåerna i Shier´s 

modell (2001) för att göra barnet delaktigt. 

 

5.3 Svårigheter i att arbeta med barn med funktionsnedsättning 

5.3.1 Funktionsnedsättning 

När det gäller frågan om barn med funktionsnedsättningar diskrimineras så tyckte Ida att 

barnen inte diskrimineras men att man kan bli bättre på att lyssna på dem och Eva uttryckte att 

det finns en risk att man pratar över huvudet på dessa barn. Aina menade att det snabba 

samhället i stort gör att man inte hinner lyssna på barnet. Hanna menade att man ofta ”kör 

över barnen” och bara lyssnar på vårdnadshavaren. Faktorer som alla handläggare påtalade 

som viktiga var att lyssna till barnet och att alltid träffa barnet. Ida uppgav att man inte heller 

kan tvinga barnet att ta emot insatser mot sin vilja. När det gäller insatser för barnet så måste 

barnet och föräldrarna vara överens annars blir inte insatsen lyckad. Det är dömt att 

misslyckas och det blir ingen bra insats. 

 

”och vårdnadshavaren det är ju den det är ju dom som jag måste alltid ha ett godkännande de 

måste jag alltid ha med på tågen” (Ida) 

 

Handläggarna menade att det finns en risk i att man inte lyssnar på barnet. Om handläggarna 

inte är beredda att lyssna till vad barnet har att säga kommer de inte upp på någon av nivåerna 

i Shier´s modell (2001). Alla menade att det är viktigt att lyssna till barnet och genom att 

handläggare lyssnar på barnet och ger det möjlighet att framföra sin åsikt så hamnar de på 

Nivå 1 och opportunity. 

 

Flera av handläggarna menade att det är svårt att arbeta med barn som har autism. Enligt Ida 

är det just nu svårast att göra barn med autism delaktiga. Ida och Hanna menade att det är 

svårt att få barn med autism delaktiga eftersom dessa barn inte ser sina egna behov. Andra 

orsaker kan vara att det är svårt att ställa frågor till barnen och man måste prata med dem på 

en annan nivå än med andra barn. Handläggarna uppger att de pratar med barnen på en annan 

nivå och ett annorlunda sätt mot hur de pratar med andra barn. Det framkommer dock inte hur 

de gör det. När de anpassar sitt arbetssätt till barnens utvecklingsnivå så ger de barnen 
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möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar vara delaktiga. Det betyder att de ligger på Nivå 

2 och steget opportunity för att de säger sig ha kunskap om att tala med barn på olika nivåer. 

 

Flera handläggare menade att barn med autism har ofta en väldigt stark vilja och vill göra 

saker på en gång om man frågar dem om något. Eva uppgav att ofta är barnet inte delaktig 

under hela utredningen för att de inte orkar och det är svårt att uppehålla deras intresse. Hanna 

påtalade att barnen inte kan tänka i ett nu- sen perspektiv utan det är drifter och impulser som 

styr barnet. Man kan inte prata om händelser i framtiden. En del barn klarar ett schema på en 

vecka och andra på en dag. 

 

 

”… så frågade jag hur de använder bilder och schemastruktur och sånt å då gick de å hämtade 

bilderna och visade och då förde jag in vad gör ni tillsammans med barnet som bara är er aktivitet 

och då var de att simma … då så va ju pojken med oss där och då pekade de på simbilden och då 

skulle ju han åka nu och då var det ju kört… och sen var han färdig att springa och packa ihop sina 

saker” (Hanna) 

  

Hanna uppgav att man måste ha en uppfattning om vad som är rimligt att prata med ett barn 

om och på vilken nivå man kan föra ett samtal. Eva ansåg att när man arbetar med barn som 

har autism så måste man arbeta med observationer. Det syns ofta tydligt vad de tycker om och 

inte tycker om. Enligt Ida kan barn som har Aspergers7 och autism ha svårigheter med att 

hantera sociala kontakter. Barn med autism har svårt att ta kontakt med nya människor och 

vill därför inte alltid träffa handläggaren. Det finns en risk i att barn med autism isolerar sig. 

Enligt Ida är det inte bra att ett barn isolerar sig för att det har behov av sociala kontakter. 

Föräldrar kan anse att barnet är i behov av sociala kontakter fast barnet själv inte anser det och 

då måste handläggaren undersöka barnets behov.  När barnet vill en sak och föräldrarna en 

annan sak så kan det vara svårt för handläggaren att veta vems åsikt de ska lyssna till. Det är 

svårt att ta tillvara barnets åsikt när omgivningen är av en annan uppfattning om vad som är 

barnets bästa. Cavet och Sloper (2004) menar att det kan vara problematiskt när barn och 

vuxnas åsikter skiljer sig åt då de har olika erfarenheter men det är ändå bäst att försöka ta 

reda på vad barnet själv anser är viktigt.  

 

                                                
7 Aspergers syndrom är en diagnos inom autismspektrumet. Aspergers syndrom innebär begränsningar inom 
områdena ömsesidig kommunikation, social interaktion och föreställningsförmåga (Klasén McGrath 2009). 
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Aina och Fia menar att barn med grava funktionsnedsättningar inte har förmågan att svara rätt 

eller att kunna svara överhuvudtaget men barnet kan alltid sitta med och handläggaren får 

tolka svaren så gott det går. Det är också ett sätt att låta barnet vara delaktigt genom att man 

tar hänsyn till barnet och gör barnet delaktigt efter barnets förmåga.  

 

” … ta en stund när man hälsar på å kanske eh sätta sig i barnets nivå och liksom med hjälp av 

föräldrarna prata med barnet å liksom om vad dom tycker om å kanske att de visar sina saker å att 

man tar reda på det där liksom lilla extra om om barnet…” (Aina) 

 

Har barnet inget utvecklat tal så får handläggaren förlita sig på personer i barnets omgivning 

som kan kommunicera med barnet. Enligt Cavet och Sloper (2004) skulle det vara till nytta 

för barnet att ha utbildad personal tillgänglig i organisationen som kan kommunicera med 

barn som har kommunikationssvårigheter.  

 

Eva uppgav att barn med grav utvecklingstörning är svåra att få delaktiga när det gäller att 

veta vad de tycker om insatsen. Man måste observera, informera och se barnets reaktion inför 

situationen. Alla handläggare tyckte att barnet ska vara delaktigt om barnet kan och vill vara 

det. Barn som har en lätt utvecklingstörning kan vara med och vara delaktiga. För dessa barn 

så måste man förklara begrepp och helhet så att de kan förstå. Handläggarna använder sig av 

olika arbetssätt som att observera barnet och att prata med föräldrarna och personer som kan 

kommunicera med barnet. De menar att observation och kommunikation med barnet genom 

andra personer kan leda till att de lyckas få fram barnets känslor inför situationen. När 

handläggarna arbetar med olika arbetssätt så befinner de sig på Nivå 2 och opportunity 

eftersom att de har olika tillvägagångssätt som stödjer barnet i att få fram sina åsikter. I den 

här undersökningen framkom inte om handläggarna tar hänsyn till barnets åsikt vid direkt 

beslutsfattande men om de arbetar på detta sätt så når handläggarna upp till Nivå 3. 

 

5.3.2  Ålder och mognad på barnet 

Hanna uppgav att ålder och mognad inte spelar någon roll, om barnet kan vara delaktigt beror 

på funktionsnedsättningen. Men samtidigt uttryckte hon att ett barn kan vara för litet för att 

vara delaktigt oavsett om barnet har funktionsnedsättning eller inte. Aina uttryckte att den 

enskilde alltid ska vara delaktig men att det är svårt med barn på 2- 3 år. Hon träffar barnet 

men de är inte så delaktiga i beslut. Hanna och Aina ansåg att barn kan vara för små för att 

vara delaktiga och därför ges de inte möjlighet att vara delaktiga. Bea tyckte att ålder och 
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mognad har en stor betydelse men hon sa att barn som är under 4 år är svåra att göra 

delaktiga. Eva menade att det handlar om att små barn kanske inte görs delaktiga men att man 

alltid kan ta tillvara barnets reaktioner oavsett ålder för att göra dem delaktiga. Om 

handläggarna inte gör små barn delaktiga så kommer de inte upp på någon nivå i Shier´s 

modell (2001) vad det gäller delaktighet för små barn. Precis som Eva menar Tiller (1997) att 

det alltid finns en möjlighet att lyssna till ett barn. Om barnet inte har ett utvecklat språk kan 

vi lyssna till barnets skrik och uttryck. Det är ofta egenskaper hos mottagaren som avgör om 

barnets budskap går att förstå eller inte.  

 

Sinclair (2004) menar att barn har olika intressen i olika åldrar. Det är viktigt att skapa en 

dialog och ett engagemang med det barnet oavsett ålder och förmågor. Det är nödvändigt att 

vi ser till dessa faktorer för att kunna göra en bedömning av på vilka nivåer barnet kan göras 

delaktig. 

 

”… i sin strävan att göra att barn ska vara delaktiga får man inte göra mer skada än nytta. Det får 

man ju inte eh det måste ju finnas ett syfte till att man pratar med barnet... man får ju inte driva det 

in i all oändlighet då blir det ju de e det liksom inte till gagn för barnet nej…” (Aina) 

 

Enligt Hanna är det inte bra att gå fortare fram än vad barnet klarar av utvecklingsmässigt. 

Vad det gäller ålder så är det lättare med äldre barn när de kan förstå vad det handlar om och 

har förmågan att uttrycka sig. Enligt Ida har barnet sin biologiska ålder men mognadsmässigt 

ligger åldern på en annan nivå och detta måste man ta hänsyn till. Barnet ska alltid vara 

delaktigt men det kan inte vara delaktig i allt. Här delar de uppfattning med Shier (2001: 115) 

att barn inte ska pressas till att ta på sig ett ansvar som de inte vill ha eller är olämpligt utifrån 

deras utvecklingsnivå. 

 

På frågan om barn vill vara delaktiga skiljde sig svaren. Vissa hade uppfattningen om att alla 

barn vill vara delaktiga medan Fia påtalade att barn är olika och att alla barn inte vill vara 

delaktiga och att handläggaren måste ta hänsyn till barnet.  

 

”....det måste jag ju utgå ifrån att asså i en värdegrund ligger väl att alla vill vara delaktiga” 

(Hanna) 
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Fia ansåg att inte alla barn vill vara delaktiga och ligger då på Nivå 3 och opening eftersom 

hon lyssnar till barnets egen vilja och försöker inte att göra barnet delaktigt mot sin vilja. 

Därför kan hon inte komma högre upp i modellen för att hon väljer att lyssna på vad barnet 

vill. 

 

Intervjumaterialet visar att desto äldre barnet blir ju mer ökar delaktigheten och handläggarna 

kan komma högre upp i Shier´s modell (2001). Eva tyckte att det är viktigt att barn i stigande 

ålder är medveten om sina rättigheter och utifrån sin egen förmåga bevaka sina intressen. Bea 

menade att det finns en risk att yngre barn ignoreras mer än tonåringar. Hon menar att när det 

gäller tonåringar kan de flesta vara delaktiga och då kan deras åsikt vara mer värd än 

vårdnadshavaren vilket kan leda till motsättningar. 

 

5.4 Samarbete 

Flera av handläggare uppgav att de deltar i nätverksmöten där LSS handläggare från olika 

kommuner träffas och diskuterar dilemman, aktuella ärenden och valfria frågor. Detta gör att 

de kan se hur andra handläggare arbetar samt att de håller sig uppdaterade.  Flertalet 

handläggare samarbetar med IFO och de utbyter kunskap mellan de olika verksamheterna. 

Bea menade att ett samarbete mellan IFO och LSS är barnets bästa. IFO vet vad barnets bästa 

innebär men har ingen kunskap om funktionsnedsättningar. Samarbetet gör att man kan hitta 

barnen i ett tidigt skede vilket gör att barn tidigare kan få den hjälp de behöver. Då arbetar 

Bea tillsammans med IFO och båda verksamheterna är involverade i ärendet.  
 

”… vi har fått jobba fram just nu känns det vi har ett jättebra samarbete å de vi e ju samma 

förvaltning så vi ska ju egentligen samarbeta de e ju inget man bara bestämmer att man ska göra så 

lätt e de ju inte” (Bea) 

 

De flesta handläggarna träffas på en enhet för forskning och kunskapsutveckling ett par 

gånger om året. Där har handläggarna granskat LSS ärenden med fokus på barnkonventionen, 

barns rätt och hur delaktiga barn är i beslut. Alla som deltog i granskningen var dåliga på 

delaktighet oberoende av storlek på kommunen särskilt när det gäller små barn. Det har visat 

sig att delaktighet finns med i tanken men inte i utredningar.  

 

Det skiljer sig mellan olika kommuner hur mycket man talar om delaktighet i de olika 

organisationerna. Inom vissa organisationer talas det mycket om delaktighet pga. den nya LSS 
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lagen ska inträda och en handläggare arbetar i ett utredningsteam. Ida och Fia säger sig inte ha 

något stöd av sin organisation pga. av att de arbetar ensamma med barn men Fia diskuterar 

med sin chef vilket hon tycker är viktigt. Intervjumaterialet visar att LSS handläggare som 

samarbetar med IFO, Fokus och andra LSS handläggare får kunskap. Den kunskapen kan de 

använda i arbetet för att ge barn redskap att uttrycka sig och göra dem mer delaktiga. Vilket 

gör att det hamnar på steget opportunity på Nivå 2.  

 

5.5 Sammanfattning  

Nedan följer en sammanfattning av resultat och analys kopplat till den här undersökningens 

frågeställningar.  

 

Alla handläggarna uppgav att barn ska vara delaktiga när de kan det. Men det finns 

svårigheter så som ålder och funktionsnedsättning. Små barn ansågs vara svåra att göra 

delaktiga och vissa såg heller inte hur de skulle kunna involvera dem i utredningen. 

Handläggarna tyckte att barn med kommunikationssvårigheter och autism var svårast att göra 

delaktiga. Några handläggare hade sätt för att försöka komma förbi dessa svårigheter så som 

att prata med personer som förstår barnet eller att observera för att på så sätt kunna utläsa vad 

barnet kände inför olika situationer. De flesta handläggarna hade inga metoder att arbeta efter 

men de hade olika arbetssätt. Gemensamt för handläggarna var att de ville träffa barnet och 

försökte att lyssna när det var möjligt. 

 

Handläggarna uppgav att de alltid försöker se till barnets bästa men att också måste ta hänsyn 

till hela familjesystemet. När insatsen riktar sig till att föräldrar behöver avlastning för att orka 

med att ta hand om barnet måste handläggaren se till föräldrarnas behov. Beslutet kan då gå 

emot barnets vilja. När föräldrar ansöker om mer avlastning än vad som är för barnets bästa 

måste handläggaren se till barnets behov av att få vara tillsammans med sin familj.  

 

Ett område där handläggarna anser att de behöver arbeta mer på för att öka barnets delaktighet 

är uppföljningar. Idag använder handläggarna sig till stor del av andrahandsinformation 

istället för att höra barnets åsikter. 

 

Utifrån Shier´s modell (2001) kan man se att det finns områden och arbetssätt som behöver 

utvecklas mer. För att komma högre upp i modellen behövs fler hjälpmedel och metoder men 
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även en större vilja att involvera barnen fullt ut. Organisationerna som handläggarna arbetar i 

har också en del att jobba med. Det behöver införas policys för hur handläggare ska arbeta 

med barnen för att de ska nå upp på tredje steget obligations vilket inte går att utläsa ur 

materialet att det finns.  

 

I nästa kapitel presenteras vår slutdiskussion där vi bland annat diskuterar vilka områden som 

behöver förbättringar, handläggarnas inställning till att arbeta med metoder, svårigheter i att 

arbeta med barn som har funktionsnedsättningar. Vi ger även förslag på hur förbättringar 

skulle kunna genomföras samt förslag på områden som skulle vara intressanta att undersöka 

vidare i arbetet att göra barn med funktionsnedsättningar delaktiga. 
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6 Slutdiskussion 

Shier´s modell om delaktighet ” Pathways to Participation: Openings, Opportunities and 

Obligation “ (2001) består av fem nivåer. Den högsta nivån av delaktighet ä Nivå 5. Samtliga 

handläggare kommer endast upp till Nivå 3 i modellen utifrån tolkning av intervjumaterialet. 

Den här undersökningen visar att barnets funktionsnedsättning kan begränsa barnets 

delaktighet. Alla handläggare anser att barn ska vara delaktiga när de har förmåga att vara det. 

Men det är svårt för handläggaren att nå högre nivåer i modellen för att små barn och barn 

med grava funktionsnedsättningar inte alltid har den utvecklingsnivå och 

kommunikationsmöjligheter som krävs för att barnet ska klara av att vara aktivt deltagande 

vid beslutsfattandet. För att kunna komma upp till Nivå 4 måste barnet klara av att vara aktivt 

deltagande. Handläggarna själva kan dock komma upp både Nivå 4 och Nivå 5 och hamna på 

steget opening om de är redo att arbeta för att barnet ska vara delaktigt i beslutfattande samt 

dela makt och ansvar med barnet. Handläggarens inställning till att arbeta för barnets 

delaktighet påverkar inte barnets rätt till att vara delaktig förrän förutsättningarna finns för att 

det ska bli möjligt. 

 

När man arbetar med barn med funktionsnedsättningar som inte vill delta aktivt vid 

beslutsfattande och handläggaren tar hänsyn till vad barnet vill så kommer inte arbetet med 

delaktighet högt upp enligt Shier´s modell (2001) vad gäller kriterier för delaktighet. Vi ser 

det som positivt att handläggaren lyssnar på barnets vilja och respekterar barnet när barnet 

säger ifrån och inte vill delta. Det gör att handläggaren inte kommer högre än nivå 3 

delaktighet. Vår uppfattning är att om handläggare ska arbeta med att göra barn delaktiga så 

måste de acceptera när barnet säger ifrån. Det är viktigt att handläggare respekterar att barnet 

säger nej för att barnet ska kunna känna sig delaktigt. 

  

En handläggare såg inget behov av att använda sig av metoder men hon ansåg att man kan 

lyssna mer på barnet. Detta kan ses som motsägelsefullt eftersom barn med 

funktionsnedsättning inte alltid har förmåga att uttrycka sig utan stöd och kan behöva hjälp av 

handläggaren att framföra sin åsikt. Handläggaren behöver då metoder och redskap för att 

kunna lyssna på barnet. Har handläggaren inte tillgång till några redskap eller inte vill lära sig 

så kan hon inte få fram barnets åsikter för att kunna lyssna på barnet. Frågan är varför hon inte 

anser sig behöva metoder i arbetet med barn. Om hon enbart litar på sin egen 

erfarenhetsbaserade kunskap så frågar vi oss om det sättet att arbeta på kan ses som ett 
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professionellt arbetssätt. Eller om det är som Sinclair (2004) menar att det finns en osäkerhet i 

att arbeta med metoder. Vi ser att hon i så fall skulle behöva stöd från sin organisation i att 

utveckla sin yrkesroll. Fem av sex handläggare vill lära sig nya metoder och tycker att det 

behövs. Frågan är varför de inte själva letar upp ny kunskap om de tycker att de är i behov av 

mer kunskap om att arbeta med barn med funktionsnedsättningar. De kanske inte har vetskap 

om hur de hitta information om nya metoder. Eller att metoder inte finns tillgängliga. Där ser 

vi att organisationen kan ha en viktig uppgift i att lyfta fram nya metoder och arbetssätt som 

något positivt och ge direktiv om hur handläggare kan få tillgång till ny kunskap. Handläggare 

skulle vara hjälpta av att organisationen har en policy med tydliga riktlinjer om hur 

handläggare ska arbeta för barns delaktighet. Vi uppfattade det som att alla handläggare såg 

fram emot införandet av den nya LSS lagen vilket tolkas som att de vill ha tydligare direktiv 

om hur de ska arbeta. 

 

Flera handläggare nämner att de inte har något stöd av sin egen organisation så där kan 

organisationen behöva vara delaktig. De har svårt att uppfylla steget obligation eftersom det 

inte kom fram i materialet att organisationerna hade några policys eller riktlinjer. Kan det vara 

så att organisationen inte prioriterar barns delaktighet i beslutsfattandet? En policy eller 

riktlinjer skulle gynna barnen då chansen ökar för att de ska få en likvärdig bedömning 

oavsett vilken handläggare de träffar. Det bästa om alla organisationer som arbetar med barn 

hade en gemensam policy om hur arbetet ska utföras för att barnet ska kunna vara delaktigt. 

 

Vid tolkande av materialet framkom att vissa handläggarna arbetar enbart utifrån erfarenhet 

och att de går på känsla för vad som är bra för barnet och föräldrarna. Vi anser att 

erfarenhetsbaserad kunskap är värdefull kunskap och kan vara lika mycket värd som annan 

kunskap men frågan är hur man som ny handläggare får kunskap om att arbeta med barn om 

andra handläggare enbart arbetar med erfarenhetsbaserad kunskap. Det kan dock finnas en 

risk med att enbart arbeta med erfarenhetsbaserad kunskap för att barn kan riskera att fara illa 

pga. okunskap. 

De uppgav att de pratar med barnet på olika nivåer och anpassar sig efter barnet men de 

framhöll inte om att de har någon utbildning i att göra det. Det kan skapa problem i att tala 

med barnet på olika nivåer om man inte har kunskapen om hur man gör det. Risken kan bli att 

handläggare lägger sig på en nivå som inte passar barnet. Om handläggaren använder sig av 

en samtalsnivå som är lägre än barnets så kan barnet känna sig förminskad. Det är värre att 
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lägga sig på en för hög nivå som barnet inte klarar av. Det gör att barnet inte kan och ges 

möjlighet att förstå vad situationen handlar om vilket försvårar delaktighet.  

 

Vi tolkar intervjumaterialet som att handläggarna arbetar ur olika perspektiv när det gäller att 

se till vad som är bäst för barnet. De olika perspektiven har att göra med hur familjesystemet 

ser ut och vilka behov som behöver tas hänsyn till. Om insatsen är för föräldrarna så måste 

handläggaren ta hänsyn till föräldrarnas behov men det kan också vara så att föräldrar begär 

mer avlastning än vad som är bra för barnet och då måste handläggaren bevaka barnets behov.  

Det är positivt att handläggaren använder sig av flera perspektiv när det gäller att se till vad 

som är bäst för barnet. Enligt handläggarna har inte alltid barnet förmågan att se vad som är 

deras bästa. Skulle inte föräldrarna få avlastning för att barnet inte vill så skulle troligtvis inte 

föräldrarna orka ta hand om sitt barn vilket skapar en sämre livssituation för barnet än om 

föräldrarna får rätt till avlastning. Det finns en svårighet i att avgöra hur mycket avlastning 

som är rimligt för barnets bästa. Alla familjer är olika vilket gör det svårt för handläggaren att 

bedöma vad som är rimligt. Handläggarna uppgav att det tar lång tid att lära att känna ett barn. 

En förutsättning för att handläggare lära känna barnet är det måste få ta tid. För att alla barn 

ska få en individanpassad insats ser vi att det skulle vara bra för barnet om handläggaren får 

riktlinjer om att de måste träffa barnet och i vilken omfattning. 

 

Vad det gäller uppföljningar menade ett par handläggare att de var dåliga på att göra 

uppföljningar tillsammans med barnet. De använder sig av personer i barnets närhet såsom 

personal och föräldrar för att få information om barnets situation. Det ser vi som ett stort 

problem. För det första ges inte barnet möjlighet att vara delaktig i beslut som rör barnet och 

då vet inte handläggare vad barnet vill och känner inför situationen. Om det finns möjlighet 

och förutsättningar för att träffa barnet varför använda sig av andrahandsinformation? 

Handläggarna är medvetna om problemet men varför har de inte gjort något för att bli bättre 

på att ha barnet med i uppföljningen? En handläggare menade att hon inte tar sig tid att göra 

uppföljningar och vi frågar oss varför. Kan det bero på att hon litar för mycket på personer 

runt omkring barnet eller har hon tappat sitt engagemang i att arbeta barn? Hon menar att en 

värdegrund innebär att barn ska vara delaktiga men det verkar inte gälla när det gäller 

uppföljningar. Uppföljningar är en mycket viktig del för att barnet ska få rätt att vara delaktig 

i beslut om sitt liv. Handläggarna menade att barn med funktionsnedsättning inte alltid har 

förmågan att förstå vad en insats handlar om innan de har provat på. Det visar hur viktiga 

uppföljningar är för att barnet ska kunna uttrycka hur det känner inför insatsen. Cavet och 
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Sloper (2004: 283) menar att barns självförtroende ökar och har en positiv inverkan på barnets 

egna förmågor när barnet får vara delaktigt. Det visar att det främjar barnet att få vara delaktig 

vilket inte sker när det gäller uppföljningar. Handläggare har en viktig uppgift i arbetet med 

att stötta barnet och arbeta för att barnet ska utvecklas positivt för att få ett större inflytande 

över sitt eget liv.  

 

Vissa handläggare hade utbyte av kunskap mellan LSS och IFO där delar erfarenheter om hur 

det är att arbeta med barn med funktionsnedsättningar. Flera av handläggarna hade även 

nätverksmöten med andra LSS handläggare. Samarbetet ger handläggarna möjlighet att utbyta 

kunskap om barn med funktionsnedsättningar. Det ser vi som positivt men att när det gäller 

delaktighet för barn kan samarbetet öka på just denna punkt. Sverige inför barns delaktighet i 

LSS lagen vid årsskiftet 2010/2011 och i följ av detta bör handläggare i Sverige erbjudas att 

delta i en konferens om barns delaktighet i praktiken. Det för att utbyta kunskap och för att 

skapa ett likvärdigt arbetssätt oberoende på var handläggaren arbetar vilket gör att barnet har 

samma rätt till delaktighet oavsett i vilken kommun barnet är folkbokförd.  

 

Vi ser det som mycket oroväckande när handläggare uttrycker att de inte tar sig tid att träffa 

barnet eller när handläggarna själva avgör om barnet ska vara delaktigt eller inte. Barnet ska 

alltid få rätten att vara delaktig efter sin egen förmåga och utveckling när det är möjligt. Att 

barnet ska vara delaktigt ska utgå ifrån barnets förutsättningar och inte ifrån handläggares 

personliga uppfattningar. 

 

Utifrån vår undersökning har vi hittat områden där det kan ske förbättringar för att få barnet 

delaktigt. Organisationerna behöver tydligare riktlinjer för att stödja handläggare i sitt arbete 

för hur de ska arbeta med delaktighet för barn. Små barn och barn med autism samt barn med 

kommunikationssvårigheter är särskilt svåra att göra delaktiga. Handläggare behöver få 

tillgång till fler metoder och angreppssätt för att möta dessa barn. I den här undersökningen 

kommer det inte fram hur och om barnet är delaktigt vid själva beslutsfattandet. Det kan vara 

intressant att undersöka mer. Andra områden som kan vara intressanta att undersöka vidare är 

hur barns delaktighet förändras efter den nya lagens införande och om arbetet med delaktighet 

skiljer sig mellan kvinnliga och manliga handläggare.
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8 Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1 Missivbrev  
  

”Hur arbetar LSS handläggare med barns delaktighet vid 
beslutsprocesser kring barn?” 
  
Hej! Vi heter Linda Wreibo och Mia Lindgren och studerar på Linnéuniversitetet i Kalmar 
sjätte och näst sista terminen på socionomprogrammet. Vi skriver vår C-uppsats och intresset 
för ämnet för uppsatsen uppkom genom att vi båda har egna barn samt att båda utfört praktik 
inom LSS. 
  
Studien 
Syftet med studien är att undersöka om och hur LSS handläggare arbetar med barns 
delaktighet vid beslutsprocesser runt barn.  
  
Medverkan i studien 
Vi vänder oss till ER för att vi vill ha ERA erfarenheter och upplevelser som är av stor 
betydelse för studien. För att få tillgång till ERA erfarenheter kommer vi att utföra intervjuer 
med en av oss studenter samt en handläggare vara deltagande. Samtalen kommer att bandas 
och transkriberas för att inte gå miste om viktig information. Vi beräknar att intervjun 
kommer att ta ca 30-45 minuter. 
  
Medverkan är helt frivillig och NI har när som helst rätt att avbryta ER medverkan inom 
tidsramen för studien. Studien beräknas vara klar i juni 2010. ER information kommer endast 
att användas i forskningssyfte. Personuppgifter och uttalanden kommer att avidentifieras i 
återgivning av studien samt behandlas konfidentiellt. 
  
Studiens spridning 
Den färdiga studien kommer att utges till handledare, studenter och andra lärare på 
Institutionen för socialt arbete samt publiceras i en databas för uppsatser.  
  
Vill du medverka? 
Krav för att NI ska kunna medverka i studien är att NI arbetar eller har arbetat inom senare tid 
som handläggare i barnärenden inom LSS. Genom att NI väljer att medverka samtycker NI till 
ovanstående information vad det gäller konfidentialitet, studiens spridning samt medverkan. 
  
Har du några frågor eller funderingar ta gärna kontakt med oss: 
  
Linda Wreibo  
Mia Lindgren  
  
Annars hör VI av oss till ER i vecka 12 angående ER medverkan i studien. 
Vi ser fram emot att ta del av ERA upplevelser och ERA erfarenheter med att arbeta med barn 
i beslutsprocesser inom LSS.  
  
Tack för er tid! 
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8.2 Bilaga 2 Intervjuformulär 

1) Hur länge har du arbetat med barnärenden inom LSS?  

2) Använder du några metoder i arbetet med att göra barn delaktiga? 

3) Vilka arbetssätt använder du dig av för att göra barn delaktiga? 

4) Arbetar du på olika sätt med barn och vuxna när det gäller delaktighet? 

5) Ser du att barn med funktionsnedsättning diskrimineras när det gäller att lyssna 

på deras talan? 

6) Talas det om barns delaktighet i organisationen? 

7) Sker det någon samverkan mellan din kommun och andra kommuner? 

8) När är det svårast att låta barnet vara delaktigt när barnet kan vara det?  

9) Hur ser du på ålder/mognad när det gäller barns delaktighet?  

10) Finns det tillfällen då barn inte kan vara delaktiga? 

11) Hur ser du på barnets åsikt i förhållande till föräldrarnas åsikt? 

12) Kan du generellt se om det finns tendenser till att barn skulle vilja vara 

delaktiga? 

13) Kan du själva se något sätt som man kan göra barn mer delaktiga på? 

14) Har du något övrigt som du vill tillägga? 
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8.3 Bilaga 3 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Inledande bestämmelser 

 

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. 

 

2 § Varje landsting skall, om inte något annat avtalats enligt 

17 §, svara för insatser enligt 9 § 1. 

 

Varje kommun skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, 

svara för insatser enligt 9 § 2-–10. Lag (2005:125). 

 

3 § Vad som föreskrivs för landsting i denna lag gäller också 

kommuner som inte ingår i något landsting. 

 

4 § Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den 

enskilde kan ha enligt någon annan lag. 

 

Verksamhetens mål och allmänna inriktning 

 

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de 

personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får 

möjlighet att leva som andra. 

 

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). 

 

Rätten till insatser 
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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 skall ges den enskilde endast om han 

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. 

 

Insatserna för särskilt stöd och särskild service 

 

9 § Insatserna för särskilt stöd och 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 lagen (1993:389) om 

 

assistansersättning, 

 

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 
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under lov, 

 

8. boende i familjehem eller 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 (1997:723). 

 

9 a § Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt 

utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den 

som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver 

hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på 

sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som 

förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 

(grundläggande behov). 

 

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande 

behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra 

personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. 

 

Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte i 

något fall ersättning som den enskilde själv lämnar 

 

1. till någon som han eller hon lever i hushållsgemenskap med, 

eller 

 

2. till en personlig assistent för arbete som utförts på 

arbetstid som överstiger den tid som anges i 2-4 §§ lagen 

(1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete. 

Lag (2000:1030). 

 

9 b § Insatser enligt 9 § 2 avser tid efter det att den 

insatsberättigade har fyllt 65 år endast om 

 

1. insatsen har beviljats innan han eller hon har fyllt 65 år, 

eller 

 

2. ansökan om sådan insats inkommer till kommunen senast dagen 

före 65-årsdagen och därefter blir beviljad. 

 

Insatser enligt 9 § 2 får dock inte utökas efter det att den 

insatsberättigade har fyllt 65 år. Lag (2000:1030). 

 

9 c § I insatserna enligt 9 § 5-8 och 10 samt i insatsen bostad 
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med särskild service för vuxna ingår också omvårdnad. I 

insatserna bostad med särskild service för barn och ungdomar 

samt bostad med särskild service för vuxna ingår också 

fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Lag (2000:1441). 

 

10 § I samband med att insats enligt denna lag beviljas kan den 

enskilde begära att en individuell plan med beslutade och planerade 

insatser upprättas i samråd med honom. I planen skall även 

redovisas åtgärder som vidtas av andra än kommunen eller 

landstinget. Planen skall fortlöpande och minst en gång om året 

omprövas. 

 

Landstinget och kommunen skall underrätta varandra om 

upprättade planer. 

 

11 § Om någon till följd av ålderdomssvaghet, sjuklighet, 

långvarigt missbruk av beroendeframkallande medel eller någon 

annan liknande orsak är ur stånd att själv ta hand om sådant 

ekonomiskt stöd från kommunen som avses i 9 § 2, får kommunen 

besluta att ersättningen skall betalas ut till någon annan 

person för att användas till kostnader för personlig assistans 

till den stödberättigade. Lag (2005:125). 

 

12 § Kommunen får besluta om återbetalning av ekonomiskt stöd 

som kommunen beviljat enligt 9 § 2, om den som erhållit stödet 

eller hans eller hennes ställföreträdare genom att lämna 

oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att det 

ekonomiska stödet har lämnats felaktigt eller med för högt 

belopp. Detsamma gäller om det ekonomiska stödet annars har 

lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som 

erhållit stödet eller hans eller hennes ställföreträdare 

skäligen borde ha insett detta. Lag (2005:125). 

 

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

får i fråga om verksamhet enligt 9 § meddela föreskrifter 

till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller 

hälsa. Lag (2009:597). 

 

Särskilda uppgifter för kommunen 

 

14 § Kommunen skall verka för att insatser som skall tas upp i 

planer som avses i 10 § samordnas. 

 

15 § Till kommunens uppgifter hör att 

 

1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka 

deras behov av stöd och service är, 

 

2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov 



 54 

tillgodosedda, 

 

3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag, 

 

4. medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till 

arbete eller studier, 

 

5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir 

tillgängligt för personer som anges i 1 §, 

 

6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som omfattas av 

1 § kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels 

när ett förmyndarskap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna 

upphöra, samt 

 

7. samverka med organisationer som företräder människor med 

omfattande funktionshinder. 

 

15 a § Kommunen skall lämna ut vissa personuppgifter 

beträffande enskilda som beviljas insatser enligt 9 § till 

Socialstyrelsen för framställning av officiell statistik. 

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som skall 

lämnas ut. Lag (2003:885). 

 

Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas 

ansvar 

 

16 § En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som 

är bosatta i kommunen. 

 

Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun, 

skall kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till 

insatser från kommunen enligt 9 §. Vid prövningen av en ansökan 

om förhandsbesked skall bestämmelserna i denna lag gälla. 

Kommunen skall utan dröjsmål planera och förbereda insatser som 

förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han bosätter sig i 

kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat 

från den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde. 

 

Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en 

tillfällig vistelse i en kommun skall kommunen ge det stöd och den 

hjälp som omedelbart behövs. 

 

Såvitt avser landstingets förpliktelser gäller vad som sägs i denna 

paragraf om kommunen i stället landstinget. 

 

17 § Ett landsting eller en kommun får med bibehållet ansvar sluta 

avtal med någon annan om att tillhandahålla insatser enligt denna 

lag. 
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Ett landsting och en kommun som ingår i landstinget får träffa 

avtal om att ansvar för en eller flera uppgifter enligt denna lag 

överlåts från landstinget till kommunen eller från kommunen till 

landstinget. Om en sådan överlåtelse sker skall föreskrifterna i 

denna lag om landsting eller kommun gälla för den till vilken 

uppgiften överlåtits. 

 

Om ett landsting och en kommun har träffat en överenskommelse 

enligt andra stycket, får överlåtaren lämna sådant ekonomiskt 

bidrag till mottagaren som motiveras av överenskommelsen. Har 

en överlåtelse skett från ett landsting till samtliga kommuner som 

ingår i landstinget, får kommunerna lämna ekonomiska bidrag till 

varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan 

kommunerna. 

 

17 a § Utan hinder av 16 § första stycket får en kommun om 

särskilda skäl föreligger träffa avtal om kostnadsansvar för 

insatser enligt 9 § för en enskild som genom insats enligt 9 § 

8 eller 9 inte längre är eller inte kommer att vara bosatt i 

kommunen. Sådant avtal får träffas med en annan kommun eller 

med en enskild vårdgivare i en annan kommun. 

Lag (2000:1032). 

 

Avgifter m.m. 

 

18 § Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är 

berättigade att få assistansersättning enligt lagen (1993:389) 

om assistansersättning får avgift för personlig assistans tas 

ut inom ramen för sådan ersättning. Lag (2004:826). 

 

19 § Av dem som har hel ålderspension enligt lagen (1998:674) 

om inkomstgrundad ålderspension eller hel garantipension enligt 

lagen (1998:702) om garantipension eller hel sjukersättning 

eller hel aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om 

allmän försäkring eller som har annan inkomst av motsvarande 

storlek får skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och 

kulturella aktiviteter tas ut enligt de grunder som kommunen 

bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens 

självkostnader. Kommunen skall se till att den enskilde får 

behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. 

Lag (2002:199). 

 

20 § Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem 

än det egna med stöd av denna lag, är föräldrarna skyldiga att i 

skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för 

omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära 

underhållsbidrag som avser barnet. 
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21 § I andra fall än som anges i 18--20 §§ får avgifter eller 

ersättning för kostnader inte tas ut för insatser enligt denna 

lag. 

 

Dokumentation och gallring 

 

21 a § Handläggning av ärenden som rör enskilda samt 

genomförande av beslut om insatser enligt denna lag skall 

dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder 

som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser 

av betydelse. 

 

Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall 

förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 

Lag (2005:125). 

 

21 b § Dokumentationen skall utformas med respekt för den 

enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de 

journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom 

eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i 

dokumentationen är oriktig skall detta antecknas. 

Lag (2005:125). 

 

21 c § Om anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos 

den eller de nämnder som avses i 22 § tillhör sådan 

sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om 

behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, skall 

uppgifterna gallras fem år efter det att sista anteckningen 

gjordes i akten. Uppgifterna skall dock inte gallras så länge 

uppgifterna om samma person inte har gallrats av nämnden enligt 

andra stycket. 

 

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling 

av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år 

efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har 

upphört. 

 

Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det 

att gallringsskyldigheten inträdde. Lag (2005:125). 

 

21 d § Handlingar som kommit in eller upprättats i samband med 

att en insats lämnas enligt 9 § 8 får inte gallras med stöd av 

bestämmelserna i 21 c §. 

 

Handlingar skall vidare undantas från gallring enligt 

bestämmelserna i 21 c § av hänsyn till forskningens behov i ett 

representativt urval av kommuner och landsting och i övriga 

kommuner och landsting beträffande ett representativt urval av 

personer. Lag (2005:125). 
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Nämnder 

 

22 § Ledningen av landstingets eller kommunens verksamhet 

enligt denna lag skall utövas av en eller flera nämnder som 

fullmäktige utser. Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd 

finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och 

omsorgsområdet. Lag (2003:197). 

 

Enskild verksamhet 

 

23 § En enskild person får inte utan tillstånd av 

Socialstyrelsen yrkesmässigt bedriva sådan verksamhet som 

avses i 9 § 6–10. 

 

Kommun och landsting som driver verksamhet som avses i 9 § 

6–10 ska anmäla denna verksamhet till Socialstyrelsen innan 

verksamheten påbörjas. Lag (2009:597). 

 

23 a § Bestämmelserna i 21 a och 21 b §§ gäller i tillämpliga 

delar i enskild verksamhet. Anteckningar och andra uppgifter i 

en personakt som tillhör en sådan sammanställning av uppgifter 

som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter 

inom socialtjänsten skall bevaras och därefter gallras två år 

efter det att den sista anteckningen gjordes i akten. 

Uppgifterna skall dock inte gallras så länge uppgifter om samma 

person inte har gallrats enligt andra stycket. 

 

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling 

av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras två år 

efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har 

upphört. 

 

Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det 

att gallringsskyldigheten inträdde. 

 

Den nämnd som beslutat om en insats som genomförs i en enskild 

verksamhet får träffa avtal med den som bedriver verksamheten 

om att handlingar skall överlämnas till nämnden när 

gallringsskyldigheten inträder. Detta gäller dock inte sådana 

handlingar som avses i 23 b §. Lag (2007:1313). 

 

23 b § Handlingar i en personakt i enskild verksamhet som avser 

barn som placerats eller tagits emot i bostad med särskild 

service för barn som behöver bo utanför föräldrahemmet skall 

överlämnas för bevarande till den nämnd som beslutat om 

insatsen, när gallringsskyldigheten enligt 23 a § första 

stycket inträder. 
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När gallringsskyldigheten enligt 23 a § första stycket inträder 

skall handlingar i enskild verksamhet, av hänsyn till 

forskningens behov, i ett representativt urval av kommuner och 

i övriga kommuner i fråga om ett representativt urval av 

personer överlämnas för bevarande till den nämnd som beslutat 

om insatsen. Lag (2007:1313). 

 

23 c § En handling i en personakt i enskild verksamhet ska, 

om det begärs av den som akten rör, så snart som möjligt 

tillhandahållas denne för läsning eller avskrivning på 

stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 

29 §. 

 

En fråga om utlämnande enligt första stycket prövas av den 

som ansvarar för personakten. Anser denne att personakten 

eller någon del av den inte bör lämnas ut ska han eller hon 

genast med eget yttrande överlämna frågan till 

Socialstyrelsen för prövning. Lag (2009:597). 

 

23 d § Socialstyrelsen får besluta att en personakt i enskild 

verksamhet ska tas om hand 

 

1. om verksamheten upphör, 

 

2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte 

kommer att handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller 

enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller 

 

3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det 

finns ett påtagligt behov av att akten tas om hand. 

 

En omhändertagen personakt ska återlämnas, om det är möjligt 

och det inte finns skäl för omhändertagande enligt första 

stycket. Beslut i fråga om återlämnande meddelas av 

Socialstyrelsen efter ansökan av den som vid beslutet om 

omhändertagande ansvarade för personakten. 

 

Personakter som tagits om hand ska förvaras avskilda hos 

arkivmyndigheten i den kommun där akterna omhändertagits. 

Personakter ska bevaras i minst två år från det att de kom in 

till arkivmyndigheten, dock får sådana handlingar som avses i 

23 b § inte gallras. En myndighet som har hand om en 

personakt som har omhändertagits har, om en uppgift ur akten 

begärs för ett särskilt fall, samma skyldighet att lämna 

uppgiften som den haft som ansvarat för akten före 

omhändertagandet. Lag (2009:597). 

 

24 § Har upphävts genom lag (2009:597). 
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Anmälan om missförhållanden 

 

24 a § Var och en som fullgör uppgifter enligt denna lag skall 

vaka över att de personer som får insatser enligt lagen får 

gott stöd och god service och lever under trygga förhållanden. 

Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt 

missförhållande som rör en enskild som får insats enligt denna 

lag skall genast anmäla detta till den eller de nämnder som 

avses i 22 §. Om inte missförhållandet avhjälps utan dröjsmål, 

skall nämnden anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten. 

Anmälningsskyldigheten gäller också den som handlägger ärenden 

enligt denna lag eller lagen (1993:389) om assistansersättning. 

 

Första stycket gäller även inom motsvarande yrkesmässigt 

bedriven enskild verksamhet. Anmälan skall göras till den som 

är ansvarig för verksamheten. Den ansvarige är skyldig att utan 

dröjsmål avhjälpa missförhållandet eller anmäla detta till 

tillsynsmyndigheten. 

 

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att 

ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2005:125). 

 

Tillsyn m.m. 

 

25 § Socialstyrelsen har tillsyn över verksamhet enligt denna 

lag. Lag (2009:597). 

 

26 § Tillsyn enligt denna lag innebär granskning av att 

verksamheten uppfyller krav och mål enligt lagar och andra 

föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana 

föreskrifter. 

 

Föreläggande enligt 26 c och 26 f §§, återkallelse av 

tillstånd och förbud enligt 26 g och 26 h §§ får användas 

endast när verksamheten inte uppfyller de krav som framgår av 

lagar och andra föreskrifter. Lag (2009:597). 

 

26 a § Socialstyrelsen ska inom ramen för sin tillsyn 

 

– lämna råd och ge vägledning, 

 

– kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps, 

 

– förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom 

tillsynen, och 

 

– informera och ge råd till allmänheten. Lag (2009:597). 
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26 b § Vid tillsyn som rör barns förhållanden får barnet 

höras om det kan antas att barnet inte tar skada av samtalet. 

Barnet får höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att 

vårdnadshavaren är närvarande. Lag (2009:597). 

 

26 c § Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn 

enligt denna lag är skyldig att på Socialstyrelsens begäran 

lämna över handlingar och annat material som rör verksamheten 

och lämna de upplysningar om verksamheten som Socialstyrelsen 

behöver för sin tillsyn. 

 

Socialstyrelsen får förelägga den som bedriver verksamheten 

att lämna vad som begärs enligt första stycket. Föreläggandet 

får förenas med vite. Lag (2009:597). 

 

26 d § Socialstyrelsen eller den som myndigheten förordnar 

har rätt att inspektera verksamhet som står under dess 

tillsyn. Den som utför inspektionen har rätt att få tillträde 

till lokaler eller andra utrymmen som används för 

verksamheten. För tillträde till bostäder krävs dock att den 

eller de boende lämnar sitt samtycke till inspektionen. Den 

som utför inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta 

handlingar och annat material som rör verksamheten. Den vars 

verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som 

behövs vid inspektionen. Lag (2009:597). 

 

26 e § Vid sådan inspektion som anges i 26 d § har den som 

utför inspektionen rätt att av polismyndigheten få den hjälp 

som behövs för att inspektionen ska kunna genomföras. 

Lag (2009:597). 

 

26 f § Om Socialstyrelsen finner att det i verksamhet som 

står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett 

missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter 

att kunna få de insatser de har rätt till, får 

Socialstyrelsen förelägga den som svarar för verksamheten att 

avhjälpa missförhållandet. Ett föreläggande ska innehålla 

uppgifter om de åtgärder som Socialstyrelsen anser nödvändiga 

för att det påtalade missförhållandet ska kunna avhjälpas. 

Föreläggandet får förenas med vite. 

 

Socialstyrelsen får även förelägga den kommun eller det 

landsting som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet 

enligt 23 § andra stycket att fullgöra denna skyldighet. 

Föreläggandet får förenas med vite. Lag (2009:597). 

 

26 g § Om ett missförhållande enligt 26 f § första stycket är 

allvarligt och Socialstyrelsens föreläggande inte följts, får 

Socialstyrelsen helt eller delvis återkalla tillståndet för 
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verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får 

Socialstyrelsen i stället helt eller delvis förbjuda fortsatt 

verksamhet. 

 

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa 

eller personliga säkerhet i övrigt, får Socialstyrelsen utan 

föregående föreläggande helt eller delvis återkalla 

tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är 

tillståndspliktig får Socialstyrelsen i stället helt eller 

delvis förbjuda fortsatt verksamhet. Lag (2009:597). 

 

26 h § Om det finns sannolika skäl för att ett tillstånd helt 

eller delvis kommer att återkallas eller om det finns 

sannolika skäl för att verksamheten helt eller delvis kommer 

att förbjudas enligt 26 g §, och ett sådant beslut inte kan 

avvaktas, får Socialstyrelsen tills vidare helt eller delvis 

förbjuda fortsatt verksamhet. 

 

Beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om 

det finns synnerliga skäl, får beslutets giltighet förlängas 

med ytterligare sex månader. Lag (2009:597). 

 

Överklagande m.m. 

 

27 § Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av 

Socialstyrelsen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol 

om beslutet avser 

 

1. insatser för en enskild enligt 9 §, 

 

2. utbetalning till någon annan enligt 11 §, 

 

3. återbetalning enligt 12 §, 

 

4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra 

stycket, 

 

5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §, 

 

6. omhändertagande av personakt enligt 23 d §, 

 

7. föreläggande enligt 26 c och 26 f §§, eller 

 

8. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g och 

26 h §§. 

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

 

I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 
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23 c § gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 

7–11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. 

Förvaltningsrätten eller kammarrätten får dock förordna att 

dess beslut ska gälla först sedan det vunnit laga kraft. 

Lag (2009:813). 

 

27 a § Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för 

att verkställa ett beslut om omhändertagande av personakt. 

Begäran om sådan hjälp får dock göras endast om 

 

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att 

åtgärden inte kan utföras utan att polisens särskilda 

befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver 

tillgripas, eller 

 

2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2005:125). 

 

Straff 

 

28 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 23 § 

första stycket första meningen döms till böter. 

 

Särskild avgift 

 

28 a § En kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid 

tillhandahåller en insats enligt 9 § som någon är berättigad 

till enligt ett beslut av en sådan nämnd som avses i 22 §, ska 

åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en 

kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid på nytt 

tillhandahåller insatsen efter det att verkställigheten av ett 

sådant beslut avbrutits. 

 

En kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid 

tillhandahåller en insats enligt 9 § som någon är berättigad 

till enligt en domstols avgörande, ska åläggas att betala en 

särskild avgift. Detsamma gäller en kommun eller ett landsting 

som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller insatsen efter 

det att verkställigheten av ett sådant avgörande avbrutits. 

 

Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten. 

Lag (2008:77). 

 

28 b § Den särskilda avgiften fastställs till lägst tio tusen 

kronor och högst en miljon kronor. 

 

När avgiftens storlek fastställs ska det särskilt beaktas hur 

lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det i övrigt 
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kan anses vara. 

 

Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. I 

ringa fall ska inte någon avgift tas ut. Lag (2008:77). 

 

28 c § Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av 

Socialstyrelsen av den förvaltningsrätt inom vars domkrets 

kommunen är belägen. En ansökan som avser ett landsting prövas 

av den förvaltningsrätt inom vars domkrets landstingets 

förvaltning utövas. 

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Lag (2009:813). 

 

28 d § Om en kommun eller ett landsting efter att ha ålagts att 

betala särskild avgift fortfarande underlåter att 

tillhandahålla insatsen får ny särskild avgift enligt 28 a § 

första eller andra stycket dömas ut. Lag (2008:77). 

 

28 e § Särskild avgift enligt 28 a § första stycket får dömas 

ut bara om ansökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller 

landstinget inom två år från tidpunkten för det gynnande 

beslutet om insatsen eller inom två år från det att 

verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits. 

 

Särskild avgift enligt 28 a § andra stycket får dömas ut bara 

om ansökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller landstinget 

inom två år från det att domen om insatsen vunnit laga kraft 

eller inom två år från det att verkställigheten av domen 

avbrutits. Lag (2008:77). 

 

Rapporteringsskyldighet 

 

28 f § En sådan nämnd som avses i 22 § ska till 

Socialstyrelsen och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § 

kommunallagen (1991:900) rapportera alla gynnande nämndbeslut 

enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader från 

dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet 

gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. 

 

Nämnden ska vidare dels till Socialstyrelsen, dels till 

revisorerna rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § 

som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den 

dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden 

ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats 

beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. 

 

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per 
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kvartal. Lag (2009:597). 

 

28 g § En sådan nämnd som avses i 22 § ska till 

Socialstyrelsen och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § 

kommunallagen (1991:900) anmäla när nämnden har verkställt 

ett gynnande beslut som enligt 28 f § har rapporterats som ej 

verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges. 

Lag (2009:597). 

 

28 h § En sådan nämnd som avses i 22 § ska till fullmäktige 

lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande 

beslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader 

från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka 

typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 

förflutit från dagen för respektive beslut. 

 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport 

över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte 

har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 

verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer 

av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 

förflutit från dagen för respektive beslut. 

 

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. 

Lag (2008:77). 

 

Tystnadsplikt 

 

29 § Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven 

enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får 

inte obehörigen röja vad han därvid erfarit om enskildas personliga 

förhållanden. 

 

Förbud mot förvandling 

 

30 § Om ett föreläggande har förenats med vite enligt denna 

lag får vitet inte förvandlas till fängelse. 

Lag (2009:597). 

 

Övergångsbestämmelser 

 

1993:387 

 

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen 

(1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade. 

 

1995:100 
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Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats 

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 

 

2000:1030 

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 

 

2. En person som före den 1 januari 2001 har beviljats insats 

enligt 9 § 2 denna lag men som insatsen har upphört för på 

grund av han eller hon har fyllt 65 år har rätt att efter en ny 

ansökan återfå insatsen tidigast fr.o.m. den 1 januari 2001. 

Insatsens omfattning skall grundas på det beslut som gällde 

närmast före 65-årsdagen. En sådan ansökan skall ha kommit in 

till kommunen senast den 31 december 2002. 

 

2002:439 

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. 

 

2. Äldre bestämmelser gäller när fråga är om dröjsmål med 

verkställighet av avgöranden som meddelats före lagens 

ikraftträdande. 

 

2004:826 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Avgift får även 

efter ikraftträdandet tas ut med anledning av beslut som 

fattats av en allmän försäkringskassa. 

 

2005:125 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. 

Anmälningsskyldigheten enligt 24 a § gäller inte för 

förhållanden som enbart avser tiden före ikraftträdandet. 

 

2007:1313 

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2008. 

 

2. Gallring med stöd av bestämmelserna i 23 a § i sin nya 

lydelse får göras tidigast den 1 april 2010. 

 

3. Bestämmelserna i 23 b § i sin nya lydelse tillämpas inte om 

sista anteckningen i handlingarna har gjorts före 

ikraftträdandet av denna lag. 

 

2008:77 

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008. 
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2. Den första kvartalsrapporteringen enligt 28 f och 28 h §§ 

ska omfatta de uppgifter som finns tillgängliga för en kommuns 

eller ett landstings nämnd den 30 september 2008. 

 

3. I fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att 

verkställa en kommuns eller ett landstings gynnande beslut får 

enbart tid från och med lagens ikraftträdande beaktas vid 

bedömningen av om skälig tid överskridits. Detsamma gäller i 

fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att 

verkställa en kommuns eller ett landstings gynnande beslut 

eller en domstols gynnande avgörande, om verkställigheten av 

beslutet eller domen avbrutits. 

 

2009:597 

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. 

 

2. Ansökningar om tillstånd som inte har prövats slutligt vid 

ikraftträdandet ska överlämnas för handläggning hos 

Socialstyrelsen. Detsamma gäller icke avslutade 

tillsynsärenden, ärenden som överlämnats till länsstyrelsen 

för prövning av utlämnande av handlingar i en personakt, 

ärenden där länsstyrelsen har omhändertagit en personakt och 

ärenden där länsstyrelsen har ansökt om särskild avgift. 

 

3. Rapporter om icke verkställda nämndbeslut enligt 28 f § 

som inkommit till länsstyrelsen före den 1 januari 2010 ska 

överföras till Socialstyrelsen. Detsamma gäller anmälningar 

om verkställda beslut enligt 28 g §. 

 

4. Tillstånd att bedriva enskild verksamhet som har meddelats 

av länsstyrelsen före ikraftträdandet ska gälla som tillstånd 

som har meddelats av Socialstyrelsen. 

 

5. Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 § andra 

stycket och som har påbörjats före den 1 januari 2010 ska 

anmälas till Socialstyrelsen senast den 31 december 2010. 

(www.riksdagen.se) 
 

 

 

 


