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Abstract 

Titel: Delaktighetens och inflytandets förutsättningar – En rättssociologisk studie om 

barnperspektiv i LSS 

Författare: Annette Harlin & Sara Jonsvreten 

This is a sociological jurisprucence study which focuses on "child perspective" in Law of 

Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments, LSS. The purpose of 

the study was to clarify the meaning of child perspective in LSS and analyze it in relation to 

practice. The study was conducted with mixed strategies combining qualitative and 

jurisprudential methods. Both LSS and Law of Social Welfare, SoL, were studied. Social 

workers from different municipalities in Sweden were interviewed. To analyze the material 

we used "the child as a subject and actor or an object in need of protection" and "sociology of 

law - law as a political management control measure and conflict solver". The results showed 

that child perspective in LSS can be ambiguous and complex both within law and in practice. 

On one hand children are expressed as subjects and actors with own skills and on the other 

hand children are pronounced as objects in need of protection. Disabled children’s 

participation in LSS is constrained because of several dilemmas such as colliding 

perspectives, communication impairments, scarce resources and, first and foremost, adult’s 

attitudes toward children. 

 

Keywords: child, LSS, child perspective, disabilities, participation, subject, actor, sociological 

jurisprudence. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Förord 

Varning!  

Detta förord innehåller ett visst mått av självgodhet och ett förkastande av jantelagen, varför känsliga läsare 

uppmanas att vända blad.  

Innan vi börjar med att tacka Gud och hela världen som är brukligt vill vi skänka er en inblick 

i vår process inför och igenom detta examensarbete.  

I startgropen inför uppsatsen hade vi båda, Annette och Sara, en känsla av att detta skulle bli 

förhållandevis enkelt. Vi visste tidigt vad vi ville skriva om och vi förstod att det var en 

rättssociologisk studie vi skulle genomföra. Piece of cake! Den kakan fick vi äta upp när vår 

handledare, Anna Hollander, snabbt vägledde oss ut ur de oupplystas dal för att upprepade 

gånger förtydliga för oss vad det innebar att ha en sådan ansats. Tålmodigt (och snabbt) har 

hon besvarat en omfattande mängd mejl med förfrågningar om metodologiska svårigheter och 

om den faktiska innebörden av upphetsande begrepp som rättsdogmatik och teleologisk 

tolkning, när förstoppningen i våra hjärnors kunskapskanaler varit total. Men si! Det gav visst 

resultat eftersom uppsatsen, äntligen, är klar! 

 Och det är nu vi skall börja tacka; Eftersom ingen av oss tror på Gud så tänker vi inte tacka 

Henne. Däremot börjar vi tro att Anna Hollander borde ha en liknande titel eftersom hon i 

våra ögon har en väldig kunskap inom ett område som upplevs väldigt snårigt. Så, tack Anna 

för din vägledning närmare ljuset! Vi kunde inte rott detta iland utan din hjälp!  

Vi sänder även ett tack till vår metodlärare Thomas Öhlund för hans vägledning i 

metodologiska svårigheter och nitiska försök att få oss att använda suspekta teorier. 

Naturligtvis skänker vi intervjupersonerna ett stort tack.  Hade ni inte offrat er för oss 

studenter hade vi gått miste om era tänkvärda svar. Tack till lilla I och Desperado för att ni 

lyssnat på våra litanior om hur jobbigt och svårt allting är när man skriver en uppsats. Våra 

föräldrar förtjänar ett tack eftersom vi genom deras förtjänst finns till.  

Och slutligen vill vi tacka… OSS SJÄLVA! Vi anser att vi har varit väldigt bra som tagit oss 

igenom detta, som vi ofta upplevt, oändliga skrivande. Med detta sagt låter vi hädanefter 

datorerna och våra hjärnor vila från Institutionens uppgifter och lämnar gladeligen över till 

kommande studenter att våndas med sina examensarbeten så som vi har våndats med vårt.  

Tack och hej! 

Annette och Sara 
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1. Tematisering 

1.1 Inledning 

"Barn får de smulor som vi andra, som har makten, bestämmer att de skall ha". 

                                                                                                Ingeborg Brügger 

 

 

Föreställningar om vad barn är och vad vuxna tillskriver dem för egenskaper speglas av den 

tid, kultur och kontext barnen lever i. Barn har tidvis setts som tomma ark, som onda, som 

småväxta vuxna, som ömtåliga osv. (James et al 1998, s. 9-21). Detta har alltid skett med den 

vuxne som förlaga och de vuxna har tillskrivits rätten att ha tolkningsföreträde vid 

bedömningar av barn. Barn och barndom kan beskrivas som en konstruktion utifrån vuxnas 

sätt att se på barns utveckling och vad de är, framförallt vad de förväntas bli. Idag skiftar 

uppfattningar om barn från ett skyddsperspektiv till en barnsyn som innefattar ett 

aktörsperspektiv om att barn och barndom har ett egenvärde och barn har kompetens att agera 

själva som expert i sitt eget liv (Bäck - Wiklund & Lundström, 2001, s. 29). Barn förväntas 

också idag, mer än tidigare, att vara medaktörer i beslut som rör dem. Det har 

uppmärksammats i lagstiftningen och på så sätt anses barn få ökade rättigheter som 

medborgare, vilket speglar vår tids samhälleliga barnsyn. I vilken mån barn faktiskt fått ökat 

inflytande över sin situation vet vi dock mindre om. Barn är ingen homogen grupp och de har 

olika förutsättningar för att göra sig hörda. 

Vi har valt att studera barn med funktionsnedsättningar av olika slag, särskilt barn med 

kommunikationssvårigheter och de som inte har något tal. Funktionsnedsättningen kan göra 

det svårare att få kunskaper om barnets upplevelser, önskningar och vilja och det kan därför 

bli svårare för dem att bli delaktiga i beslut som rör dem. Funktionsnedsättningen gör barnet 

än mer beroende av vuxnas tolkningar och bedömningar än barn utan funktionsnedsättningar. 

Idag betonas begreppet ”barnperspektiv” inom många verksamheter som rör barn. Det är ett 

politiskt korrekt begrepp. Att ha barnet i fokus är centralt för alla myndigheter och offentliga 

organ, inte minst vid handläggning av barnärenden i socialt arbete. Men vad innebär ett 

barnperspektiv egentligen? Hur tolkas barnperspektiv och hur går det att tillämpa när det 

gäller barn med funktions- och kommunikationssvårigheter? Detta är frågor som vi ställt oss i 

vårt examensarbete och som gjort att vi valt att studera detta ämne. 

1.2 Bakgrund och problemformulering 

I flera lagar såsom Socialtjänstlagen (SoL), Föräldrabalken (FB), Utlänningslagen (UtL) och 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) finns bestämmelser som syftar till 

att stärka barnets inflytande över beslut som rör dem. Ett barnperspektiv har införts i SoL med 

syfte att påverka hur barnens intressen och behov klarläggs vid beslut av insatser som rör 

barn. Regeringens motiv för detta kan sökas i den genomgång av lagstiftning om barn som 

regeringen påbörjade när Sverige ratificerade FN:s konvention om barns rättigheter år 1990 

(Barnkonventionen). Konventionen brukar beskrivas som vår tids barnperspektiv eftersom 
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den uttrycker världssamfundets syn på barn och ungdomar (Prop. 1996/97:124, s. 99). 

Barnkonventionen uttrycker fyra grundläggande allmänna principer som konkretiseras i de 

övriga sakartiklarna. De fyra principerna är: förbud mot diskriminering (artikel 2), principen 

om barnets bästa (artikel 3), rätt till liv (artikel 6) samt rätten att uttrycka sina åsikter (artikel 

12). Det krav som Barnkonventionen ställer på världens stater är att detta förhållningssätt, 

detta barnperspektiv, skall genomsyra alla beslut som rör barn (SOU 1997:116, s. 55-57; prop. 

1996/97:124, s. 99; prop. 1997/98:182, s. 1).  

Barnperspektiv infördes i SoL 1998. I propositionen Ändring i socialtjänstlag utvecklar 

regeringen den närmare innebörden och betydelsen av perspektivet i SoL (Prop. 1996/97:124, 

s. 99-100). Regeringen betonar att varje beslut som rör barn måste grunda sig på en 

bedömning om vad som är bäst för just det barnet. Olika förslag till lösningar behöver 

analyseras och vägas mot varandra i beslutssituationen. Barnets bästa är inte alltid avgörande 

för vilket beslut som fattas, men skall alltid beaktas, utredas och redovisas. Barnperspektiv 

kan stå i motsatsförhållande till ett vuxenperspektiv. Vid en intressekonflikt mellan barnet och 

de vuxna måste, enligt regeringen, barnets intresse ha företräde. Ett stärkt barnperspektiv i 

SoL innebär att barnets situation bör uppmärksammas när vuxna vänder sig till socialtjänsten 

för stöd och hjälp (Prop. 1996/97:124, s. 99-100). 

Ett antal nya bestämmelser infördes i SoL det året. Bland annat kompletterades 

portalparagrafen med en bestämmelse som svarar mot artikel 3 i Barnkonventionen. En 

bestämmelse om barns rätt att komma till tals vid åtgärder som rör dem infördes. Paragrafen 

motsvarar artikel 12 i Barnkonventionen samt nya regler för skydd, vård och behandling 

fördes in i lagen (Prop. 1996/97:124, s. 2).  

Många vuxna erkänner barn som unika individer, som subjekt eller aktörer med egna behov 

och rättighet att uttrycka dem. Det finns även som nämndes tidigare, uppfattningar om barn 

som objekt, eftersom barn behöver vård, skydd och är starkt beroende av vuxna för sin 

överlevnad och utveckling. Barns rättsliga ställning begränsas pga. att barn juridiskt definieras 

som omyndiga (FB 9:1). Av FB 6 kap. 11 § uttrycks vidare att ”Vårdnadshavaren har rätt och 

skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. 

Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större 

hänsyn till barnets synpunkter och önskemål”. Regleringen av barnets rättsliga ställning 

innebär generellt att barnet inte anses behörig att föra sin egen talan i rättsliga situationer. 

Istället är det barnets vårdnadshavare som är barnets legala ställföreträdare och företräder 

barnets intressen. Barnets ålder och utveckling skall, enligt lagen, påverka föräldrarna att 

successivt ge barnet möjligheter till inflytande i frågor som rör dem. 

Något barnperspektiv har inte införts i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Förklaringen kan vara att LSS beskrivs vara en så kallad ”pluslag” 

till SoL. Det innebär att regleringen om barnperspektivet i SoL även gäller vid handläggning 

av ärenden som rör barn enligt LSS. LSS har de senaste åren varit föremål för en rad 

omfattande förändringar. I det senaste betänkandet, SOU 2008:77 Möjlighet att leva som 

andra, poängterar utredarna vikten av att införa regler som stärker barnets ställning i LSS. 

Där beskrivs vidare att ett barnperspektiv behöver uppmärksammas i utredningsförfarandet, 
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vilket enligt utredarna innebär att skapa förutsättningar för ökat inflytande och 

självbestämmande för barn med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2008:77, s. 296). Dessa 

frågor betonas starkt även i propositionen Från patient till medborgare – en nationell 

handlingsplan för handikappolitiken (Prop. 1999/00:79, s. 29). 

LSS brukar beskrivas som en rättighetslag som omfattar personer med vissa 

funktionsnedsättningar. Insatser enligt lagen kan endast ges om den enskilde själv begär det 

(LSS 8§). För barn under 15 år ansöker vårdnadshavaren om insatser. Barn som är 15 år och 

över anses, enligt förarbeten till LSS, tillräckligt mogna för att deras viljeyttring skall ha 

självständig betydelse vid en ansökan. En 15-åring som själv förstår vad saken gäller och kan 

uttrycka sin vilja kan inte beredas insatser enligt LSS enbart på vårdnadshavarens eller annan 

legal ställföreträdares begäran. Undantag skall bara kunna göras för ungdomar över 15 år som 

uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan (Prop. 1993/94:159, s. 96; 

Norström & Thunved, 2010, s. 496-497). Enligt den översyn som görs av LSS föreslås att 

barnperspektiv skall införas också i LSS för att stärka barnets ställning i lagen både i 

förhållande till vårdnadshavare och till socialtjänsten. 

I Socialstyrelsens rapport, Barnperspektivet i LSS-handläggning – En förstudie med fokus på 

arbetssätt och utvecklingsbehov från 2009 beskrivs att LSS-handläggare har som mål att 

klarlägga barnets önskemål gällande beslut om insatser, men att detta mål inte alltid kan 

uppnås. Många gånger träffar inte handläggaren barnet. De anser ofta att det kan vara svårt att 

samtala med barn som har funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter. Det 

skapas inte sällan en diskrepans, menar de, mellan barnets perspektiv och föräldrarnas 

perspektiv vid en ansökan om t ex. avlastning eller korttidsvistelse. Oftast är det föräldrarnas 

önskemål och perspektiv som blir styrande för vilken insats som beviljas. (Socialstyrelsen, 

2009, s. 29-37) 

Barnperspektiv är som redovisats ovan komplext och problematiskt att tolka både rättsligt och 

vid den praktiska tillämpningen. Barnperspektiv kan tolkas på olika sätt och det kan uppstå 

konflikter mellan barn och vuxnas intressen när beslut skall fattas. Lagen ger inga tydliga svar 

på hur dessa konflikter skall lösas utan problem lämnas till tillämparen, ofta socionomer, som 

skall ta ställning till och lösa dessa utifrån sina professionskunskaper. Ytterligare svårigheter 

med barnperspektiv i LSS kan uppstå när barn med funktionsnedsättning har stora 

kommunikationssvårigheter eller begåvningsbegränsningar. Det försvårar förutsättningar för 

barnets delaktighet och inflytande, vilket vi ser som kärnfrågor i barnperspektivet.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att klarlägga barnperspektivet i LSS. Syftet är vidare 

att undersöka förhållandet mellan lagstiftningen och den faktiska tillämpningen vid 

ansökningar om insatser enligt lagen. Följande frågeställningar avser vi att besvara: 

 

1. Vilken innebörd har begreppet barnperspektiv vid beslut om insatser för barn enligt 

LSS? 

2. Hur kan barnperspektiv komma till uttryck vid beslut om insatser för barn enligt LSS? 
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3. I vilken utsträckning ges barnet faktiskt inflytande över beslut om insatser som rör 

dem enligt LSS? 

 

1.3.1 Avgränsningar 

Fokus för denna undersökning är att klargöra barnperspektivet i LSS och hur det tillämpas i 

praktiken. Studien avgränsas till att undersöka LSS-handläggare i barnärenden och deras 

åsikter om barnperspektiv i lagen. I barnärenden utreds barn under 18 år. Vi jämför inte 

svensk lagstiftning med liknande lagstiftning i Norden. Vi har dock inte begränsat oss 

nationellt vad gäller litteraturöversikten då många relevanta och adekvata studier gjorts 

internationellt. Vidare har vi valt att förhålla oss till endast den personkrets som avser 

personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd enligt 1 § 1 st.  LSS.  

Det är inom denna grupp som största antalet funktionsnedsatta barn finns (Socialstyrelsens 

lägesrapport, 2008).  

 

1.3.2 Motivering av den egna studien 

Forskning bör sträva efter fruktbarhet och olika forskare beskriver exempel som kan användas 

för att avgöra om den egna studien är fruktbar eller inte (Lilja, 2005, s. 46). Exempel på detta 

är att analys av resultat skall leda till praktisk nytta såsom minskad sjuklighet, minskade 

fysiska och psykiska besvär etc. I vår studie är sådana resultat inte möjliga att uppnå, men vår 

argumentation och diskussion kan ge exempel på i vilken grad studien kan leda till ökade 

kunskaper om fenomenet, vilket i sin tur kan leda till praktisk nytta (jmf. Lilja, 2005, s. 47). 

Barnperspektiv i LSS är nytt. Det innebär att kunskapsläget och tidigare forskning om 

fenomenet är begränsat. Vår studie har som avsikt att bli intressant för det sociala arbetet och 

leda till ökade kunskaper i ämnet. Detta kan i sin tur leda till praktisk nytta genom att ämnet 

uppmärksammas och problematiseras samt motivera till fortsatta studier. 

 

1.3.3 Förförståelse 

Vår förförståelse inom ämnesområdet är enligt vår bedömning stor. Den ena författaren har 

länge arbetat med barn och ungdomar som har funktionsnedsättningar på korttidsboende, i 

daglig verksamhet, i gruppboenden och genom kontaktmannaskap. Detta arbete har inneburit 

många kontakter med LSS-handläggare. Den andra författaren har personlig erfarenhet av 

funktionshindrade barn som förälder till ett barn med autism (personkrets 1 enligt LSS). 

Barnet har ingen insats genom socialtjänstlagen eller LSS och därför finns ingen personlig 

erfarenhet av någon ”egen” LSS -handläggare. Eftersom stora resurser läggs på att utbilda 

föräldrar till autistiska barn om funktionsnedsättningen och dess möjliga konsekvenser inom 

habiliteringen, har stora kunskaper inom området erhållits. Denne har också under sin praktik 

inom en familjeenhet följt LSS- handläggare i klientmöten och vid en barnhandläggarträff 

med handläggare från olika stadsdelar.  

Under vår introduktionsföreläsning inför examensarbetet fick vi rådet att det vårt ämne inte 

får bli för personligt (personlig kommunikation, Tielman - Lindberg, 100118). Vi har under 

uppsatsarbetet diskuterat och reflekterat kring detta och kommit fram till att så inte är fallet. 

Givetvis kan vår bakgrund och våra erfarenheter påverka oss i hur vi ser på barnperspektiv 

och barn med funktionsnedsättning. Det viktiga är att vi är uppmärksamma på personliga 
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erfarenheter och synpunkter när vi analyserar den information som vi får genom intervjuer 

med LSS-handläggare i denna studie. 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Autism och autismliknande tillstånd: Autism och autismliknande tillstånd syftar på svåra 

utvecklingsavvikelser med allvarliga sociala kommunikativa och beteendemässiga 

begränsningar. Dessa framträder ofta under barnets första levnadsår. Till gruppen autism och 

autismliknande tillstånd hör även Aspergers syndrom. Med autism avses svåra och specifika 

begränsningar i förmågan till ömsesidig social interaktion, kommunikation, fantasi och 

beteende. Magnus Tideman (2000, s. 43) menar att barn eller vuxna med autism har svårt att 

interagera ömsesidigt med andra människor. De har oftast svårt att förstå och tolka 

kroppsspråk och verbalt språk. Ekotal är vanligt förekommande då individen upprepar det sist 

sagda.  Det finns många barn som har typiska autismsymtom men som inte uppfyller kriterier 

för autism eller Aspergers syndrom och för dem kan diagnosen autismliknande tillstånd 

ställas (Gillberg & Steffenburg, 2000, s. 201-204). 

Barn: Med barn avser vi en människa mellan 0 – 18 år såsom beskrivs i SoL 1 kap 2§. Det är 

också den definition som ges i Barnkonventionen.  

Delaktighet och inflytande: Vi anser begreppen innefattar skilda betydelser och ansluter oss 

därför till Elisabeth Arnérs och Britt Tellgrens (2006, s. 15) definitioner. Med begreppet 

inflytande avses en reell möjlighet att påverka sin situation, medan begreppet delaktighet lätt 

kan tolkas som att få vara med om något som redan är bestämt. Båda begreppen används i 

rapporten.  

Funktionshinder: Begränsningar som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation 

till omgivningen (Socialstyrelsens termbank, 2010 -05-13). 

Funktionsnedsättning: Beskrivs som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga (Socialstyrelsens termbank, 2010-05-13). 

Insatser: Med insatser avses alla typer av samhällsingripande som kan bli aktuella inom 

social barnavård (Sundell et al, 2008, s. 18). I vår studie rör det sig framförallt om insatserna 

som kan beviljas enligt LSS 9 §. 

Makt: Vi ansluter oss till Michel Foucaults maktbegrepp när vi i rapporten refererar till makt. 

Makt är inget entydigt begrepp och därför anser vi det vara av stor vikt att definiera vad vi 

menar med begreppet. Makt är enligt Foucault (1980, s. 119-121) inte något som kan vinnas, 

berövas eller delas och existerar i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer. Mats 

Franzén beskriver makt som något som finns i alla slags relationer och det är inte något enkelt 

verktyg som kan användas för att styra. Makten beskrivs vidare inneha en produktiv roll och 

därmed verka positivt genom att den åstadkommer något. Där makt finns, finns motstånd och 

underläge respektive överläge kan alltid förändras (Franzén, 2005, s. 89-93).   

Utvecklingsstörning: Något förenklat kan man säga att utvecklingsstörning kan definieras på 

tre olika sätt, psykologiskt, socialt och administrativt. Utifrån en psykologisk synvinkel 

definieras utvecklingsstörning som en nedsatt intellektuell förmåga som kan mätas genom ett 
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intelligenstest (Tideman, 2000, s. 42). En psykisk utvecklingsstörning uppstår tidigt i livet och 

är ofta orsakat av en skada eller missbildning som drabbat hjärnan. Denna skada har sedan 

hämmat hjärnans tillväxt och utveckling och leder till att barnets psykomotoriska utveckling 

sker i långsammare takt än normalt (Rasmussen, 2000, s. 339). Utifrån en social synvinkel 

anses funktionshindret göra att individen inte klarar av vissa krav som samhället ställer och 

därmed definieras som utvecklingsstörd. Det är alltså den sociala miljön som definierar vem 

som skall tillhöra gruppen utvecklingsstörda. Den tredje definitionen, den administrativa, 

innebär att den nedsatta begåvningsmässiga funktionen hos individen gör att denne t ex. kan 

behöva särskild undervisning eller särskilt stöd i sin livsföring för att fullt kunna delta i 

samhällslivet. Dessa insatser och stöd ges genom bl. a. specifik lagstiftning. Definition är en 

sammanvägning av den psykologiska och den sociala. (Tideman, 2000, s. 42) 

 

2. Metod 

2.1 Vetenskapsfilosofiska utgångspunkter 

2.1.1  Reflekterande empirisk forskning 

Detta perspektiv används här mer som en utgångspunkt snarare än en metodologisk 

vetenskapsfilosofi. Tanken är att utgå från två grundelement, närmare bestämt tolkning och 

reflektion. Medvetenhet, teoretiska antaganden, förförståelse och kritisk självprövning är 

viktiga inslag i forskningsprocessen. Genom den reflekterande rösten och genom att lyfta 

fram alternativa tolkningar kan vi få mer tyngd och ökad kvalitet i studien. (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 19-21) För oss blir detta en central utgångspunkt i studien och som skall 

genomsyra hela forskningsprocessen. Genom att reflektera och motivera i metod-, teori- och 

analysavsnitten kan detta resultera i en tydligare transparens.  

 

2.1.2 Socialkonstruktivistisk utgångspunkt 

Utifrån en socialkonstruktivistisk utgångspunkt existerar ingen ”sann” kunskap eller ”riktig” 

verklighet. Den sociala verkligheten är med andra ord ingen naturlag.  Istället är det vår 

kunskap som styr vårt beteende och därför har vi som individer olika uppfattningar om 

verkligheten (Payne, 2005, s. 29). Detta innebär att verkligheten istället består av en mängd 

olika subjektiva realiteter som skapas i interaktion mellan människor (personlig 

kommunikation, Öhlund, 100202). Hur vi talar och interagerar blir, som Malcolm Payne 

(2005, s. 29-30) beskriver, invanda mönster vilket leder till att vi delar uppfattningar med 

varandra om hur saker och ting förhåller sig. Slutligen delas denna ”sanna” bild av 

verkligheten av ett flertal personer och därmed legitimeras som mer giltig än andra. De 

tillskrivs objektivitet.  Bilderna av verkligheten är enligt Payne (2005, s. 30) kontextbundna 

och påverkas av tid, rum och kultur. Vi ansluter oss till den uppfattningen. Genom våra urval 

och tillsammans med intervjupersonerna konstruerar vi kunskap om det undersökta 

fenomenet. Det är därför viktigt enligt oss att vara tydlig med tillvägagångssätt och visa på 

alternativa tolkningar. Att inte ta ett påstående för givet är även en viktig utgångspunkt.  

Enligt John Lilja och Sam Larsson (2005, s. 315) får makt betydelse för 

socialkonstruktivistiska perspektiv, då det är personer i olika maktpositioner som definierar 
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vilka konstruktioner som anses vara mer giltiga än andra. Enligt vår mening har lagstiftningen 

en viktig position att definiera barnperspektiv genom att ett sådant perspektiv införts i SoL 

och LSS. Lagstiftningen lämnar allmänna direktiv om hur barnperspektiv skall tillämpas men 

det är upp till utredaren i ärendet att tolka innebörden av barnperspektiv i det konkreta fallet. 

Hur den makten används och hur barnperspektiv konstrueras blir väsentligt för vår studie.  

2.2 Forskningsdesign 

Rättssociologi kan ses som en vetenskap om förhållandet mellan rätten och samhället och 

bygger på samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Rättssociologiska studier kan t ex. 

fokusera på rättsreglernas inverkan på samhällsförhållanden och mänskliga relationer eller hur 

rättsregler löser konflikter mellan människor. Syftet med många studier är att klarlägga 

rättreglernas konsekvenser och effekter i praktiken. (Hollander, 2009, s. 44) I denna studie vill 

vi undersöka eventuella effekter och konsekvenser av att införa ett barnperspektiv i LSS. Vi 

undersöker även förhållandet mellan normernas syfte och den faktiska tillämpningen vid 

beslut om insatser för barn enligt LSS. Eftersom införandet av barnperspektiv i LSS för 

närvarande är på förslagsstadiet och lagstiftningen inte har antagits av riksdagen blir valet av 

en rättsociologisk ansats användbar. En rättssociologisk utgångspunkt kan även tillämpas i 

studier där man har för avsikt att studera tolkningsmöjligheter och makt (Hollander, 2009, s. 

58). Rättsdogmatisk metod används i studien för att klarlägga lagstiftarens syfte och 

intentioner med barnperspektivet i frågeställning ett. För att åskådliggöra den praktiska 

tillämpningen har vi genomfört enskilda intervjuer med LSS-handläggare för att besvara 

frågeställning två och tre. Resultaten i vår studie består av en normativ och en empirisk del 

som analyseras i förhållande till varandra med utgångspunkt i de teorier vi valt.  

Studien förhåller sig till ett abduktivt tänkande där empirin är utgångspunkten. Teoretiska 

perspektiv har dock inledningsvis beaktats (Olsson & Sörensen, 2007, s. 63). Det innebär 

även att det sker en växelverkan mellan empiri och teori utan att det för den skull blir ensidigt 

åt endera hållet.  

2.2.1 Rättsdogmatisk metod  

Rättsdogmatisk metod används för att tolka och tillämpa rättsregler. Metoden går ut på att 

fastställa lagstiftningens normativa innehåll. Det innebär att rättskällor studeras för att 

reglernas innebörd skall kunna klarläggas. Med dogmatiska rättskällor avses bland annat 

författningstexttext, förarbeten, prejudikat, sedvanerätt, JO-uttalanden, 

myndighetsrekommendationer och doktrin. De olika rättskällorna är enligt rättsdogmatisk 

metod hierarkiskt ordnade. Författningstexter, främst lagar och förordningar, är det mest 

betydelsefulla tolkningsmaterialet när gällande rätt ska fastställas. (Alexius, 2009, s. 17-22) 

Vi kommer i vår studie att huvudsakligen studera lagtexter, propositioner, offentliga 

utredningar och lagrådsremiss för att fastställa lagstiftarens syfte, intentioner och innebörd 

med barnperspektiv i LSS.  

2.2.2 Kvalitativ metod  

En kvalitativ metod innefattar enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009, s. 43-44) en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju där det centrala är att söka förståelse om verkligheten 

utifrån intervjupersonernas egna perspektiv. Det innebär både intervjupersonens generella 
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kunskaper och subjektiva, omedelbara upplevelse av den levda vardagsvärlden. I denna studie 

vill vi undersöka hur handläggarna ser på barnperspektiv i LSS, hur det kan komma till 

uttryck samt möjligheter och hinder som kan skapas. Det är deras upplevelse av fenomenet 

som är det centrala. Kvalitativ metod används även när ämnet som skall studeras är komplext 

och kontextuellt förankrat och därmed inte kan studeras utifrån enskilda variabler. Som 

beskrivits ovan är barnperspektivet historiskt och kulturellt betingat och synen på barn har 

förändrats, dessutom är begreppet komplext. Med en kvalitativ metod kan vi utgå från färre 

teman men gå in djupare på varje frågeställning. För att uppnå undersökningens syfte anser vi 

därför att en kvalitativ metod är adekvat.  

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Litteratursökning  

Vi har haft ett stort intresse för både LSS som lagstiftning och begreppet barnperspektiv. Det 

har resulterat i att vi under utbildningens gång samlat in relevant litteratur och fördjupat oss i 

ämnet på olika sätt. FoU Södertörn anordnade en seminariedag den 27/1-10 för LSS-

handläggare för att diskutera och problematisera kring barnperspektiv i LSS som vi deltagit i. 

Dagen gav oss insikt i problematiken och djupare kunskap om ämnet.  

Vidare fortsatte vår litteratursökning med att vi var närvarade under en informationssökning i 

datasalen på Institutionen den 2/2-2010. Databaser som använts för sökning är LIBRIS och 

Social Services Abstracts. På Social Services Abstracts sökte vi bl. a. på ord som child* and 

disabilities and participation and social services och fick upp 51 kollegialt granskade artiklar. 

Vi läste abstract på ett flertal och fann både intressanta och relevanta artiklar. Övriga sökord 

vi använt oss av i olika kombinationer är LSS, barn, funktionsnedsättning/hinder, autism, 

barnperspektivet, socialpolitik, barns rättigheter och child´s right. Sökning har även gjorts på 

Google, Google Scholar, Centrum för handikappforskning och Institutet för 

handikappvetenskap. På bland annat riksdagens hemsida och Lagrummet har vi sökt efter 

propositioner, lagtext, Statens Offentliga Utredningar etc. Socialstyrelsens hemsida har även 

använts för att få fram statistik och tidigare studier kring ämnet.  

Det finns omfattande forskning om barns delaktighet i olika frågor som rör dem. Forskning 

om barns delaktighet och inflytande i LSS är dock begränsad, vilket kan förklaras utifrån att 

något barnperspektiv ännu inte har införts i lagen. Detta gör att litteraturstudierna får en 

karaktär av både kunskaps- och forskningsöversikt för att ta reda på vad som finns om ämnet. 

Vi har även studerat tidigare forskningsmetoder och teorier för att se om vi kan belysa 

problemet utifrån andra utgångspunkter. Därmed sätter vi inte ned foten i ett speciellt läger. 

Vi gör inte anspråk på att ge en sann bild av problemet utan snarare ett möjligt perspektiv på 

undersökningsområdet. 

Kollegialt granskad forskning såsom avhandlingar och vetenskapliga artiklar har framförallt 

använts i vår studie. Utifrån referenslistorna har vi även funnit relevant litteratur och tidigare 

forskning kring ämnet. Vårt urval innefattar forskare som belyser olika ämnesområden, vilket 

enligt oss ger en bra spridning. Rebecca Stern forskar inom internationell rätt med fokus på 

barns delaktighet utifrån Barnkonventionens artikel 12. Johanna Schiratzki och Anna 

Hollander är professorer i rättsvetenskap och båda forskar om barnets bästa och dess olika 
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innebörder. Tommy Lundström är docent i socialt arbete och forskar om social barnavård, 

Margareta Bäck - Wiklund är professor i socialt arbete och forskar om barn och familj. När vi 

sökt efter forskning om funktionsnedsatta barns delaktighet och inflytande i beslutsprocesser, 

vilket är centralt för denna studie har forskarna Franklin och Sloper varit återkommande. 

Anita Franklin forskar med fokus på delaktighet och barn- och ungdomsrättsliga frågor. 

Patricia Sloper är professor i barnhälsovård. Deras forskning anser vi vara viktig och relevant 

för vår studie. Andra viktiga forskare inom detta ämne är Wendy Mitchell et al och Ann-Mari 

Stenhammar. Då våra frågeställningar behandlar barnärenden inom LSS som innefattar 

myndighetsutövning utelämnas forskning om barns delaktighet i andra samhällsaktiviteter. 

Vidare har vi fokuserat på nyare forskning som utförts från 2000 till idag.  

2.3.2 Urval av rättskällor 

Vi har studerat rättskällor om barnperspektiv framför allt med utgångspunkt från regleringar i 

SoL. Som nämnts förutsätts regleringen i SoL tillämpas även vid handläggning av ärenden 

som rör barn enligt LSS pga. att LSS beskrivs som en ”pluslag” till SoL. Något 

barnperspektiv finns ännu inte i LSS utan är på förslag, vilket medför att urvalet även 

innefattar den offentliga utredningen En möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) och 

lagrådsremissen Personlig assistans m.m. – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet (2010). 

Där beskriver utredarna syftet med och innebörden av barnperspektiv i LSS. Regler om barns 

rättsliga ställning i LSS har även studerats.  

2.3.3 Urval av intervjupersoner 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 129-130) beskriver att man i en forskningsstudie bör intervjua 

så många personer som det behövs för att besvara syfte och frågeställningar. Ett vanligt 

missförstånd enligt författarna är att ju mer intervjuer man utför desto mer vetenskaplighet. 

Om antalet är för litet blir det dock svårt att generalisera och är antalet för stort kan mer 

ingående analyser gå förlorat. Vi har intervjuat sex LSS-handläggare, som vi bedömer vara ett 

tillräckligt antal för att uppnå syftet och besvara frågeställningarna.  

Då syftet är att klarlägga barnperspektiv i LSS har vi valt att intervjua så kallade eliter, dvs. 

personer som kan beskrivs som experter i samhället och ofta befinner sig i en maktposition 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 163). Eliter i detta falla avser LSS-handläggare, som kan 

beskrivas som experter inom det ämne vi vill undersöka. Vi anser att de besitter relevanta 

kunskaper för att kunna besvara våra frågeställningar och gör därmed att urvalet är strategiskt 

(Esaiasson et al, 2003, s. 286). Vi mejlade ut förfrågningar till enhetschefer på diverse LSS-

enheter på olika kommuner i Sverige. De lotsade oss vidare genom att delge oss 

telefonnummer och mejladresser till LSS-handläggare som kunde tänkas delta i studien. Detta 

resulterade i tre intervjupersoner. En handläggare vidarebefordrade vår förfrågan till ett 

tjugotal LSS-handläggare, vilket gav oss ytterligare tre intervjupersoner. Intervjupersonerna 

arbetar inom olika stora kommuner i Sverige. De har olika erfarenheter och utbildningar, 

vilket enligt oss kan spegla barnperspektiv i LSS utifrån olika utgångspunkter och perspektiv.  

2.3.4 Intervjusituation  

Vanligtvis skrivs ett manus till intervjun, som skall användas för att strukturera 

intervjusituationen. Antingen kan intervjuguiden innehålla några valda teman eller ämnen 
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som skall utforskas eller så kan den vara mer detaljerad. För den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun som vi genomför, innehåller guiden en översikt över de ämnen som skall 

behandlas och till dessa tillhörande frågor (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 146). Frågorna har 

inte haft någon strikt ordningsföljd utan har fungerat som en påminnelse (se intervjuguide i 

bilaga 1). Anledningen till att vi inte använt oss av en mer detaljerad intervjuguide är att vi 

varit väl förberedda och därmed kunna följa intervjupersonernas svar med relevanta 

följdfrågor. När man utför intervjuer med eliter som beskrivits ovan kan det vara bra med viss 

sakkunskap för att skapa dynamik och vinna respekt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 163).  

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev till respektive respondent 

vilket innehöll en beskrivning om studiens syfte och genomförande (se bilaga 2). Intervjuerna 

har utförts på LSS-handläggarnas respektive kontor, vilket de själva fått bestämma. Detta för 

att intervjupersonerna skall känna sig trygga och bekväma i intervjusituationen. Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 144) framförhåller vikten av att intervjun inleds med en orientering, 

vilket gjorts inledningsvis genom att förklara syfte, användning av diktafon, intervjupersonens 

rätt att avbryta om så önskas osv. Intervjuerna har avslutats med en så kallad uppföljning där 

intervjupersonerna fått tillägga om något glömts eller missförståtts. Intervjuerna har pågått i 

60-90 minuter och spelats in med diktafon med en extra i beredskap vid händelse av tekniskt 

fel. Vid alla intervjuer har vi varit två intervjuare, en som ansvarat för att hålla i intervjun 

medan den andra ansvarat för inspelning och kompletterande följdfrågor. 

2.3.5 Databearbetning och analys av rättsregler 

Regler i SoL och LSS har varit föremål för vår tolkning. Rättskällor som använts för att 

klarlägga barnperspektiv i SoL är främst prop. 1996/97:124 och prop. 1997/98:182. 

Barnperspektivet i LSS har studerats genom SOU 2008:77 och lagrådsremissen Personlig 

assistans m.m. från 2010. För att klarlägga barns rättsliga ställning i LSS har prop. 

1993/94:159 studerats.  Att rättsregler används som politiskt styrmedel är vanligt inom 

socialrätten och lagstiftningen ger ofta uttryck för politiska mål. Med den utgångspunkten är 

det vanligt att använda sig av en teleologisk tolkningsmetod som innebär att försöka klarlägga 

ändamålet med de aktuella lagreglerna (Alexius, 2009, s. 18).  Vi har försökt klarlägga 

lagstiftarens ändamål med att i LSS införa ett barnperspektiv och hur det skall beaktas i 

tillämpningen av lagen. Fokus har därför lagts på förarbeten till lagreglerna. Rättskällorna har 

även analyserats med stöd av de teoretiska utgångspunkter som valts för studien. 

2.3.5 Databearbetning och analys av intervjumaterialet 

Intervjuerna har som ovan beskrivits bandats med diktafoner för att sedan transkriberas 

ordagrant. Detta har skett i anslutning till intervjuerna. Fördelen med transkriberingar är att 

intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet istället för att fokusera på anteckningar (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 194). En noggrann utskrift kan skapa förutsättningar för en mer korrekt 

datainsamling (Larsson, 2005, s. 100).  

Utifrån transkriberingarna har vi meningskategoriserat intervjupersonernas svar för att på ett 

överskådligt sätt ordna materialitet under olika teman (Kvale, 1997, s. 174). Kategorier eller 

temana har vi benämnt; utredningsförfarandet, barnperspektiv, dilemman samt ålderns och 

mognadens betydelse. Dessa teman har växt fram genom vår litteraturstudie och på så sätt 
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redan från början påverkat valet och konstruktionen av frågor i vår intervjuguide. 

Kategorierna var även återkommande under intervjuerna. Då intervjuerna var långa har 

respondenternas utsagor reducerats och sammanfattats till kortare påståenden, vilket enligt 

Kvale (1997, s. 174) kallas meningskoncentrering. Materialet har därefter meningstolkats för 

att leda till en djupare förståelse och innebär att som forskare gå utöver det sagda. Det handlar 

om att hitta innebörder som inte direkt uttrycks av intervjupersonerna och att därmed läsa 

mellan raderna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 223).  Respondenternas svar har sedan 

analyserats utifrån de teoretiska perspektiv och tidigare forskning som valts ut samt kopplats 

samman med normernas syfte. Detta har slutligen mynnat ut i en helhetsanalys av fenomenet. 

2.4 Rapportens tillförlitlighet 

2.4.1 Reliabilitet 

Peter Esaiasson et al (2004, s. 67) beskriver reliabilitet som ”hög frånvaro av lösryckta och 

slumpmässiga fel” såsom slarviga anteckningar, hörfel och missförstånd under intervjuerna 

eller skrivfel under utskrifterna. Intervjuerna utfördes på LSS-handläggarnas respektive 

kontor och disponerades endast av intervjuare och intervjuperson, vilket gjort att andelen 

störande ljud minimerats och frånvaron av feltolkningar och missförstånd varit hög. 

Intervjuerna spelades in på diktafoner med hög ljudkvalitet. Intervjuguiden har språkligt 

utformats enkelt för att minimera missförstånd för respondenterna. För att säkerställa och 

bekräfta tolkningar har följd- och kontrollfrågor ständigt under intervjuerna ställts. 

Transkribering har utförts av den ena intervjuaren och den andre har läst igenom utskriften.  

För att ytterligare minimera missuppfattningar har intervjupersonerna delgivits utskriften av 

den egna intervjun. 

2.4.2 Validitet 

Kunskap är enligt oss är en konstruktion som produceras i interaktionen mellan människor, 

likaså är intervjusamtalet ett kunskapsproducerande forum. Detta medför att vi kommer ifrån 

”teknikfixering” som i samhällsvetenskaplig forskning är vanligt förekommande. Istället 

bygger metoden på intervjuarens färdigheter och personliga omdöme när det gäller att ställa 

frågor. Detta kräver vidare omfattande kunskap om ämnet samt en medvetenhet kring vår 

förförståelse (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 98-99; Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 537-538). 

Validitet utgår således från andra kriterier än de klassiska – undersöker vi det vi avser att 

undersöka? Objektivitet är ett begrepp som kommit att betyda mycket inom forskningsvärlden 

för att överhuvudtaget kunna bedriva vetenskaplig forskning. Men objektivitet får som många 

andra begrepp skilda betydelser beroende på vilken utgångspunkt man har. Tror man som vi 

på att ”intervjuobjektet är försänkt i en språkligt konstruerad och interpersonellt 

framförhandlad i en social värld” så tar den kvalitativa intervjun första plats vad gäller att 

producera objektiv kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 260).  

Validitet kan i denna studie härledas till två olika former, nämligen kommunikativ validering 

och hantverksskicklighet. Kommunikativ validering ligger i linje med juridiken och handlar 

om att argumentera för sin sak. Validitet som hantverksskicklighet yttrar sig i att forskarna 

ständigt kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar sina resultat (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 266-276). Detta sammanfaller vidare med vår utgångspunkt reflekterande forskning, 
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om att konfrontera och visa på alternativa tolkningar. Vår forskningsprocess kännetecknas av 

ett ständigt ifrågasättande, argumentering i form av motivering, reflektion, genomskinlighet 

och alternativa tolkningar vilket, enligt oss, tyder på goda valida resultat. Vidare tror vi 

studiens resultat kunna leda till praktisk nytta i och med att ämnet uppmärksammas och 

problematiseras. 

2.4.3 Multidimensionell forskning 

Idag framförhålls vikten av ett multidimensionellt synsätt där flera olika teorier och metoder 

integreras i tolkningsakten för att kunna genomföra mer komplexa och djupa analyser. En 

sådan strategi i forskningsprocessen kan öka validiteten i resultat och analys. En risk kan dock 

vara att analysen blir mindre utvecklad än om forskare istället använder sig av en mer specifik 

tolkningsmodell (Larsson, 2005, s. 25-31). 

I vår studie använder vi oss av en mixad strategi genom att bland annat kombinera två 

vetenskapsfilosofiska utgångspunkter som socialkonstruktivistiskt perspektiv och 

reflekterande forskning. Vidare kombinerar vi rättsdogmatisk och kvalitativ metod för att 

uppnå syfte och besvara frågeställningar. Materialet analyseras även med hjälp av två teorier, 

såsom ”Barnet som subjekt och aktör eller skyddsbehövande” och ”Rättssociologi – rätten 

som politiskt styrmedel och konfliktlösare”, vilket enligt oss kan leda till en dynamisk och 

djuplodad analys. Ämnet för studien kräver vidare en multidimensionell tolkning då 

fenomenet är både komplext och svårdefinierat. Efter intervjuerna blev det tydligt för oss att 

barnperspektiv i LSS kan tolkas och förstås utifrån flera perspektiv och långtifrån alla får 

plats i vår studie.  

2.4.4 Generaliserbarhet 

En vanlig invändning mot intervjuforskning är att det finns för få intervjupersoner för att man 

skall kunna generalisera resultaten. Detta är ett krav som samhällsvetenskapen ställer, att 

kunskap är giltig för alla platser och tider. Vi anser att det går att ifrågasätta. I och med en 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt så får vi även här andra former av generaliseringar. En 

analytisk generalisering innebär en välöverlagd bedömning som kan ge vägledning för vad 

som kan hända i en annan situation, vilket bygger på en analys av olikheter och likheter samt 

på en påståendelogik såsom argumentering eller teorigeneralisering (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 281-282). En sådan generalisering i vår studie är enligt oss möjligt. Vi anser vårt 

resultat och vår analys kunna ge vägledning i en rad olika sammanhang. Resultatet kan ge 

vägledning för LSS-handläggare i sitt arbete med barn. Vidare är vår förhoppning att studien 

skall leda till reflektion över det egna förhållningssättet gentemot barn. Detta gäller inte bara 

för LSS-handläggare, utan för allt socialt arbete med barn. 

2.4.5 Relevans- och fullständighetskriterier 

I en rättsdogmatisk metod används inte validitet, reliabilitet och generalisering, utan istället 

bygger analysen på relevans- och fullständighetskriterier. Detta innebär att forskaren på ett 

auktoritativt sätt kan redovisa en rättsregels innehåll, vilket kan göras i och med en mer eller 

mindre fullständig inventering av rättskällematerial som anses vara relevant för studien 

(Alexius, 2009, s. 28). En fullständig genomgång av rättskällorna kommer inte göras i denna 

studie. Anledningen till detta är att undersökningen även skall analysera förhållandet mellan 



18 
 

rättsliga normer och den faktiska tillämpningen. LSS-handläggarnas uppfattningar, åsikter och 

tankar om ändamålet med barnperspektivet sätts i relation till det normativa ändamålet. 

2.5 Etiskt förhållningssätt 

Inför och under vår studie har vi reflekterat kring vissa etiska aspekter som rör framförallt 

intervjupersonerna, men också studien som sådan. Kvale & Brinkmann (2009, s.87-92) lyfter 

fram fyra viktiga aspekter som bör övervägas i en intervjuundersökning. Informerat samtycke 

innebär att delge undersökningspersonerna syftet med undersökningen, vilka potentiella risker 

och vilka fördelar som är förenade med att medverka i studien. Intervjupersonernas 

medverkan har också varit frivillig och de har haft rätt att tacka nej till att medverka under 

vilken fas i undersökningen de vill. Intervjupersonerna delgavs denna information och vad 

som skulle behandlas i intervjun för att kunna känna sig trygga i sin roll. 

 Konfidentialitet härrör sig till anonymitet, vilket innebär att undersökningspersonerna 

tillförsäkras största möjliga anonymitet och att känslig information förvaras så att 

utomstående inte kan ta del av den. Eftersom vi intervjuat personer från olika kommuner, 

varav några förhållandevis små, finns risk för att svaren skall kunna härröras till en viss 

intervjuperson. LSS- handläggare är en mindre grupp inom de flesta socialtjänstenheter i 

förhållande till andra handläggare inom enheterna. Intervjupersonerna har därför 

medvetandegjorts om att vi inte kan garantera hundra procent anonymitet. Detta är något de 

fått ta ställning till.  När det gäller konsekvenser av undersökningen kan man överväga nyttan 

av studien såväl som möjlig skada som deltagarna kan åsamkas. Även rollen som forskare 

skall belysas med ett etiskt perspektiv. Forskaren har ett moraliskt ansvar i situationen 

eftersom det är denne som är uttolkare av den kunskap som skapas genom intervjuandet. Det 

är denne som skall väga etiska och vetenskapliga intressen mot varandra. Därför är det viktigt 

att forskaren har en känslighet inför moraliska frågor.  

Vi anser att vår studie kommer att vara till nytta för att belysa hur barnperspektivet kan 

uttryckas inom LSS. Resultatet kanske kan generera nya frågor och nya studier. Vi bedömer 

att intervjupersonerna i studien inte kommer att ta skada av undersökningen eftersom att vi 

inte ställt för dem integritetskänsliga frågor.  

2.6 Begränsningar i studien 

Vi gör inte att en fullständig inventering av gällande rätt för att klarlägga barnperspektivet i 

LSS. Det innebär en begränsning av den juridiska undersökningen. Barnperspektiv regleras i 

lagar såsom FB, UtL och LVU, som inte studerats här. Eftersom syftet är att analysera det 

förslagna barnperspektivet i LSS i förhållande till handläggarnas utsagor, kommer normernas 

ändamål och den normativa delen ta en mindre plats i studien. 

Vidare är vår förförståelse som framgått tidigare stor, vilket är en omständighet som vi tror 

kan påverka hur vi ställer frågor och ser på problematiken. Eftersom vi ställer oss lite 

frågande till huruvida barn verkligen ges inflytande över beslut om åtgärder som rör dem 

inom LSS, är vi medvetna om att vi kan uppfattas som kritiskt inställda till handläggningen 

såväl som handläggarna. Detta är inte vår avsikt eftersom vi vill ta del av handläggarnas 

upplevelser av fenomenet. Därför kommer vi att bemöda oss om att inte låta någon skugga 
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falla på intervjupersonerna och deras arbete, utan istället försöka förstå villkoren för deras 

arbete och förhåller oss öppna i våra intervjufrågor och inför deras svar.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1  Rättssociologi – rätten som politiskt styrmedel och konfliktlösare 

Rätten kan ha flera syften, t ex. att lösa konflikter mellan människor. Genom att lyfta 

konflikten från en verklighetsnivå till en rättslig nivå med i förväg etablerade regler, ges 

anvisningar om hur konflikten bör lösas (Hydén, 2001, s. 12). Om olika intressen eller 

perspektiv kolliderar så är lagstiftarens syfte att enskilda med rättens hjälp ska kunna hitta 

lösningar på konflikten. Anna Hollander (2009, s. 48-49) beskriver att rätten kan användas 

som ett politiskt styrmedel. Det framgår bl.a. genom att politiker ofta föreslår ny lagstiftning 

för att t ex. lösa sociala problem. Rätten kan användas både för att förändra och legitimera 

statens åtgärder och för att skydda individen mot dessa t ex. lagstiftning som reglerar 

tvångslagstiftning. Jan Svanberg (2008, s. 43) menar att staten har en önskan att använda 

rättsregler för att kunna styra medborgarnas beteende och påverka attityder.  Idén har varit att 

rättsregler är ett sätt att skapa det samhälle vi önskar oss, men det har visat sig att rätten har en 

begränsad effektivitet när det gäller att förändra människors beteenden. Rätten blir således 

ineffektiv. Studier utifrån detta perspektiv fokuserar på glappet mellan lagen och den faktiska 

tillämpningen.  

Rättssociologen Thomas Mathiesen menar även att rättens syfte att påverka 

samhällsförhållanden är begränsad. Många har en stark tilltro till lagen som sådan och genom 

att en lag är antagen så skall det automatiskt rätta till samhällsförhållanden, vilket givetvis inte 

är så enkelt. Författaren beskriver vidare att om det föreligger begränsningar i lagstiftarens 

intention med lagen, så beror det på sammanhanget i vilket de rättsliga förhållandena befinner 

sig i. Den sociala kontext som rätten landar i kan förhindra eller fungera såsom syftet med 

lagen är tänkt. Avgörande faktorer är det sociala, ekonomiska och politiska sammanhanget 

(Mathiesen, 2005, s. 58-60). 

 Reflektion och motivering 

En rättssociologisk ansats kräver en teori om rätten. Vi har valt teorin om rätten som ett 

styrmedel för staten och som ett instrument för att påverka människors attityder och även 

rätten som konfliktlösare, till viss del. Detta perspektiv på rätten kan leda till en dynamisk och 

intressant analys vad gäller barnperspektiv och vilket synsätt gentemot barn som uttrycks i 

LSS. Intressant blir även att undersöka om rätten lyckas infria barnperspektivets normativa 

ändamål i den praktiska tillämpningen. 

3.3 Barnet som aktör och subjekt eller skyddsbehövande objekt  

Barn som begrepp är laddat med föreställningar som framhåller skillnaden mellan barn och 

vuxna. Barn anses vara små och sköra och behöver under barndomen skyddas från att råka illa 

ut och måste uppfostras till kompetenta och välanpassade vuxna människor. I de första 

texterna som föregick barnkonventionen om barns rättigheter, dominerar en bild av barn som 
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objekt som behöver skydd. I barnkonventionen utvecklas idéer om barn som handlande 

subjekt. Detta innebär att förändring skett från att se barn som särart till att se barn som likart i 

förhållande till vuxna (Sandin, 2003, s. 234). Sociologen Elisabet Näsman (1995, s. 291 & 

2004, s. 59) menar att skyddsaspekten fortfarande är stark i synen på barn, men att det finns 

ett ökat intresse hos vuxna att ge barn möjligheter att själva få inflytande över sin situation. 

Denna bild av barnet som både kompetent och beroende kan integreras i barnperspektivet 

(Sandin och Halldén, 2003, s. 19).  

Att se barn som ett subjekt innebär att barnet inte bara är den mottagande individen, utan även 

den som lagen faktiskt riktar sig till. Det handlar om att respektera barnets integritet och 

därmed se barnet som en aktör med handlingsfrihet. Ett aktörsperspektiv förutsätter att barnet 

uppfattas som delaktig. Deltagandet kan vara passivt eller aktivt. Ett aktörsperspektiv utgår 

från att barn betraktas som ett subjekt med egna kunskaper och erfarenheter om sin situation. 

(Mattsson, 2004, s. 23-25) Barnet skall ges möjligheter att delta i frågor som rör dem, t ex. 

genom att få uttrycka sina åsikter. Detta hänger även samman med att barn ses som 

kompetenta. Utvecklingspsykologin har haft stark inverkan på rådande barnsyn.  Tidigare låg 

tyngdpunkten på att se barn som noviser som skulle tillskansa sig kunskap genom vuxna för 

att till slut bli en kompetent vuxen. Genom forskning som skett har man fårstått att barn redan 

i fosterstadiet börjar upptäcka sin omgivning. Detta har lett till att barn redan i ung ålder ses 

som kompetenta med inneboende förmågor att hantera och förstå sin situation istället för som 

oförmögna och behövande. (Sommer, 2005, s. 36-50) Ytterst handlar det om att 

kommunikationen mellan vuxna och barn har förändrats då barnet ges utrymme att vara 

medskapare i sitt liv tillsammans med den vuxne, inte att vuxnas roll försvagats (Sommer, 

2005, s. 83). 

Vuxna har och har alltid haft ett givet företräde när det gäller att tolka barns verklighet.  Det 

grundar sig på deras fysiska storlek och styrka, formella makt, erfarenhet och kunskap 

(Näsman, 1995, s. 280). Att barn oftast framställs som objekt, som omogna och inkompetenta 

snarare än subjekt med egen kompetens framhålls även av Arnér och Tellgren (2006, s. 12) 

och kan enligt författarna bero på att vuxna ser på barn utifrån främst vuxnas perspektiv och 

erfarenheter.  

Barndomen karaktäriseras oftast som utvecklingsåren mellan 0-18 år och barns uppväxtvillkor 

skiljer sig avsevärt åt och handlar om barns möjlighet att utvecklas till friska, starka och 

kompetenta vuxna. Utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv uppfattas barn som ännu-

inte-vuxna eller som not-yets och barndomen ter sig som en övergångsperiod utan något större 

värde. Barns och barndomens villkor bedöms utifrån vilken betydelse de har för vuxna 

snarare än för vad de betyder för barn i nuet. Näsman (1995, s. 285) menar att detta synsätt 

stärks av de discipliner som härskat forskningen kring detta, såsom utvecklingsteorier där 

barn går igenom givna faser. Barndomen beskrivs därigenom som en ”… väg ut ur o-mognad, 

o-kunnighet och o-förmåga” (Näsman, 1995, s. 286).  Barnets egna åsikter och tankar blir till 

följd både ointressant och ifrågasatt och därmed för vuxna att bedöma. Vuxna står för ett 

långsiktigt tänkande, medan barn står för det kortsiktiga tänkandet och blir därför 

diskvalificerade. Barns egna utsagor tas inte sakligt, utan blir föremål för ett tolkningsled 
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utifrån teorier och vuxnas föreställningar. Barnen blir enligt Arnér och Tellgren (2006, s. 46) 

förmodligen lika maktlösa i förhållande till de vuxna som de alltid varit. 

Reflektion och motivering 

Barnperspektivet i FN:s konvention om barns rättigheter har beskrivits som världssamfundets 

barnperspektiv. Begreppet är tvetydigt och svårt att tolka rättsligt då det innefattar olika 

perspektiv. Vi väljer dock att renodla perspektivet till två skilda synsätt som kommer till 

uttryck i SoL och LSS och som vi anser kan ha en avgörande betydelse för huruvida barnet är 

delaktigt och ges inflytande i frågor som rör dem i LSS. Vi tror att dessa perspektiv kan leda 

till en intresseväckande analys och djupare förståelse vad gäller synen på barn och deras 

inflytande i realiteten. 

 

4. Tidigare forskning och andra studier 

Barnperspektiv är som nämnts inte ett entydigt begrepp, utan kan tolkas på olika sätt beroende 

på vilket perspektiv man utgår ifrån. Vi anser därför det vara av stor vikt att beskriva och 

tydliggöra barnperspektivets olika innebörder som många gånger kan vara motstridiga. Dessa 

innefattar å ena sidan ett synsätt på barn som subjekt och aktör och å andra sidan barn som 

objekt i behov av skydd. Kärnfrågan för vår undersökning handlar om inflytande och 

delaktighet, vilket även är tyngdpunkten i ett aktörsperspektiv. Nedan beskrivs därför 

forskning om funktionsnedsatta barns delaktighet i beslut och frågor som rör dem.  

4.1 Barnperspektivets dubbelhet 

Synen på barn har historiskt sett genomgått en stor förändring. Från att ha betraktats som 

ofullständiga vuxna eller som passiva objekt som skall omdanas och socialiseras till vuxna, 

till att se barn som subjekt och aktörer (Bäck - Wiklund & Lundström, 2001, s. 29). Barn ses 

alltså numera inte endast som en förlängning av sina föräldrar eller ett bihang till desamma, 

utan som individer med egna inneboende kvaliteter och med egna kompetenser. Synen på 

barn kan med andra ord sägas vara en spegling av det rådande samhällets premisser och 

värderingar (Bäck - Wiklund, 2001, s. 38). Barn besitter även en särställning vad gäller 

mänskliga rättigheter då de är beroende av andra (vuxna) för sin överlevnad och utveckling. 

Efter att FN:s barnkonvention utarbetats för att säkerställa barnets rättigheter och har kommit 

att implementerats i svensk rätt har begreppet ”barnperspektiv” kommit att bli ett rättesnöre 

för alla ärenden som rör barn, vare sig det gäller forskning om barn och barndom eller 

rättsliga åtgärder rörandes barn. Detta har sitt ursprung i olika artiklar inom konventionen.  

Artikel 2 beskriver att alla barn skall ha fullt och lika människovärde samt skyddas mot alla 

former av diskriminering. I artikel 3 uttrycks att barnets bästa skall komma i främsta rummet. 

Artikel 6 erkänner barns rätt till liv och utveckling. I artikel 12 betonas barns rätt att fritt 

uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Åsikterna skall tillmätas betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad (FN:s barnkonvention). Utgångspunkten är att konventionens 

intentioner skall beaktas i alla beslutsfattande som rör barn i stat, kommun och landsting. 

Detta har utmynnat i olika tolkningspositioner eller perspektiv gällande barnperspektivet. Dels 

ett objektivt perspektiv, när det gäller barns bästa, som ser till den vetenskapliga forskningen 
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kring barns behov. Här innefattas även beprövad erfarenhet och föräldrars kunskap om det 

egna barnet. Det subjektiva perspektivet härrörs till barnet själv och dess uppfattning om vad 

det anser är det bästa för egen del. (Schiratzki, 2006, s. 30-31) 

Barnets bästa hänger samman med principen om barnets rätt att komma till tals, därför är det 

viktigt att barnet själv får uttrycka sina åsikter och tankar. I de fall ett barn är för litet eller inte 

är i stånd att uttrycka sin mening så skall alltså den vuxne ”se med barnets ögon” eller sätta 

sig in i barnets situation för att förstå dess position. Beroende på hur den vuxne ser på barn 

och tolkar barnets önskemål blir av avgörande betydelse i beslutsprocessen. Två olika 

utgångspunkter kan urskiljas (Hollander, 2004, s. 58). Det ena är aktörsperspektivet där barn 

anses kunna precis som vuxna uttrycka vad de vill och därmed besluta i frågor som rör dem. 

Deras rättsliga ställning blir viktig och även deras handlingsutrymme. Det andra, 

skyddsperspektivet, förutsätter att barn är i behov av skydd. Barns önskningar blir utifrån detta 

perspektiv sekundära, men i och med stigande ålder och mognad får barnets synpunkter mer 

utrymme.  

Barnperspektiv är komplext och hur det tillämpas i realiteten beror på vuxnas tolkning av 

begreppet och hur vuxna uppfattar barn. Rebecca Stern (2006) har i sin avhandling i 

internationell rätt, ”The Child’s Right to Participation – Reality or Rhetoric?”, studerat hur 

man uppfattar barns delaktighet inom konventionsstaterna gällande FN:s barnkonvention. 

Detta eftersom det visat sig att det finns ett glapp mellan retorik och verklighet då det gäller 

implementeringen av konventionens 12:e artikel. Stern har haft fokus på maktstrukturers 

inverkan och i synnerhet hur man ser på barn (Stern, 2006, s. 20-23). Författarens slutsats är 

att det generellt sett är vuxnas syn och attityder gentemot barn och deras delaktighet som är 

det största hindret (Stern, 2006, s. 257-261). 

4.2  Funktionsnedsatta barns delaktighet i beslutsprocesser 

Barnombudsmannen (BO) lämnar varje år en rapport till regeringen och 2002 års rapport 

fokuserar bland annat på barn med funktionshinder. I rapporten ”Många syns inte men finns 

ändå”, tydliggör BO (2002, s. 10) att alla barn skall ha samma möjligheter. En grupp som 

dock inte får det stöd de behöver är barn med funktionsnedsättning och studien visar att dessa 

barn allt för ofta blir utestängda från aktiviteter i samhället. BO föreslår därför att reglerna i 

LSS bör överses för att bättre kunna tillgodose och möta funktionsnedsatta barn- och 

ungdomars behov av insatser och att LSS-handläggare skall vara skyldiga att tala direkt med 

barnet eller ungdomen som den inriktade insatsen vänder sig till. Dessutom bör metoder 

utarbetas för hur samtal med barn och unga ska genomföras inom bland annat LSS 

(Barnombudsmannen, 2002). Ann-Marie Stenhammar (2009, s. 25) har utfört en studie som 

syftar till att undersöka och analysera vilken kunskap som finns om barn med 

funktionsnedsättning och deras egen uppfattning om delaktighet och vilka faktorer som kan 

tänkas påverka detta. Syftet har uppnåtts genom en kvalitativ kunskapsöversikt men med 

kvantitativa inslag. Stenhammars (2009, s. 89) menar att delaktighet för barn med 

funktionsnedsättning, speciellt de med kommunikationssvårigheter och de mindre barnen 

fortfarande är starkt begränsad.  
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I en undersökning genomförd i Storbritannien, Participation of disabled children and young 

people in decision-making relating to social care (Franklin & Sloper, 2006), påpekar man att 

barns delaktighet i beslutsprocesser generellt sett har ökat. Trots detta har man sett att barn 

med funktionsnedsättningar till mindre del är inkluderade i dessa. Man ansåg det särskilt 

oklart i vilken utsträckning barn med komplexa behov och kommunikationssvårigheter fick 

vara delaktiga i beslutsprocesser. Därför ville man ta reda på vilka faktorer som kunde vara 

till hjälp i praktiken så att dessa barns delaktighet kunde öka (Franklin & Sloper, 2006, s. 15 

& 21-22). Forskarna genomförde en nationell enkätundersökning med alla sociala 

myndigheter för att undersöka i vilken form delaktighet kunde gestaltas och även i vilken 

omfattning funktionsnedsatta barn gjordes delaktiga. Det genomfördes även fallstudier för att 

mer detaljerat undersöka skeendet och utfallet av delaktighet. I studien intervjuades 126 

personer (professionella, föräldrar och barn), av dessa 21 barn i åldrarna 5-18 år (Franklin & 

Sloper, 2006, s. 23-26). Resultatet av studien pekade bl.a. på att funktionsnedsatta barns 

delaktighet i beslutsprocesser endast skedde till liten del och då gällde det över lag barn som 

var kapabla att kommunicera. Man fann även att både professionella och föräldrar ansåg det 

viktigt att barnen fick vara delaktiga, men att det behövs en bredare förståelse för vad som 

innebördsmässigt avses med delaktighet för barn med funktionsnedsättning. Studien kunde 

även påvisa föräldrars påverkan på omfattningen av barnets delaktighet, men även att 

föräldrarnas perspektiv ibland stod i mottsättning mot barnets perspektiv. En annan viktig 

aspekt som framkom var att det krävdes mer utbildning för personalen för att möjliggöra för 

dem att skapa relationer med barnen och stötta dem i att vara delaktiga. Särskilt fann man 

behov av utbildning i metoder kring hur man kommunicerar med barn utan tal. 

Tidsperspektivet fann man även viktigt att uppmärksamma. Att förbereda funktionsnedsatta 

barn så att de kan uttrycka sina åsikter tar tid och även en individuell ansats. Barn som varit 

delaktiga vid beslut uttryckte att det var en positiv erfarenhet och att det ofta lett till 

förändringar till deras fördel (Franklin & Sloper, 2006, s. 125-128). 

Wendy Mitchell et al (2009, s. 3-6) beskriver i sin artikel precis som Franklin och Sloper att 

barn med funktionsnedsättning är utestängda från samhället på flera plan, speciellt de barn 

som inte har något tal. Anledningen till att barns delaktighet är begränsad, tror författarna 

beror på kunskapsbrist. Kunskap om att samtala med funktionsnedsatta barn är något som är 

en viktig komponent för att ge vägledning i vidare arbete och för att öka barns delaktighet. 

4.2.1 Barns delaktighet och inflytande över beslut om insatser enligt LSS 

Socialstyrelsen har i sin förstudie från 2009 undersökt ”Barnperspektivet i LSS-handläggning. 

En förstudie med fokus på arbetssätt och utvecklingsbehov”. Det övergripande syftet har varit 

att ta reda på vilka problem och möjligheter som finns när det gäller att se till barns och 

ungdomars behov när det gäller utredning av LSS-insatser. Syftet är även att få beskrivningar 

av vilket stöd de anser sig behöva. För att uppnå syftet har en kombinerad kvantitativ och 

kvalitativ metod använts, detta i form av intervjuer och webenkäter. Resultatet visar att det 

inte finns något uttalat barnperspektiv i det utredningsstöd som handläggarna använder sig av. 

En del handläggare har själva lagt dit en rubrik med barnperspektivet. Handläggarna har som 

mål att träffa barnet och vissa gör ingen utredning om de inte träffar barnet. Men det händer 

även att handläggarna inte träffar barnet alls, vilket motiveras med att det ibland kanske skulle 
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göra mer skada än nytta. De flesta handläggarna har dock som mål att prata med barnet men 

att det samtidigt kan vara svårt att samtala med barn och ungdomar med funktionsnedsättning 

och som därmed har kommunikationssvårigheter. Speciellt barns önskemål finner de vara 

svårt att klarlägga. Oftast är det föräldrarna som för barnets talan. Det leder istället till en 

tvetydighet, vilket yttrar sig i å ena sidan barns behov och å andra sidan familjens behov. 

Detta leder enligt handläggarna till en svår balansgång. (Socialstyrelsen, 2009, s. 29-37) 

Konklusionerna i rapporten är att barnperspektivet och barns perspektiv måste få en större 

tyngd i LSS-handläggning som rör barn och ungdomar.  

För familjer med ett funktionsnedsatt barn spelar samhällets stödinsatser en central roll. 

Magnus Larsson (2001) har skrivit en avhandling om organisering av insatser enligt LSS där 

han lyfter fram att familjer med barn som har en funktionsnedsättning är i en utsatt och 

krävande situation. Familjen som utvecklingsmiljö för barnet kan behöva uppmärksammas 

och stödjas. Samhällets serviceinsatser är därför viktiga inslag i familjernas liv för att klara sin 

vardag och situation. Detta för att mildra situationen, tillmötesgå familjens behov och 

realisera potential som finns i familjen (Larsson, 2001, s. 15).  

4.3 Sammanfattning 

Vi har funnit omfattande forskning om barnperspektiv med fokus på barns delaktighet i 

beslutsprocesser. Barnperspektiv som begrepp stammar från Barnkonventionen och begreppet 

tydliggörs och förklaras i proposition 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlag. Här påvisas 

vikten av barnets rätt till delaktighet och rätt att komma till tals beträffande åtgärder som rör 

dem. Sterns (2006) avhandling som rör barns rätt till delaktighet, visar att det finns ett glapp 

mellan teori och praktik och att detta kan härröras till vuxnas syn på barn. Nu är det, som 

tidigare beskrivits, aktuellt att föra in barnperspektivet i LSS som syftar till att ge barn med 

funktionsnedsättning inflytande över de beslut om insatser som rör dem (SOU 2008:77, s. 

296). Artikel 12 i barnkonventionen blir m.a.o. en central utgångspunkt. Tidigare forskning 

och studier tyder dock på att barn med funktionsnedsättning i allt större utsträckning stängs 

ute från utredningsförfarande och beslut om insatser som rör dem och deras delaktighet är 

starkt begränsad (jmf Socialstyrelsen, BO, Mitchell et al, Franklin & Sloper). Detta trots en 

stark lagstiftning som reglerar barns rätt till delaktighet och inflytande. Många forskare tror 

detta beror på kunskapsbrist och att det finns för få metoder utvecklade för att samtala med 

funktionsnedsatta barn. Samtidigt visar forskning att insatser enligt LSS är ett stort stöd och 

en viktig avlastning för familjer med funktionshindrade barn (jmf Larsson, 2001).  

 
5. Rättsdogmatiskt resultat och analys 

Syftet är att utifrån SoL 1:2; 3:5; 11:10 och LSS 8§ klarlägga barnperspektivets innebörd med 

fokus på barns möjligheter till inflytande med stöd av lag. Detta görs genom studier av prop. 

1996/97:124; prop. 1997/98:182; prop. 1993/94:159; SOU 2008:77 och lagrådsremiss 

Personlig assistans mm – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet. Denna del avser att 

beskriva barnperspektivets innebörd enligt normerna och kommer vidare analyseras med stöd 

av de teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning som valts för undersökningen. 
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5.1 Normernas syfte och innehåll 
SoL 1:2 När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver. Med 

barn avses varje människa under 18 år. 

Paragrafen syftar till att stärka barnets ställning inom socialtjänstens område i enlighet med 

barnkonventionens artikel 3. Detta perspektiv skall genomsyra alla beslut som rör barn. Två 

utgångspunkter anges i propositionen, att alla barn skall respekteras för sitt fulla 

människovärde samt att barn är sårbara som behöver särskilt skydd (Prop. 1997/98:182, s. 1-

13). Barnet skall vidare ses som unika individer med egna behov och därmed inte ses som ett 

”bihang” till föräldrarna. Perspektiv betyder i detta sammanhang synvinkel och kan alltså 

innebära att se ur ett barns synvinkel, men barnperspektivet kan även betyda att vuxna ser 

barnet utifrån deras synvinkel. Dessa perspektiv står ibland i motsatsförhållande till varandra, 

barn kan dock inte ses isolerade från sina föräldrar och föräldrar kan inte heller ses isolerade 

från sina barn. Vid en intressekonflikt mellan barnet och de vuxna så fastslår lagstiftaren att 

barnets intresse dock måste ha företräde (Prop. 1996/97:124, s. 98-100). Konventionen har 

inte som krav att barnets bästa alltid skall vara avgörande, men det ska i all beslutsfattning 

väga tungt. Om andra intressen väger tyngre måste den beslutsfattande myndigheten visa att 

en sammanvägning gjorts (Prop. 1997/98:182, s. 13). Det skall dock i alla beslut som fattas 

beaktas, utredas och redovisas (Prop. 1996/97:124, s. 99). 

  

SoL 3:5 Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med 

honom eller henne och vid behov samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och 

andra föreningar. När en åtgärd rör barn skall barnet få relevant information och hans eller 

hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med 

beaktande av dess ålder och mognad. 

Denna paragraf syftar till att stärka barnets ställning i enlighet med artikel 12 i 

Barnkonventionen och beskrivs i konventionen som en demokratiartikel. Intentionen är att 

barnet skall ses som en samhällsmedborgare och därmed en individ med rätt att själv uttrycka 

sina åsikter. Någon nedre åldersgräns finns inte för när barnet har rätt att delta och fritt 

uttrycka sina åsikter. Rättigheten skall garanteras det barn ”som är i stånd att bilda sina 

åsikter”. Åsikterna skall även tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Barnets inställning skall klargöras, men barnet får för den sakens skull inte sättas i svåra 

valsituationer. Ett barns språk eller funktionsnedsättning får inte hindra barnet får sin rätt 

erkänd. (Prop. 1997/98:182, s. 15-16; prop. 1996/97:124, s. 98) 

 

SoL 11:10 Barn som har fyllt 15 år har rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt denna 

lag. Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen och barnet inte kan 

antas skada av det. 

Innan barnet fyllt 15 år är det vårdnadshavaren som för barnets talan, vilket regleras i FB. Om 

barnet fyllt 15 år men ännu inte uppnått myndig ålder har barnet vid sidan av vårdnadshavaren 

som ställföreträdare, eller ensamma för sin egen talan i mål och ärenden enligt SoL. En 

motsvarande bestämmelse finns i LVU 36 §. I andra stycket erinras om att barn som är under 

15 år bör ges möjlighet att ge sin syn på en fråga, vars avgörande berör barnet. Enligt 

propositionen kräver bestämmelsen omdöme vid tillämpningen. Lämpligheten att höra barnet 

får avgöras med ledning av barnets ålder och mognad, vilken betydelse ärendet kan tänkas ha 
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för barnet, men också vilken inställning barnets ställföreträdare har till frågan om barnet skall 

höras. (Prop. 1979/80:1, s. 567) 

LSS 8§ 

Barn som är 15 år anses, som nämnts, enligt LSS tillräckligt mogna för att deras viljeyttring 

skall ha självständig betydelse vid beslut om insatser. En 15-åring som själv förstår vad saken 

gäller och kan uttrycka sin vilja kan inte beredas insatser enligt LSS enbart på 

vårdnadshavarens eller annan legal ställföreträdares begäran. Undantag skall bara kunna göras 

för ungdomar över 15 år som uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan. 

En ansökan från en person mellan 15-18 år som avser bostad med särskild service för barn 

och ungdomar kan t ex. inte bifallas mot vårdnadshavarens vilja. (Prop. 1993/94:159, s. 96; 

Norström & Thunved, 2010, s. 496-497) 

 

SOU: 2008:77 Möjlighet att leva som andra 

Utredaren vill införa en bestämmelse i LSS för att stärka barnets ställning inom lagens 

tillämpningsområde. Bestämmelsen skall svara mot FN:s barnkonvention artikel 3. En 

bestämmelse gällande barns rätt att få relevant information och att komma till tals angående 

åtgärder som rör dem skall även införas i lagen, i enlighet med artikel 12. Detta innebär att när 

en åtgärd rör ett barn skall dennes inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall 

tas till barnets ålder och mognad (SOU 2008/77, s. 296). I utredningen beskrivs att barnets 

bästa särskilt skall beaktas när åtgärder rör barn och för att omsätta detta i handling föreslås 

barnkonsekvensanalyser, vilket innebär att på ett systematiskt och strukturerat sätt bevaka 

barn och ungdomars intressen i beslutsprocessen. Barnets bästa kan i ärenden, enligt LSS, 

kollidera med barnets ställföreträdares uppfattning. Vid ett överklagande skall domstolen i sitt 

beslut vikta barnets, föräldrarnas och andra intressen. Om det finns omständigheter som kan 

ifrågasätta om en insats verkligen är förenlig med barnets bästa, finns det möjlighet att på 

andra sätt se till barnets bästa då det finns flera lagar som samverkar kring barns välfärd. 

(SOU 2008/77, s. 309-310) 

 

Lagrådsremiss: Personlig assistans mm. – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet 

I lagrådsremissen till LSS framgår att ett särskilt prioriterat mål är att ge barn, ungdomar och 

vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självbestämmande och självständighet. En 

del av detta arbete är att stärka barns inflytande vid insatser enligt LSS. För att stärka barnets 

ställning föreslås att regler om att när en åtgärd rör ett barn skall barnets bästa särskilt beaktas. 

I lagrådsremissen (2010, s. 31-32) beskrivs att det i vissa situationer inte finns någon grund 

för att avslå en ansökan om en insats med hänvisning till barnets bästa, såsom när en insats 

beträffande en vuxen även berör ett barn. Barnets bästa anses, enligt regering, kunna 

tillgodoses på annat sätt genom bland annat insatsernas utformning och utförande.  

Barnets rätt att komma till tals i LSS avser att barn med funktionsnedsättning skall få relevant 

information och barnets inställning skall så långt det är möjligt klarläggas. Detta kan innebära 

att barnet skall få möjlighet att ha synpunkter på insatsernas utformning. För att kunna utföra 

en utredning enligt LSS behöver handläggaren skapa sig en bild av barnet och dess behov. 

Lagstiftningen ger inte handläggaren någon utökad rätt att tala med barnet mot 

vårdnadshavarnas vilja, men om barnet har uppnått den ålder och mognad som krävs för att 
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själv bestämma om sin medverkan så behöver inte handläggaren inhämta samtycke till detta. 

(Lagrådsremiss, 2010, s. 31-34)  

5.2 Delanalys  

Normerna anger att barnets ställning inom socialtjänstens område skall stärkas och barnets 

bästa skall genomsyra alla beslut som rör dem. Begreppet barnets bästa och barnperspektiv 

omfattar, enligt Schiratzki (2006, s. 30-31), olika synvinklar på barnet. I normerna uttrycks 

detta genom att poängtera att barn skall respekteras för sitt fulla och unika människovärde 

samtidigt som barn är sårbara och i behov av skydd. Barnets intresse skall ha företräde om det 

föreligger en konflikt mellan barnet och föräldrarna. Samtidigt kan andra intressen väga 

tyngre, men en sammanvägning måste i det enskilda fallet dock göras av beslutsfattaren. 

Vidare uttrycks i lagen att barnet skall betraktas som en individ med rätt att uttrycka sina 

åsikter, en viktig demokratisk rätt. Rätten begränsas dock om barnet inte är i stånd att uttrycka 

dem själv. Barn med funktionsnedsättningar av olika slag har kanske inte förmåga att uttala 

sina synpunkter på samma sätt som andra barn och med detta kan alltså rätten att få uttrycka 

sina åsikter begränsas. På samma gång är det enligt lagstiftaren viktigt att funktionsnedsatta 

barn inte blir nekade denna rättighet. På vilket sätt barnet skall ges möjlighet att komma till 

tals regleras inte i lagen utan det får ansvariga handläggare själva bestämma. 

Enligt LSS 8 § har barn över 15 år själva rätt att föra sin talan på samma sätt som enligt SoL. 

Detta innebär att barnet kan besluta om att själv ansöka om en insats eller om den juridiska 

företrädaren, vårdnadshavaren, skall vara hans eller hennes ombud. Om ett ombud finns har 

barnet även rätt bestämma hur ombudet ska företräda hans/hennes åsikter. Barnet ges viss 

makt och inflytande genom lagregeln att bestämma i frågor som kan aktualiseras enligt LSS. 

Detta kan tolkas som en tydlig markör, från lagstiftarens sida, för en syn på barnet som 

subjekt och aktör. Som Mattson (2006, s. 23-25) beskriver innebär aktörskapet att barnet på 

något sätt ges möjlighet till delaktighet genom att t ex. få uttrycka sina åsikter.  Detta 

förutsätter vidare att barnet får information om sin rätt och att möjligheter ges att ta ställning i 

olika frågor i praktiken. Avsteg från normen kan enligt vår analys av normerna göras. 

Vårdnadshavaren har, enligt FB, rätt att bestämma i frågor som rör barn tills de uppnått 18 års 

ålder. På så sätt har även dem ställning i part. Med hänvisning till begrepp som mognad och 

utveckling kan även undantag göras, t ex. om barnet trots sina 15 år saknar förmåga att på 

egen hand ta ställning i fråga om insatser enligt LSS.  

Vår tolkning är att det med hänvisning till barnets mognad kan vara möjligt att gå emot 

barnets egna önskningar, oavsett ålder. Det gäller barn generellt men kanske oftare barn som 

p.g.a. sin funktionsnedsättning bedöms vara försenade i sin utveckling och mognad. Enligt 

lagrådsremissen är det viktigt att handläggaren skapar sig en bild av barnet och dennes behov 

i samverkan med barnet och vårdnadshavaren. Här kan motsättningar mellan olika 

bedömningar uppstå. Hur sådana konflikter skall lösas framgår inte av lagen. Barnets egen 

vilja kan här vara av avgörande betydelse om information från barnet ges betydelse för det 

slutgiltiga beslutet.  

Vår analys av normerna visar att begrepp som självbestämmande, inflytande och delaktighet 

är viktiga inslag i lagstiftningen. En rätt som barn erkänns ha. Ytterst bestämmer vuxna hur 
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denna rätt får användas och vuxna är de som har tolkningsföreträde och rätt att bestämma i 

frågor som rör barn. Vilken uppfattning vuxna har om barn kan ha stor betydelse för barns 

möjligheter att bli delaktiga på sina egna premisser. Speciellt tydligt blir detta för barn med 

funktionsnedsättning som pga. kommunikationssvårigheter inte på ett ”enkelt” sätt kan 

utrycka sina åsikter.  

Rättskällorna beskriver en syn på barnet som både objekt och subjekt, som både beroende av 

vuxna och som kompetent och självständigt. Barnet som subjekt, aktör och kompetent 

uttrycks i propositionen 1996/97:124 och propositionen 1997/98:182 genom att regeringen 

omtalar barn som unika individer som skall respekteras för sitt fulla människovärde. Barn har 

även rätt att föra sin egen talan vid 15 års ålder men de bör även höras när de är yngre. 

Objektsynen framkommer genom att barn inte kan ses isolerade från sina föräldrar och att 

vårdnadshavarna har rätt att bestämma i frågor som rör barn. I rättskällorna hänvisas 

återkommande till ålder och mognad. Barn anses inte kunna ta egna beslut innan de är 15 år 

och innan de är tillräckligt mogna. Utifrån en sådan uppfattning anses barn som ännu inte 

vuxna och barndomen kännetecknas som en övergångsperiod. Med utgångspunkt i Näsmans 

(1995, s. 285) barnsociologiska perspektiv kan man se att barn uppfattas som ”not-yets” i och 

med att den rättsliga regleringen inte ger handläggaren någon ökad rätt att tala med barnet mot 

vårdnadshavarens vilja, trots att utredaren finner det av stor vikt att handläggaren skapar sig 

en bild utav barnet. Detta gäller framförallt barn under femton år. Skulle handläggaren å andra 

sidan ha rätt att tala med barnet mot vårdnadshavarens vilja, behöver det inte per automatik 

medföra att barnet ges mer makt och inflytande. Snarare blir det socialtjänsten som får mer 

makt och föräldrarna mindre vad gäller frågor som rör barn. Ser handläggaren dessutom på 

barndomen som en väg ut ur o-mognad, o-kunnighet och o-förmåga är det rimligt att tro att 

barnets egna åsikter inte tillmäts större vikt. Detta leder till frågeställningar kring huruvida 

handläggarens/socialtjänstens tolkningsföreträde är bättre än föräldrarnas. Handläggaren kan 

alltid inhämta information om barnet från vårdnadshavare och andra utomstående kontakter 

runt barnet för att på så sätt skapa sig en bild av barnet. Informationen blir, enligt vår mening, 

andrahandsinformation då föräldrarnas och barnets åsikter inte i alla lägen behöver stämma 

överens. Detta är något som Socialstyrelsens (2009, s. 50) rapport även påvisar. Barnets egen 

unika situation, dess tankar och åsikter kan få stå tillbaka för den vuxnes tolkningsföreträde 

och intressen. Lagen ger inga garantier för att barns åsikter i LSS uppmärksammas och tas på 

allvar. Lagen kan ses som en uppmaning till vuxna att se och höra barn, ett instrument för att 

förändra vuxnas attityder till barn. Vi finner också att synen på barn som objekt är starkt 

förankrad i både SoL och LSS.  

Införandet av ett barnperspektiv i LSS kan med stöd av rättssociologin och rätten som ett 

politiskt styrmedel tolkas som att lagstiftaren vill förändra människors uppfattningar och 

attityder gentemot barn. Många människor har stark tro på att rätten skall kunna leda till 

förändring men Mathiesen (2005, s. 58-60) menar att den påverkan är begränsad. Vidare kan 

rätten fungera som konfliktlösare och om olika perspektiv krockar så skall konflikten med 

rättens hjälp kunna lösas (Hydén, 2001, s. 12). I prop. 1996/97:124 (s. 100) beskriver 

lagstiftaren att vid en intressekonflikt mellan barnet och de vuxna så måste dock barnets 

intresse ha företräde.  Vad som menas med barnets intresse har lagstiftaren inga svar på och 
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begreppet intresse kan tolkas på olika sätt. Antingen kan det innebära att barnets åsikter har en 

avgörande betydelse eller så kan det tolkas som att barnets bästa skall vara avgörande, vilket 

är som framgått ett tvetydigt begrepp. De vuxna är de som har makt att bestämma i frågor 

som rör barnet utifrån rättsreglerna och genom att bedömningar om vad som är barnets bästa 

ska ligga till grund för beslut som rör barn. Lagstiftaren har m.a.o. inte alltid någon konkret 

lösning på de konflikter som kan uppstå. Det lämnas till rättstillämparen att avgöra med viss 

vägledning av principer om hur avvägningar skall göras. Rättstillämparens syn på barn kan 

därmed få betydelse för vilket beslut som tas och i vilken utsträckning barnet ges faktiskt 

inflytande i utredningsförfarandet. Anledningen till att rätten inte alltid har konkreta lösningar 

på de konflikter som kan uppstå kan förklaras med att intressekonflikter inte betonas i LSS, 

utan att utredaren istället utgår från att vårdnadshavare och barn har gemensamma intressen. I 

SoL och LVU betonas konflikter än mer och där uttrycks starkare att barn och vårdnadshavare 

kan ha olika intressen och åsikter. 

6. Kvalitativt resultat och analys  

I detta avsnitt avser vi beskriva hur barnperspektivet kan komma till uttryck vid beslut om 

insatser för barn enligt LSS samt i vilken utsträckning barnet är delaktig. Sammanfattningar 

av intervjuerna kommer nedan presenteras under olika teman och styrkas med citat från 

intervjupersonerna. Vidare kommer denna del avslutas med en delanalys med hjälp av de 

teoretiska utgångspunkter vi valt och tidigare forskning.  

6.1 Intervjumaterial 

6.1.1 Presentation av intervjupersonerna 

Intervjuperson 1: Har arbetat som LSS-handläggare med barnärenden i ca 1 år. Jobbar i en 

mindre kommun och har inte tidigare arbetat som handläggare. Hon är inte utbildad 

socionom, men har en annan motsvarande högskoleutbildning med tyngdpunkt på juridik. 

Intervjuperson 2: Har arbetat som LSS-handläggare med barnärenden i 5 år. Jobbar i en 

större kommun. Har lång erfarenhet som biståndshandläggare. Hon är inte utbildad socionom, 

men har annan motsvarande högskoleutbildning med inriktning mot äldre och 

funktionshinder. 

Intervjuperson 3: Har arbetat som LSS-handläggare med barn och ungdomar i 16 år. Jobbar i 

en större kommun. Hon är inte utbildad socionom, men har flera högskoleutbildningar med 

inriktning mot barn. 

Intervjuperson 4: Har arbetat som LSS-handläggare med barn och ungdomar i 4 år i en större 

kommun. Hon har socionomexamen. 

Intervjuperson 5: Har arbetat som LSS-handläggare i 15 år, varav de 3 senaste åren med barn 

och ungdomar i en större kommun. Hon har inte socionomexamen, men har 

högskoleutbildning med vårdinriktning och andra kortare utbildningar relevanta för nuvarande 

arbetsinriktning. 
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Intervjuperson 6: Har arbetat som LSS-handläggare i 8 år och har gradvis övergått från att 

handlägga vuxenärenden till barn- och ungdomsärenden. Hon arbetar i en större kommun. Är 

inte utbildad socionom, men har högskoleutbildning med vårdinriktning och har fortbildat sig 

vidare med relevans för nuvarande arbete.  

 

 

6.1.2  Utredningsförfarandet 

En utredning inleds genom en muntlig eller skriftlig ansökan om insatser enligt LSS. Fyra av 

intervjupersonerna påbörjar utredningen med ett informationsmöte där man informerar om 

lagen och ansökningsprocessen. För intervjuperson 3 och 4 ser utredningsförfarandet lite 

annorlunda ut då de organisatoriskt har en annan uppdelning med mottagnings-, utrednings- 

och uppföljningssektioner. Informationsmötet hålls av mottagningssektionen. Alla 

handläggare gör en personkretsbedömning för att klarlägga om barnet har rätt till insatser. De 

har som avsikt att träffa barnet och familjen i deras hemmiljö, i vilken utsträckning beror på 

organisatoriska förutsättningar. Vanligtvis består utredningen av en till tre träffar med 

familjen, men fler förekommer. En utredning måste enligt lag vara avslutad inom tre månader, 

men tiden kan enligt handläggarna överskridas beroende på många ärenden som är pågående. 

Någon specifik utredningsmetod används inte, men flera av intervjupersonerna hänvisar till 

BBIC som grund. 

Handläggarna träffar barnet i olika utsträckning. Intervjuperson 1 träffar barnet vid hembesök 

som följer efter ett informationsmöte med endast vårdnadshavarna. Första träffen med 

handläggaren anser hon inte skall behöva ske på kontoret, men undantag sker om det gäller en 

ungdom. Ip 1 träffar barnet i större utsträckning om det är äldre. 

”Om det närvarar på ett första möte här beror på åldern, en 16-åring kan ju vara lyhörd och 

lyssna och ställa frågor” (ip 1). 

 Enligt intervjuperson 2 är åldern på barnet avgörande för om han eller hon deltar vid ett 

första möte, men oftast vill hon initialt träffa endast föräldrarna. Idealiskt vore att därefter 

träffa barnet vid ett hembesök. Hon träffar barnet en till tre gånger under en utredning. 

Intervjuperson 3 avser träffa barnet minst en gång, men beroende av tid och resurser kan det 

hända att träffen uteblir. Om det däremot handlar om omfattande insatser kan det blir fler 

samtal med barnet. Vidare anser ip 3 att besök i hem, skola och korttidsboende vara 

fördelaktigt då det är mest tryggt där. Intervjuperson 4 träffar barnet oftast en gång, antingen 

med barnet själv eller tillsammans med föräldrarna. Om ip 4 anser sig ha tillräckligt mycket 

underlag för ett beslut så träffar hon inte familjen och barnet mer i utredningsförfarandet. 

Intervjuperson 5 har organiserat upp arbetet i minst tre delar: Hon träffar barnet vid ett första 

möte om det är en ungdom. Ett andra möte sker endast med vårdnadshavarna och följs av ett 

tredje med barnet, detta i form av ett hembesök. Undantag görs om föräldrarna inte vill att 

handläggaren kommer hem till dem. Intervjuperson 6 träffar barnet vid hembesök där hon 

samtalar med både barnet och föräldrarna. Hur mycket hon samtalar med barnet beror på 

ålder, mognad och funktionsnedsättning. Vidare uttrycker ip 6 att hon inte vill inleda en 
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utredning utan att träffa barnet. Samtidigt anser hon att dessa barn har många 

myndighetskontakter och vill därmed inte gå in och störa för mycket. 

”Vi träffar alltid barnet och är det en ungdom så kanske de tycker att det är häftigt att komma 

hit och då kan de få göra det. Är det ett barn så går vi gärna hem där barnet är tryggare” (ip 

5). 

”Ofta brukar jag föreslå att man ses på eftermiddagen, i hemmet om de tycker det är okej och 

att jag kommer tidigare än barnet för att först träffa föräldrarna och sedan lite anspråkslöst 

hälsa på barnet” (ip 6).  

6.1.3 Barnperspektiv 

På frågan om barnperspektivets innebörd anser samtliga handläggare att det innefattar barnets 

bästa, barnets behov samt barnets åsikter och önskemål. Barnets önskemål måste gå före 

föräldrarnas behov av avlastning, men ip 6 uttrycker även att om föräldrarna får hjälp och stöd 

i sin vardag så kan det leda till barnets bästa.  

”Men det är ju för barnets bästa, för att mamma och pappa skall orka med och finnas där för 

barnet i hela barnets uppväxt” (ip 6). 

Ip 1 och ip 6 menar att föräldrarna vet barnets bästa när de är små, men i och med att barnet 

blir äldre så vet han eller hon sitt eget bästa. Samtliga handläggare menar att barnperspektivet 

är otydligt och därmed kan tolkas på olika sätt. Ip 6 beskriver att barnperspektiv kan komma 

till uttryck genom föräldrarna, handläggarens professionskunskaper och barnets synpunkter. 

Hon säger att barnperspektivet handlar om artikel 3 och 12 i Barnkonventionen. 

Intervjupersonerna har överensstämmande svar om att dessa olika tolkningspositioner kan 

komma i konflikt med varandra. Ip 3, 4 och 6 enheter hade för avsikt att driva frågor gällande 

barnperspektivet men pga. omorganiseringar har fokus bleknat. Alla intervjupersoner anser att 

det krävs tid och resurser för att arbeta med barnperspektivet. Ip 3, 4 och 5 menar att 

barnperspektivet inte bara innefattar beviljande av insatser, utan att det även kan innebära att 

avslå en ansökan för barnets bästa och därmed gå emot föräldrarnas eller barnets önskan. 

”Barnperspektivet handlar om att göra barn delaktiga i frågor som rör dem. Att man lyssnar 

till barnet och stämmer av. De känner sig viktiga då, att det här är min handläggare och så” 

(ip 2). 

”För mig är barnperspektivet att man tar hänsyn till barnets åsikter, men ibland kanske 

barnet inte vet sitt eget bästa och då borde man kunna gå emot det, vilket inte riktigt går i den 

här lagstiftningen” (ip 4). 

6.1.4 Dilemman 

Barnets perspektiv kontra föräldrars behov av avlastning 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att det finns en konflikt mellan föräldrarnas behov av 

avlastning och barnets vilja. Det är vanligt att föräldrarna önskar en insats som barnet inte vill 

ha. Föräldrarna har en påfrestande situation i sin vardag pga. konsekvenserna av barnets 

funktionsnedsättning, vilket gör att föräldrarna är i behov av stöd och hjälp. Vanligt 

förekommande är att föräldrarna vill att barnet skall ha en specifik insats, medan barnet inte 
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alls vill det. Alla handläggare ger konkreta exempel på hur detta kan yttra sig, oftast blir det i 

slutändan föräldrarnas önskemål och familjens behov av avlastning som har företräde. Ip 1, 2, 

3 och 4 beviljar oftast insatser då LSS är en rättighetslag, men i slutändan är det upp till 

föräldrarna att ansvara för att barnet nyttjar sin insats eller inte. 

”Jag har en 16-årig flicka nu vars mamma vill få avlastning och vill att flickan skall få 

korttids. Flickan vill inte ha korttids, utan vill vara hemma och så. Det är ju det som är så 

svårt, vart drar jag som handläggare gränsen? Men det är ju hennes önskemål, hon vill inte, 

som jag skall ta hänsyn till. Jag får invänta tills hon vill helt enkelt” (ip 1). 

”Jag har en familj där föräldrarna berättar om just korttids; ja men när vi tar fram väskan 

och ska packa så gömmer han väskan. För den killen har inget tal, så det är klart att det är ett 

sätt att tala om att han inte vill. Men han får lov att åka i alla fall, utifrån föräldrarnas behov 

och syskons behov” (ip 3). 

”Ja, det är ju upp till föräldrarna att få iväg barnet och för korttids att vara så bra att det är 

roligt att åka dit” (ip 3).  

Majoriteten av intervjupersonerna anser att barnperspektiv, framförallt vad det gäller rätten 

till inflytande och självbestämmande, kräver tid och resurser. Intervjuperson 5 beskriver att på 

hennes enhet finns både och, därför kan mycket tid läggas på kontakten med barnet. 

Intervjuperson 3, 4 och 6 har många pågående ärenden samtidigt, vilket delvis beror på 

omorganisationer. Detta medför att kontakten med barnet får stå tillbaka 

Funktionsnedsättningens påverkan 

Samtliga handläggare menar att barnets funktionsnedsättning begränsar deras kontakt med 

barnet. Funktionsnedsättningar som innebär begränsningar i kommunikationen försvårar att 

klarlägga barnets åsikter. Istället får handläggarna förlita sig på vad föräldrarna berättar om 

barnet. Vidare inhämtar handläggarna information från nätverket såsom släktingar, skola, 

fritids mm. Mötet med barnet blir snarare en observation än ett samtal. Ett annat dilemma som 

framkommer av ip 1, 3 och 4 är när barnet har begränsad insikt i funktionsnedsättningen och 

har svårt att förstå vad som är bäst för henne eller honom. Föräldrarnas berättelser och 

handläggarens professionskunskaper blir därför avgörande för beslutet. 

”Det är inte alltid lätt att få fram barnets åsikter. Det beror på vilket barn det är och vilken 

funktionsnedsättning det är. Ibland kan det vara så att det inte funkar alls, det kan man ju 

upptäcka mitt i, att det här var inge bra och då får man försöka byta spår” (ip 5). 

”Kan barnet inta prata då får man förlita sig på föräldrarna och att de kan barnets bästa. De 

är dem som känner barnet bäst” (ip 1). 

”Vissa barn kan vi ju bara observera, som inte kan uttrycka sig. Man kan observera i 

hemmet, på dagis, i skola eller på korttids” (ip 2). 

Hälften av handläggarna använder specifika kommunikationshjälpmedel. Intervjuperson 2, 5 

och 6 har tillgång till så kallade ”nallekort”, vilket innefattar ett 50-tal kort med diverse 

känslouttryck. Dessa är menade att vara till hjälp för handläggaren då barnet skall kunna peka 
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på det kort som motsvarar barnets känsla om de inte kan uttrycka sig i ord. De anser dock 

korten vara för många och svårtolkade, vilket gör att de väljer ut ett fåtal inför samtalet med 

barnet. Istället använder de sig av nätverkskartor och egenritade bilder. Intervjuperson 1, 3 

och 4 använder sig inte av något specifikt hjälpmedel, utan tar vad som finns till hands. Ip 3 

kan teckenspråk, men får sällan användning för det. Ip 5 påtalar att alla kan kommunicera 

oavsett funktionsnedsättning eller inte. Med barn som inte kan tala får man enligt henne pröva 

alternativa kommunikationssätt.  

”Ja vi har ju hjälpmedel vi inte använt. The Bears[…] Sedan tycker jag att de är lite för 

många” (ip 6). 

”Alla kan man ju kommunicera med på ett eller annat sätt och få fram vad barnet tycker, 

vilket är det viktigaste. Alla människor kan kommunicera, alla människor har ett tänk.” (ip 5). 

Organisatoriska förutsättningar  

Några av intervjupersonerna påpekade att organisatoriska aspekter påverkar i vilken 

utsträckning de kan arbeta med barnperspektiv, framförallts barn rätt till delaktighet och 

inflytande i utredningsprocessen. Detta framfördes speciellt av ip 3, 4 och 6. De beskriver att 

barnperspektiv förutsätter mycket tid och resurser inom enheten, som t ex. färre ärenden, mer 

tid för att etablera kontakt med barnet och mer fortbildningar och kommunikationshjälpmedel. 

Att handlägga många ärenden och omorganisationer påverkar även i vilken utsträckning barn 

ges möjlighet till delaktighet.  

”Och då föll väldigt mycket, för det kräver rätt mycket arbete, att man jobbar på samma sätt 

och driver den frågan. Så väldigt mycket föll när vi blev färre handläggare. Och speciellt då 

det blir en stor omorganisation där man får 25 nya ärenden” (ip 6). 

6.1.5 Betydelsen av ålder och mognad 

Åldern har enligt alla intervjupersoner betydelse för i vilken utsträckning barnet får komma 

till tals samt hur mycket man träffar barnet. Vanligtvis får äldre barn i tonåren mer utrymme 

för egna åsikter vad gäller insatserna. De yngre barnen får ta mindre plats och föräldrarnas 

åsikter och tankar får därmed större utrymme. Ip 1 och 6 menar att föräldraansvaret är starkt 

när barnet är litet, detta p.g.a. FB. Alla handläggare tar större hänsyn till barnets åsikter vid 

femton år och äldre då de enligt lag själva har rätt att ansöka om insatser. Detta medför att alla 

handläggare ”samtalar” i större utsträckning med barn som är 15 år och äldre. Ip 6 uttrycker 

att deras synpunkter är än mer viktiga för beslutet. Samtidigt är barnets mognad av vikt vad 

gäller barnets inflytande, vilket kan se väldigt olika ut. Funktionsnedsättningens art blir därför 

centralt, såsom barnets förmåga att ta in information. 

”Det beror på åldern, så att säga och hur lätt de har att ta in information och hur svårt det är 

för dem. Vad skall vi säga för åldersgräns, 13-14 år kanske. Det tycker jag är en lämplig 

ålder att prata med” (ip 1). 

”Jag tycker att barnperspektivet ofta är framförallt viktigt när barnet kommer upp i 

skolåldern och blir mer delaktig. Och ännu mer förstås, när de blir 15 år och det är inskrivet i 

LSS att man ska ha deras synpunkter” (ip 6). 
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Ip 1, 3, 4 och 5 menar att LSS som lag är ganska fyrkantig, i och med att insatserna är 

utformade på ett bestämt sätt. Ip 1 och 5 anser att insatsen kontaktperson är till för äldre barn, 

vilket de jämför med barn utan funktionsnedsättningar i samma ålder. 

”Vi jämför alltid barnet med barn i samma ålder som inte har en funktionsnedsättning och 

hur föräldraansvaret är i samma ålder […] Är det normalt att en tvååring åker till en annan 

familj två helger i månaden. Nej, det är det inte” (ip 5). 

6.2 Delanalys  

Intervjupersonerna säger sig arbeta mycket med barnperspektiv och barnet i fokus. För dem är 

begrepp som delaktighet, barnets bästa och barnets åsikter viktiga inslag i utredningsarbetet. I 

och med eventuellt kommande lagändring uppmärksammar samtliga intervjupersoner vikten 

av att ha ett arbetssätt som överensstämmer med en sådan förändring. Att på ett konkret sätt 

tillämpa barnperspektiv i praktiken visar sig dock inte vara helt enkelt p.g.a. en rad dilemman 

som beskrivits ovan. 

Handläggarna beskriver barnen som både subjekt och aktörer samt som skyddsbehövande 

objekt. Barn skildras som objekt genom att de är omyndiga och föräldrarna har därmed rätt att 

bestämma i frågor som rör dem. Barn som tillhör LSS-personkrets kan ha behov av stöd och 

hjälp, men kan enligt intervjupersonerna ha en begränsad insikt i sin funktionsnedsättning. 

P.g.a. denna begränsade ”handikappinsikt” förstår inte alltid barnet/ungdomen vad som är 

deras bästa eller vad som i förlängningen är det. Föräldrarna och handläggarna har därmed ett 

företräde när det gäller att tolka barnets behov och verklighet. Detta kan förklaras utifrån 

vuxnas fysiska storlek, styrka, kunskap och formella makt (Näsman, 1995, s. 280). 

Handläggarna framställer även barn som subjekt genom att de skall göras delaktiga i 

utredningsförfarandet. Detta kan innebära att handläggarna lyssnar till vad barnet uttrycker 

och låter deras åsikter tillmätas betydelse för vilket beslut som tas. Ip 1 berättar om en flicka 

vars mamma ansökte om insatsen korttidsboende. Flickan önskade att vara hemma och ville 

inte vara på korttids och därför avslogs ansökan. ”[…] Men det är ju hennes önskemål, hon 

vill inte, som jag skall ta hänsyn till. Jag får invänta tills hon vill helt enkelt” (ip 1).  

Barnet som subjekt och aktör har en framträdande roll enligt intervjupersonerna själva genom 

att betona barnets önskemål som viktigare än föräldrarnas behov av avlastning. Parallellt finns 

dock synen på barn som objekt i behov av stöd och skydd från samhällets sida. Enligt Näsman 

(1995, s. 291) är skyddsaspekten stark vad gäller synen på barn men att det finns ett ökat 

intresse hos vuxna att ge barnen möjlighet till inflytande. Vår tolkning utav intervjuerna 

bekräftar detta.  

Mattsson (2004, s. 23-25) menar att barn skall få vara aktörer på egna premisser. Med detta 

avses att barnet skall vara delaktig och ges möjlighet att uttrycka sina åsikter, vilket innebär 

att barnet själv kan välja att avstå och vara passiv. Det är dock handläggaren som skall 

realisera denna möjlighet till delaktighet. Handläggarna beskriver att de har som avsikt att 

alltid träffa barnet, vilket sker i olika utsträckningar. Ip 2 träffar barnet en till tre gånger under 

utredningsförfarandet, medan ip 3:s träff med barnet kan utebli. Enligt ip 6 kan ett möte med 

barnet innebära att ”[…] lite anspråkslöst hälsa på barnet”. Vår tolkning är att handläggarna 
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förvisso träffar barnet, men om detta innebär att klarlägga hans eller hennes åsikter ser väldigt 

olika ut. Som lagstiftarens fastslår så skall handläggaren skaffa sig en bild av barnet 

(lagrådsremiss, 2010, s. 31-34) och att hälsa på barnet skulle i realiteten därmed kunna räcka. 

En anledning till att en träff med barnet kan utebli är hänsyn till barnets dagsform. Som ip 6 

uttrycker det kan det handla om blyghet, barnets ovilja till kontakt samt 

funktionsnedsättningens omfattning. Denne uttrycker även att barnet och familjen har 

tillräckligt många kontakter redan (habilitering, BUP, osv.) och att man därför inte vill ”störa” 

mer än nödvändigt. Hinder som dessa gör att aktörskapet inskränks och man missar relevant 

information från barnet och dess egna upplevelser och åsikter. ”Det kompetenta barnet” får 

stå tillbaka p.g.a. olika omständigheter. 

Näsman (1995, s. 280) menar att de vuxnas överordning alltid haft ett givet företräde när det 

gäller att tolka barns verklighet, något som blev tydligt även under intervjuerna. Ip 1 och 6 

berättar att föräldrarna vet barnets bästa när barnen är små. Detta grundar sig i att föräldrarna 

bl.a. har en formell makt som vårdnadshavare genom t ex. FB 9:1. Vidare påverkar ålder och 

mognad huruvida barn i LSS är delaktiga och hur de ges inflytande. Alla intervjupersoner 

talar med barnen i större utsträckning ju äldre de blir. Ip 1 anser 13-14 år vara en lämplig 

ålder att prata med barn och lyssna till deras åsikter. Detta kan tolkas som att handläggarna ser 

barnen som ännu–inte-vuxna med ett mindre värde i jämförelse med vuxna och deras vilja 

behöver därför inte tillmätas någon större betydelse eftersom de inte är tillräckligt utvecklade. 

Som Näsman (1995, s. 286) beskriver blir mindre barns åsikter ointressanta och ifrågasatta. 

Detta ter sig inte helt orimligt då åsikterna enligt lag skall tillmätas betydelse i takt med 

barnets ålder och mognad. Ip 6 poängterar att barnperspektiv är framförallt viktigt när barnet 

kommer upp i åldern, […] Och ännu mer förstås, när de blir 15 år och det är inskrivet i LSS 

att man ska ha deras synpunkter”. 

Vi tolkar det som att objektsynen blir än mer framträdande i LSS p.g.a. barnets 

funktionsnedsättning. Intervjupersonerna anser kommunikationssvårigheter vara ett hinder i 

kontakten med barnet och som till följd därav begränsar deras delaktighet och inflytande. 

Funktionsnedsättning leder till att handläggarna anser barnet i större utsträckning vara i behov 

av stöd från samhällets sida. En begränsad ”handikappinsikt”, när barnet inte förstår 

funktionsnedsättningen och dess konsekvenser för egen del, leder till att de vuxna tolkar och 

bestämmer i frågor som rör dessa barn. Föräldrarnas åsikter är alltså de som styr vilken insats 

som beviljas, med hänvisning till att de vet barnets bästa. Barnets åsikter behöver dock inte 

överensstämma med föräldrarnas och perspektiven kan då komma i konflikt med varandra, 

något som Franklin och Slopers (2006, s. 125-128) undersökning och Socialstyrelsens 

förstudie (2009, s. 29-37) även påvisar. Ip 3 berättar om en familj som har insatser enligt LSS, 

där pojken gömmer sin väska när han ska till korttids för att han inte vill det. Han får lov att 

åka eftersom familjen är i behov av avlastning. När intressena vägs mot varandra och konflikt 

uppstår så har familjens behov av avlastning företräde framför barnets vilja. Detta kan förstås 

och tolkas utifrån att familjen befinner sig i en krävande situation där samhällets stödinsatser 

är viktiga inslag i familjens vardag (jmf Larsson, 2001, s. 15) Genom att föräldrarna får 

avlastning kan de mobilisera nya krafter, vilket i förlängningen kan generera i barnets bästa. 

Barnets intresse behöver alltså inte automatiskt betyda barnets vilja. Begreppet intresse kan 
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tolkas på olika sätt, men barnets vilja är i vårt resultat överlag underordnad föräldrarnas 

intressen. 

 
7. Helhetsanalys och slutsatser 

I detta kapitel kommer normernas ändamål analyseras i förhållande till handläggarnas utsagor, 

med stöd av teoretiska perspektiv och tidigare forskning.  

7.1  Förhållandet mellan normernas syfte och den praktiska tillämpningen 

7.1.1 Diskrepans mellan ”law in books” och ”law in practice” 

Normernas ändamål är, som nämnts, att ge barn med funktionsnedsättningar förutsättningar 

för självständighet, delaktighet och självbestämmande. Barnperspektiv i LSS syftar till att 

stärka barns ställning utifrån artikel 3 och 12 i Barnkonventionen. Hollander och Svanberg 

(2009, s. 48-49 & 2008, s. 43) menar att rätten har som avsikt att styra medborgarnas 

beteende och attityder, i detta avseende handlar det om att förändra människors syn på barn 

och därmed öka deras värde och handlingsutrymme. Genom att lagstadga ett barnperspektiv 

avser lagstiftaren att utredningsförfarandet skall belysa barnets egen ståndpunkt och därmed 

ge dem större inflytande. Barnet uttrycks som subjekt och aktör med egen kompetens att 

formulera sin egen inställning (Mattsson, 2004, s. 23-25). 

Handläggarna menar att ett barnperspektiv innefattar barnets bästa och barnets åsikter, vilka 

skall vara centrala inslag i beslutsprocessen. De menar att barnets delaktighet och inflytande 

är självklara inslag i beslutsprocessen. Under intervjuernas gång framkommer i vissa fall att 

barnperspektiv upplevs vagt och komplext vilket gör att det kan vara svårt att tillämpa i 

praktiken. Handläggarna träffar barnen i olika utsträckning med målet att alltid träffa barnet. 

Det visar sig dock att så inte alltid sker. Oftast är det föräldrarnas behov av avlastning som går 

före barnets vilja och att för barn med stora kommunikationssvårigheter är det föräldrarna 

som talar åt/för barnet, med motivering att de kan barnets bästa. Enligt vår bedömning 

behöver inte föräldrarnas åsikt vara samstämmigt med barnets. Barnet gestaltas som ett 

skyddsbehövande objekt enligt vår tolkning och dess egna åsikter tillmäts mindre betydelse än 

föräldrarnas tolkningsföreträde. Detta kan tolkas som att det föreligger ett glapp mellan lagens 

intention och den praktiska tillämpningen vad gäller barns inflytande i LSS. Rättens syfte att 

påverka synen på barn och stärka deras ställning är till viss del begränsad och ineffektiv, 

vilket enligt Mathiesen är vanligt förekommande (2005, s. 58-60). Denna begränsade 

påverkan skulle kunna förklaras genom att synen på barn som skyddsbehövande objekt är 

starkt förankrad i gemenmans barnsyn sett ur ett historiskt perspektiv. Eftersom denna syn 

existerat längre än synen på barn som kompetenta och aktörer kan det vara svårt att förändra 

människors inställning till barn endast genom lagstiftning, vilket kanske särskilt gäller 

funktionsnedsatta barn. Det utfaller heller ingen rättslig sanktion, såsom vid barnaga, om 

människor inte förändrar sitt synsätt på barn.  

7.1.2 Samstämmighet mellan ”law in books” och ”law in practice” 
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Enligt vår analys uttrycker normerna även en syn på barn som skyddsbehövande objekt, vilket 

till viss del begränsar barnets rätt att vara subjekt och aktör på sina egna villkor. Barnets rätt 

att få relevant information och att deras åsikter skall tillmätas betydelse inskränks genom en 

rad regleringar. Barn under 15 år anses t ex. inte själva kunna ta ställning i frågan, detta trots 

att forskning visar att barn på ett tidigt stadium är kompetenta nog att bilda sig en egen 

mening om sin upplevelsevärld (Sommer, 2005, s. 36-50). Handläggarnas utsagor visar att 

man lägger större vikt vid barnets åsikter när de har kommit upp i tonåren, då särskilt vid 15 

år, vilket överensstämmer med lagen. Att barnet själv får föra sin talan när de är 15 år, ger 

barnet viss makt. Rätten gäller endast för de barn som själva kan uttrycka sina önskemål, har 

förmåga och mognad att ta ställning i frågan. Ett barn med intellektuell utvecklingsstörning 

kanske aldrig uppnår en femtonårings mentala ålder. Detta innebär att barnet således inte ses 

som tillräckligt moget för att själv bestämma över sin situation.  Handläggarnas utsagor visar 

också att funktionsnedsatta barn inte alltid är i stånd att uttrycka sina åsikter, vilket försvårar 

för handläggarna att klarlägga deras synpunkter. Ip 4 menar att […] ibland kanske inte barnet 

vet sitt eget bästa och då borde man kunna gå emot det, vilket inte riktigt går i den här 

lagstiftningen”.  

Utifrån ovan beskrivna kan det tolkas som att det inte föreligger ett glapp mellan normernas 

ändamål och den praktiska tillämpningen, utan handläggarens åsikter stämmer överens med 

lagens uttryck. Normernas olika uttryck och möjlighet till skilda tolkningar speglas i 

handläggningen och på så sätt överensstämmer normer och praktik till viss del.  

7.1.3  Ett Socialkonstruktivistiskt perspektiv  

Utifrån en socialkonstruktivistisk position finns ingen ”sann” eller ”giltig” verklighet, utan 

verkligheten består av en mängd olika subjektiva sanningar (Payne, 2005, s. 29-30; personlig 

kommunikation, Öhlund, 100202). Däremot kan vissa bilder av verkligheten upplevas som 

mer giltig än andra, då de delas av ett flertal individer. Lagen kan ses som ett exempel på 

detta. Den anses av många stå för samhällets värderingar och har med detta en given position 

vad gäller att definiera barnperspektiv och dess innebörd i LSS. Lagen är en social 

konstruktion i sig, påverkad av kultur, kontext och värderingar. Eftersom lagstiftaren inte ger 

några konkreta anvisningar om hur barnperspektiv skall tolkas och hur barns inflytande skall 

förverkligas i praktiken för barn med funktionsnedsättningar får handläggarna, som nämnts, 

utrymme att bedöma detta. Handläggarna har därmed tolkningsföreträde och enligt oss en 

maktposition. De kan välja ett aktivt eller passivt barnperspektiv. Vidare blir deras syn på 

barn avgörande i det enskilda fallet, utifrån skyddsperspektivet eller aktörsperspektivet. Hur 

barnperspektiv konstrueras av handläggarna i praktiken och om det ger barn med 

funktionsnedsättningar ökat inflytande över beslut om insatser enligt LSS ser i verkligheten 

väldigt olika ut. Detta för oss vidare in på det som vi anser vara kärnpunkten med 

barnperspektiv i LSS – faktiskt inflytande. 

7.1.4  Faktiskt inflytande över beslut om insatser enligt LSS 

Handläggarna beskriver att barnen i utredningsprocessen är delaktiga genom att man till viss 

del träffar och talar med barnet och att man genom att samtala med föräldrar och andra 

personer i barnets närhet försöker skapa sig en helhetsbild av barnet och dess behov. I vår 

tolkning av deras utsagor upplever vi att barnets reella inflytande i stor utsträckning är liten 
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eller inte existerar alls. Denna slutsats underbyggs av de hinder eller dilemman som 

framkommit under intervjuerna. Delaktighet och inflytande kräver att barnet ges 

förutsättningar för detta. Barnet måste själv få hysa en åsikt om sin situation, själv få uttrycka 

sig och att den vuxne verkligen försöker förstå och lyssnar till barnets åsikter. Detta 

förutsätter att handläggarna faktiskt träffar barnet, vilket har visat sig att så inte alltid är fallet 

eller att det endast sker i liten utsträckning, något som även Socialstyrelsens förstudie påvisar 

(2009, s. 30). Vår slutsats är att följande dilemman hindrar barns rätt att vara delaktiga och 

ges inflytande över beslut som rör dem enligt LSS; funktionsnedsättningens art, 

barnperspektivets tvetydighet, intressen som krockar och organisatoriska hinder. 

Handläggarna anser att barnets kommunikationssvårigheter kan vara ett hinder i kontakten 

med barnet. Vår tolkning är att kontakten blir än mindre när barnet inte har något tal och stora 

sociala svårigheter. Tidigare forskning visar på samma sak (jmf. Franklin & Sloper, 2006; 

BO, 2002; Mitchell et al, 2009). Detta kan förklaras utifrån att handläggarna inte i någon 

större utsträckning har några konkreta kommunikationshjälpmedel eller metoder att använda 

sig av. Viktigt att poängtera är att några av dem kombinerar egna sätt att kommunicera med 

barnet, såsom nätverkskartor och bilder.  Ett annat hinder som framkommit i resultatet är 

barnperspektivets dubbelhet, vilket framhålls av handläggarna och vår tolkning av normerna. 

Någon konkret anvisning finns inte i lagen, utan rätten lämnar endast allmänna direktiv och 

lämnar därmed möjlighet till olika tolkningar och bedömningar av barnperspektivet. Denna 

dubbelhet avspeglas i handläggningen, då intervjupersonerna inte riktigt kan beskriva vad ett 

barnperspektiv innebär och hur de konkret arbetar med det. Ett tredje dilemma innefattar att 

barnets åsikter kan krocka med föräldrarnas behov. Att som handläggare ta ställning och 

bedöma framstår som en svår balansgång. I ena vågskålen finner vi barnet som aktör, expert i 

sitt eget liv med rätt att framföra sin åsikt. I andra vågskålen finner vi barnet vars egen vilja 

blir förbisedd till förmån för familjens behov. Det fjärde dilemmat handlar om organisatoriska 

förutsättningar som i vårt resultat visat sig se väldigt olika ut. Resurser såsom tid och budget 

är av stor vikt vid för att kunna fokusera på ett barnperspektiv. Tidigare forskning visar att 

framförallt tid har en avgörande betydelse för hur barnperspektiv realiseras i praktiken (jmf. 

Franklin & Sloper, 2006, s. 125-128). Eftersom barn med funktionsnedsättningar har andra 

förutsättningar än andra ”normalt” utvecklade barn krävs mer tid för att etablera relationer, 

skapa förtroende och samtala. 

Vår analys av materialet visar att barn med funktionsnedsättningar, särskilt barn med 

kommunikationssvårigheter, inte i någon större utsträckning ges faktiskt inflytande över 

beslut om insatser enligt LSS. Handläggarna strävar efter och talar om aktörs- och 

subjektsperspektivet, men i realiteten är det behovs- och skyddsperspektivet som står starkast. 

Ett aktörsperspektiv utgår från att barn betraktas som självständiga individer med förmåga 

och frihet att handla och med kunskaper och erfarenheter om sin situation som den vuxne inte 

har. Barnet skall ges möjligheter att delta i frågor som rör barnet, t ex. att få uttrycka sina 

åsikter utifrån sin förmåga men ska också ha möjlighet att avstå (Mattsson, 2004, s. 23-25). 

Valmöjligheten är enligt oss en given del av aktörsperspektivet. Hur valmöjligheten ter sig i 

realiteten framstår för oss något oklart och behöver undersökas mer. 
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7.2 Avslutning 

Syftet med studien har varit att klarlägga barnperspektiv i LSS och analysera normernas 

ändamål med den praktiska tillämpningen, något vi anser har uppnåtts. Följande 

frågeställningar har besvarats;  

 

1. Vilken innebörd har begreppet barnperspektiv vid beslut om insatser för barn enligt 

LSS? 

 

2. Hur kan barnperspektivet komma till uttryck vid beslut om insatser för barn enligt 

LSS? 

 

3. I vilken utsträckning ges barnet faktiskt inflytande över beslut om insatser som rör 

dem enligt LSS? 

 

Undersökningen har en Rättssociologisk ansats. Frågeställning ett har framförallt besvarats 

med hjälp av en rättsdogmatisk metod. Eftersom metoden begränsas till att klarlägga 

rättsreglernas syfte, har vi valt att intervjua socialsekreterare som en kvalitativ metod för att få 

viss kunskap om hur rättsreglerna uppfattas och används i det praktiska sociala arbetet. En 

kvalitativ metod har framförallt använts för att besvara frågeställning två och tre. Tillsammans 

har metoderna gjort att vi kunnat analysera normer och praktik i förhållande till varandra. 

Med en mixad strategi har vi vidare kunnat problematiserat och göra en djupare analys av 

ämnet. Med en kvantitativ ansats hade vi nått ut till hur fler respondenter arbetar med 

barnperspektiv i LSS. Studien hade dock fått en annan karaktär och personliga beskrivningar 

hade inte på samma sätt erhållits. Vår kritiska inställning till barnperspektiv i LSS, framförallt 

vad gäller funktionsnedsatta barns delaktighet och inflytande, kan ha påverkat framställningen 

och analysen av vårt resultat. Något vi är fullt medvetna om.  

Vilka lärdomar tar vi med oss från resultatet? Först och främst är barnperspektiv som begrepp 

komplext och svårdefinierat. Någon tydlig innebörd finns inte i lagen förutom att barnets 

bästa alltid skall vara avgörande i beslut som rör barn. Vad barnets bästa innebär är inte heller 

helt tydligt och det kan tolkas utifrån flera perspektiv. Det innefattar barnets åsikter, 

vårdnadshavarnas synpunkter, forskning och annan vedertagen kunskap. En sammanvägning 

måste göras och barnets bästa skall alltid utredas, beaktas och redovisas. Olika lösningar är 

möjliga – det finns inte bara en. Samtidigt är det dynamiken som kan skapa möjligheter för att 

barnets vilja kan bli argument för de beslut som till sist kommer att fattas.  

Barnperspektiv kommer i praktiken till uttryck på olika sätt och barnets inflytande i LSS är 

enligt vårt resultat starkt begränsad p.g.a. en rad dilemman som beskrivits ovan. Speciellt 

svårt blir det med barns funktionsnedsättningar av olika slag. Studien har lett till ökade 

insikter av innebörden av barnperspektiv i LSS. Det är inte alla gånger lätt att klarlägga 

barnets vilja om barnet inte kan uttrycka den själv. Dessutom är familjer med ett 

funktionsnedsatt barn ofta i en svår situation där samhällets stöd och avlastning kan leda till 

en fungerande vardag. Detta påstående kan tolkas som om vi inte har en renodlad ståndpunkt, 

men vi vill belysa problematiken från olika håll. Vi vill tydliggöra att vi står för en syn på 
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barnet som subjekt och aktör, men att detta också måste förstås i sitt sammanhang. Att låta 

funktionsnedsatta barn vara delaktiga på sina egna villkor kräver att den person som skall 

klarlägga barnets synpunkter har en gedigen kunskap om funktionsnedsättningen och hur man 

tolkar och talar med dessa barn. Det förutsätter bl. a vägledning, utbildning, tid och resurser, 

något som alla enheter inte har. Att arbeta med ett barnperspektiv i LSS är alltså inte helt 

enkelt. 

Ytterligare vill vi uppmärksamma det vi upplever som de största hindren för att bemyndiga 

barnet i de beslut som rör dem. Som Stern (2006) påpekade i sin avhandling är attityder till 

hur man ser på barn, m.a.o. den barnsyn som vuxna har, det som sätter störst käppar i hjulet 

för deras delaktighet och inflytande. Beroende på vilken ståndpunkt man har ger det direkt 

påverkan i mötet med barnet, oavsett om det är en reell träff eller i mötet med den ”bild” av 

barnet som förmedlats av andra. Har den vuxne föreställningar om att barnet är oförmöget att 

bilda sig en åsikt om sin situation kommer barnet sannolikt inte inbjudas till dialog. Har den 

vuxne däremot inställningen att alla barn är i stånd att bilda sig en åsikt, oberoende av 

funktionsnedsättning eller ej, kommer denne förmodligen anstränga sig att klarlägga denna. 

Detta leder oss slutligen fram till det vi anser vara den springande punkten. Eftersom vuxna 

besitter en tillskriven makt gentemot barn när det gäller styrka, storlek och som 

tolkningsföreträdare så hänger allt på i vilken utsträckning vuxna har lust att släppa ifrån sig 

denna till barn. Reflektioner över vad vi som är vuxna vill att barnen skall ta med sig i livet 

krävs. Genom att se barn som experter i sitt liv, med en kunskap om sin situation och sina 

känslor som den vuxne inte har insikt i, kan vi ta tillvara på barnets unika upplevelse. Om 

barnet bemöts med respekt för sina åsikter och upplever att den vuxne faktiskt har intresse av 

att ta del av dessa och dessutom kan var med och påverka sin situation, kan detta leda till en 

ökad självkänsla, egenvärde och förståelse för den egna rätten. En rätt som tillkommer varje 

människa, liten som stor. I ett längre perspektiv kanske det även kan ge en förståelse för den 

demokratiska processen. Att ge barn mer makt i sitt liv är inte samma sak som att säga att de 

ska bestämma allt på egen hand. Det vore orättvist att lämna barn i svåra beslutssituationer. Vi 

menar istället att de olika perspektiven, både aktörs- och skyddssynen måste finnas. Dessa 

skall inte ses endast som två motpoler där den ena tar ut den andra. Istället behöver dessa två 

hela tiden vägas mot varandra, de måste balanseras. Barn är kompetenta, men de är också 

sårbara och behöver skydd. Funktionsnedsatta barn är än mer i behov av att vuxnas omsorg, 

kanske hela livet, därför blir de än mer utsatta för vuxnas makt att tolka deras situation. 

Därför är det viktigt, menar vi, att ständigt reflektera över vuxnas barnsyn och vår vilja att 

delegera makt. Att inte ge barn med svårigheter vi omtalat ovan möjlighet att vara delaktig 

och ha inflytande i frågor som rör dem, är i vår mening, diskriminering. Följande citat får 

avsluta vår konklusion och är ett påstående som vi anser borde internaliseras i alla vuxna; 

”[… ] Alla människor kan kommunicera. Alla har ett tänk” (ip 5). 

 

7.2.1 Förslag till vidare forskning 

Eftersom barnperspektiv i LSS fortfarande är på förslagsstadiet och ännu inte införts i lagen, 

när vår undersökning genomfördes, anser vi det relevant att nya studier efterföljer denna. En 

utvärdering eller liknande studie kan vara relevant efter att lagändringen inträtt. Det kan då 
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vara intressant att undersöka huruvida barnperspektiv implementerats i praktiken. Vi har, som 

nämnts, inte gjort anspråk på att ge en sann bild av problemet, utan snarare ett möjligt 

perspektiv. Problemet kan alltså förstås, tolkas och förklaras utifrån olika perspektiv och 

utgångspunkter. Vi föreslår därför att liknande frågeställningar skulle kunna besvaras med 

hjälp av andra metoder och analyseras med stöd av andra teorier.  

Något vi uppmärksammat under undersökningens gång är att utformningen av lagens insatser 

till stor del inte riktar sig till barn. En studie som undersöker insatsernas utformning och 

innehåll samt möjligt behov av andra insatser för barn anser vi därför vara adekvat. Något 

som framkom under intervjuerna var att handläggarna inte hade verktyg eller hjälpmedel för 

att kommunicera med funktionsnedsatta barn. Att utveckla kommunikationshjälpmedel och 

metoder för detta skulle även vara fruktbart. 

Vår studie har fokuserat på funktionsnedsatta barns delaktighet och inflytande i LSS och det 

vore orättvist av oss att inte föreslå att vidare forskning undersöker i vilken utsträckning dessa 

barn känner till sina rättigheter och upplever sig delaktiga i beslut som rör dem. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide  

Inledande frågor 

 Berätta om dig själv? 

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

Utredningsförfarande 

 Berätta om hur en utredning kan gå till vid en ansökan om insatser för barn och 

ungdomar?  

 Använder ni någon specifik utredningsmetod? 

 

Barnperspektivet 

 Vad innebär barnperspektivet enligt dig? 

 Hur har du fått kunskap om barnperspektivet? (Lagstiftning, utbildning etc.) 

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

 Vilka svårigheter respektive möjligheter är förenade med ett barnperspektiv i LSS? 

 

Delaktighet och inflytande 

 Berätta om dina träffar med familjen och barnet? (Träffar med barnet själv? 

Tidsaspekten? Hur många gånger? etc.) 

 På vilket sätt deltar barnet i beslutsprocessen? 

 Hur klarlägger du barnets önskemål och synpunkter?  

 Hur samtalar du med barn som har funktionsnedsättning som t ex. 

kommunikationssvårigheter? 

 Om barnet inte kan tala, finns det ”hjälpmedel” eller andra sätt som hjälper dig att 

klarlägga barnets åsikter? 

 

Framtiden 

 Tror du att det blir en skillnad framöver i utredningsförfarandet efter att 

barnperspektivet blir infört officiellt? På vilket sätt i så fall? 

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

barn och klarlägga deras önskemål? Vad skulle det då kunna innefatta? 

 

Avslutande frågor 

 Är det något du skulle vilja tillägga innan vi avslutar? 
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Bilaga 2 

 
Informationsbrev till intervjupersonerna 

Hej! 

Vi, Sara Jonsvreten och Annette Harlin, studerar sista terminen på Institutionen för socialt 

arbete, Stockholms Universitet. Under den här terminen skriver vi vårt examensarbete och vår 

intention är att behandla LSS och barnperspektivet, detta då det är ett ämne vi varit 

intresserade av en längre tid. Under våra litteraturstudier har vi funnit att det finns få 

undersökningar kring LSS och barn, vilket gör att vår studie är väl motiverad. När det nu 

dessutom finns ett förslag till en ny LSS- lag där man vill att barnperspektivet skall 

tydliggöras, är temat än mer relevant.  

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

LSS- handläggare med inriktning barn och ungdom som kan tänka sig att delge oss sina 

åsikter och tankar kring ämnet. Frågeställningarna kommer exempelvis att beröra hinder eller 

möjligheter med införandet av ett barnperspektiv och hur själva utredningsförfarandet går till.  

Intervjun beräknas ta ca.1-1 ½ timme och kommer förslagsvis att genomföras någon gång 

mellan vecka 11-13. Vårt etiska förhållningssätt utgår från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav 

för hur forskning skall bedrivas: 

 Informationskravet: Intervjupersonerna ska informeras om syftet med studien och dess 

innebörd 

 Samtyckeskravet: Intervjupersonerna avgör själva hur deras medverkan ser ut och kan 

när som helst välja att avbryta denna. 

 Konfidentialitetskravet: Medverkande garanteras största möjliga anonymitet samt att 

känslig information förvaras så att utomstående inte kan ta del av den 

 Nyttjandekravet: Det insamlade materialet används endast i forskningssyfte 

Vi blir oerhört glada om Ni vill medverka i denna studie och om Ni bestämmer Er för att vara 

med kommer vi att delge Er ytterligare information. Vår förhoppning är att vi med Er hjälp 

kan belysa ett ämne som är högst aktuellt och relevant för det sociala arbetet. 

Maila oss gärna på nedanstående adresser: 

Annette Harlin, adhd@bredband.net 

Sara Jonsvreten, jonsson-sara@hotmail.com 

Med vänlig hälsning - Annette & Sara 
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