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Sammanfattning 

Syftet med studien är att genom en kvalitativ metod studera hur biståndshandläggare inom 

ramen för lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) använder 

sig av barnkonventionen och begreppet barnets bästa i utredningar som gäller stöd och insatser 

till barn. Studien svarar på två frågeställningar: Hur tillgodoses barns rätt till delaktighet i 

utredningar enligt LSS? och I vilken utsträckning tas hänsyn till barnets vilja? För att svara på 

dessa frågeställningar har vi studerat 20 LSS-utredningar som rör barn från en stor kommun i 

mellersta Sverige. Dessa utredningar har sedan analyserats med hjälp av innehållsanalys utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkt barndomssociologi, Harts delaktighetsstege samt Sundhalls 

delaktighetsbegrepp. I analysen har vi med hjälp av Sundhalls delaktighetsbegrepp objekt utan 

röst, objekt med röst, inkompetent subjekt samt kompetent subjekt kunnat se i vilken grad barn 

med funktionsnedsättningar tillåts vara delaktiga i LSS-utredningarna. Resultatet visar att barns 

delaktighet varierade i utredningarna. 10 av 20 barn har fått vara delaktiga och komma till tals 

i stor utsträckning medan en fjärdedel av barnen inte har fått komma till tals överhuvudtaget. 

Barns rätt till delaktighet tillgodoses av biståndshandläggarna genom att de har ett möte där 

barnen deltar. Detta innebär dock inte alltid att barnet getts möjlighet att vara faktiskt delaktig. 

I cirka två tredjedelar av de 20 utredningar vi studerat har hänsyn inte tagits till barnens vilja. 

Således anser vi, i enlighet med tidigare forskning, att det finns ett fortsatt behov av att arbeta 

med dessa frågor för att barns rätt till delaktighet ska anses vara tillgodosett.  

 

Nyckelord: barndomssociologi, barns delaktighet, barn med funktionsnedsättning, LSS. 
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1. Inledning 

Barns rätt till delaktighet är en fråga som uppmärksammas allt mer. Detta belyses särskilt då 

Sverige i dagsläget står inför att göra barnkonventionen till svensk lag. Inom det sociala arbetet 

pågår det således ett arbete med att göra barn mer delaktiga. Barn med funktionsnedsättningar 

är dessutom  extra sårbara i dess utsatthet gentemot vuxna och samhället. Barnkonventionen är 

nödvändig för att belysa barns rätt till övergripande mänskliga rättigheter samtidigt som 

särskilda rättigheter riktade till just barn anses vara nödvändiga. Barn kan även vara särskilt 

utsatta och ha specifika sårbarheter på grund av exempelvis en funktionsnedsättning. Dessa 

specifika sårbarheter innebär att barn är beroende av andra för skydd och omsorg vilket 

konventionen syftar till att säkerställa (Sandberg 2015). 

 

Genom denna studie vill vi undersöka hur barn med funktionsnedsättningar får sin rätt till 

delaktighet tillgodosedd utifrån deras rättigheter enligt konvention och lag. Vem är det 

egentligen som bestämmer vilken insats barn med funktionsnedsättningar ska få och vem vet 

vad som är barnets bästa?  

 

1.1 Bakgrund 

“Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är 

individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.” 

(www.unicef.se/barnkonventionen). Detta konstateras på Unicef:s hemsida där 

barnkonventionen presenteras. Barnkonventionen är ett viktigt dokument då det säkerställer 

barns rättigheter. Barnkonventionen ratificerades i Sverige 1990 vilket innebär att Sverige är 

förpliktigat att följa konventionen. Ratificeringen innebär att den offentliga sektorn och 

anställda där ska respektera, skydda och uppfylla barnkonventionen. I dagsläget är 

konventionen inte implementerad i den svenska lagstiftningen även om ett sådant arbete pågår 

(Socialstyrelsen 2012, www.regeringen.se).  

 

En av grundprinciperna i barnkonventionen återfinns i 3 artikeln. Där står att vid alla åtgärder 

som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. I barnkonventionens 12 artikel stadgas 

vidare att konventionen ska tillförsäkra de barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad. 

 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ratificerades i Sverige 

2009 och Sverige är därmed förpliktigade att följa konventionen. Vid ratificeringen av 

konventionen prövade regeringen hur väl konventionen stämde överens med den dåvarande 

svenska lagstiftningen. Regeringen kunde konstatera att ratificeringen av konventionen inte 

krävde några ändringar i den gällande lagstiftningen (www.manskligarattigheter.se). 

Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning 

och att främja respekten för deras inneboende värde.   

 

De allmänna principer som konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

ämnar säkerställa tas upp i 3 artikeln. Dessa är bland annat individuellt självbestämmande, 

frihet att göra egna val, enskilda personers oberoende, icke-diskriminering, fullständigt och 

faktiskt deltagande och inkludering i samhället, lika möjligheter samt tillgänglighet. I 

konventionens 7 artikel stadgas att konventionsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder som 

behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskliga 

http://unicef.se/barnkonventionen
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rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn. Detta innebär att vid alla 

åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets bästa komma i främsta rummet. 

Konventionsstaterna ska även säkerställa att barn med en funktionsnedsättning har rätt att fritt 

uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i 

förhållande till deras ålder och mognad på lika villkor som för andra barn. För att barn med en 

funktionsnedsättning ska kunna utöva denna rättighet ska konventionsstaterna således 

säkerställa att barnen erbjuds det stöd, anpassat till funktionsnedsättning och ålder, som de 

behöver. 

 

Principen om barnets bästa finns implementerad i svensk lagstiftning. Enligt 1 kap 2 § 

socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) ska vid åtgärder som rör barn, barnets bästa särskilt beaktas. 

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska alltså vad 

som är bäst för barnet vara avgörande. Vidare stadgas även i 6a § lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) att barnets bästa särskilt ska beaktas i åtgärder som 

rör barn. 

 

Rättigheter för barn med en funktionsnedsättning återfinns i 8 § LSS där följande framgår: 

Insatser enligt LSS ska ges till den enskilde endast om han eller hon begär det. Om den enskilde 

är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan 

vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom eller henne. 

När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina 

åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Barn 

med funktionsnedsättningar har alltså enligt lag rätt att få vara delaktiga och beslut som rör dem 

ska fattas efter principen om barnets bästa. 

 

Barnets bästa finns alltså implementerat i svensk lagstiftning, barnkonventionen och 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta kan tänkas betyda 

att barnets bästa alltid tas hänsyn till vid utredningar gällande barn. I enlighet med det som 

framkommer i kapitlet tidigare forskning finns det dock svårigheter med att överföra dessa lagar 

och konventioner till praktik. Barn som har en funktionsnedsättning är dessutom extra sårbara 

i dess utsatthet gentemot vuxna och samhället (Sandberg 2015). Att säkerställa att dessa barns 

bästa kommer i främsta rummet i beslut som rör dem blir således mycket viktigt. Dock bör 

poängteras att barnets vilja inte i alla fall behöver innebära barnets bästa. I vissa fall är det 

således motiverat att frångå barnets vilja till förmån för vad som är bäst för barnet. Barnets rätt 

till delaktighet ska dock inte frångås på grund av detta. Därför vill vi i denna studie undersöka 

hur biståndshandläggare arbetar för att tillgodose barns rätt till delaktighet och barnets bästa i 

utredningar som rör insatser enligt LSS. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att genom en kvalitativ metod studera hur biståndshandläggare inom 

ramen för LSS använder sig av barnkonventionen och begreppet barnets bästa i utredningar 

som gäller stöd och insatser till barn. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur tillgodoses barns rätt till delaktighet i utredningar enligt LSS? 

 I vilken utsträckning tas hänsyn till barnets vilja? 

 

1.4 Begreppsdefinition 

Barn definieras i barnkonventionens 1 artikel. Där står det “I denna konvention avses med barn 

varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt enligt den lag som gäller barnet”. 
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Vidare definieras barn även i 1 kap 2 § SoL där det i tredje stycket står att “Med barn avses 

varje människa under 18 år”. Begreppet barn kommer följaktligen att avse alla människor som 

är under 18 år i denna studie. 

 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är lagen som ligger 

till grund för de utredningar vi kommer studera i denna studie. Lagen kommer fortsättningsvis 

benämnas LSS i studien. 

 

Funktionsnedsättning kommer i studien definieras enligt hur LSS definierar vilka som ska ha 

rätt till stöd enligt lagen. I 1 § LSS anges de tre olika personkretsarna, någon av personkretsarna 

måste uppfyllas för att få insatser enligt lagen. De olika personkretsarna är personer: 

 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen 

ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 

och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

 

Barnets bästa är ett svårdefinierat begrepp. I propositionen 1996/97:124 till SoL står bland 

annat; “Vad som är barnets bästa är inte en gång för alla givet. Begreppet är relativt och betyder 

olika saker för olika människor beroende på hur barnets behov uppfattas av dem. Begreppets 

innebörd förändras över tid i takt med att ny kunskap växer fram och värderingar i samhället 

förändras.” (prop. 1996/97:124 sid. 100). 

 

I barnkonventionens 12 artikel står det vidare att konventionen ska tillförsäkra de barn som är 

i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid 

barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

 

I denna studie kommer barnets bästa definieras enligt ovan. Det vill säga att barnet ska ha rätt 

att uttrycka sina egna åsikter och att åsikterna ska tas hänsyn till i förhållande till barnets 

mognad och ålder. 

 

1.5 Disposition   

Uppsatsen inleds med kapitel 2 som redogör för tidigare forskning inom området. I kapitel 3 

redogörs studiens teoretiska utgångspunkt och begreppsram. Vidare i kapitel 4 redovisas 

studiens analysmetod, genomförande, datainsamling samt etisk diskussion. I kapitel 5 

sammanställs och presenteras studiens resultat. Slutligen i kapitel 6 sammanställs resultatet 

utifrån tidigare forskning, frågeställningar samt syfte. Diskussion förs vidare gällande studiens 

resultat i förhållande till den teori och metod som studien utgår från. Slutligen diskuteras 

framtida forskning och praktiska implikationer för det sociala arbetet utifrån studiens resultat. 

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning, svensk och internationell, inom ämnet barns 

delaktighet. Inledningsvis presenteras vetenskapliga studier som behandlar barns rätt till 

delaktighet utifrån barnkonventionen. Därefter behandlas forskning gällande barns delaktighet 

inom socialt arbete och sedan forskning som rör delaktighet inom socialt arbete för barn med 

funktionsnedsättningar. Slutligen görs en sammanfattning av tidigare forskning och en 

diskussion förs gällande vilken koppling den presenterade forskningen har till denna studie. 
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2.1 Barns rätt till delaktighet enligt barnkonventionen 

Sandberg (2015) har genomfört en studie där hon analyserat barnkonventionen utifrån 

sårbarhetsteorin. Hon har studerat hur barnkonventionen och kommittén för barnkonventionen 

arbetar för att säkerställa barns behov utifrån deras sårbarhet i samhället. Resultatet visar att en 

ökad delaktighet för barn i samhället kan minska barns beroende av andra (Sandberg 2015). 

Barn måste således involveras i de beslut som rör dem själva och kan inte endast ses som sårbara 

utan även som kapabla att besluta över sina egna liv (Sandberg 2015, Richards-Schuster 2015). 

Barn har för lite att säga till om rörande deras egen situation och deras delaktighet måste därmed 

uppmuntras och underlättas. Detta inkluderar bland annat att ge barn utrymme och anpassade 

möjligheter att delta utifrån deras individuella behov, oavsett om dessa behov beror på 

exempelvis en funktionsnedsättning eller tillhörandet till en språklig minoritet (Sandberg 2015). 

 

Möjligheten till att fritt kunna uttrycka sin åsikt är en mänsklig rättighet som ska gälla för alla 

människor. Barns rätt att komma till tals, få sina åsikter respekterade och bli tagna på allvar är 

en av fyra grundläggande principer i barnkonventionen. Stern (2007) menar att just låta barn 

utöva sin rätt till delaktighet i beslutsprocesser kan leda till stor nytta för kvalitén på beslutet 

och eventuella insatser (Stern 2007). 

 

Richards-Schuster (2015) menar att barnkonventionen bidragit till en förändring av hur 

samhället ser på ungdomar. Framförallt har artikel 12 till 15 som behandlar ungdomars 

rättigheter att engagera sig i samhället och få sin röst hörd bidragit till detta. Ungdomar har 

tidigare setts som problematiska och utsatta samhällsmedborgare medan det idag blir allt 

vanligare att ungdomar ses som en resurs för samhället. Den ökade delaktigheten i samhället 

har bland annat bidragit till att ungdomar engagerar sig i organisatoriska och politiska 

beslutsfattanden (Richards-Schuster 2015). 

 

Stern (2007) menar dock att rätten till delaktighet har upplevts som svår att implementera i 

praktiken. Konventionen verkar bra i teorin men svår att tillämpa (Stern 2007). Även barnets 

bästa är som tidigare nämnt ett svårdefinierat begrepp vilket kan medföra oklarheter i praktiken. 

Vad som är barnets bästa är en individuell bedömning och kommer heller aldrig gå att 

identifiera. Det som är det bästa för ett barn behöver inte vara det bästa för ett annat barn. 

Flexibiliteten i barnets bästa beskrivs som både den starkaste och svagaste egenskapen för 

begreppet. Om olika definitioner av barnets bästa används i olika rättsområden riskeras 

grundläggande rättssäkerhetsgarantier som förutsägbarhet och likhet inför lagen (Dane 2015). 

 

Heimer och Palme (2015) skriver att Sverige tidigare varit ett föregångsland då det gäller arbetet 

med barns rättigheter. Den svaga implementeringen av barnkonventionen har dock lett till få 

förbättringar för barns rätt till delaktighet i frågor som direkt berör dem. Det finns således 

mycket kvar att göra på det området (Stern 2007, Cossar m.fl. 2014, Warming 2011, Smith 

m.fl. 2003, Sandberg 2015). Heimer och Palme (2015) menar att det till stor del är föräldrarnas 

röst och delaktighet, inte barnens, som synliggörs inom det sociala arbetet, även efter 

implementeringen av barnkonventionen. 

 

Stern (2007) menar att det stora tolkningsutrymmet som barnkonventionen innefattar kräver 

omfattande förändringar av maktstrukturer och även en förändring i relationen mellan barn och 

vuxna för att konventionen ska kunna utnyttjas till fullo. En sådan förändring är en lång och 

komplicerad process i det ojämställda och förtryckta samhället som finns runt om i världen 

idag. Demokratin är således en viktig del i denna fråga (Stern 2007).  Innebörden av barns 

välfärd måste även granskas, klargöras och omformuleras för att konventionens mål ska kunna 

nås (Heimer och Palme 2015). 
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2.2 Barns delaktighet inom socialt arbete 

Winswold och Solberg (2010) beskriver att det finns ett stort problem med att barns ålder och 

mognad ska vara avgörande gällande hur stor hänsyn som ska tas till barns åsikter. När barn 

tänker annorlunda än vuxna är det lätt att beskriva dem som oförmögna att veta sitt eget bästa 

istället för att ta hänsyn till barnets åsikter. Problemet med detta är att barn inte alltid får all 

relevant information om fallet och därför inte har samma förutsättningar att fatta relevanta 

beslut. Winswold och Solberg (2010) menar att barns delaktighet förbättrar kvalitén på beslutet 

och att arbetet med delaktighet därför är en viktig fråga. För att barn ska ges möjlighet till 

delaktighet bör vuxna ha relevanta förväntningar på barns åsikter. Vidare ska rätt metoder 

användas för att på bästa sätt möjliggöra delaktighet (Winswold och Solberg 2010). 

 

Även Cossar m.fl. (2014) ifrågasätter huruvida barns ålder och mognad ska vara avgörande. 

Hänsyn till ålder och mognad är viktigt men inte tillräckligt för att bedöma vilken nivå av 

delaktighet som är lämplig. Barnet bör ges information om socialarbetarens arbete och hjälp att 

förstå det sociala arbetets process. Vidare menar Cossar m.fl. (2014) att oavsett hur väl barns 

delaktighet är implementerat i arbetsplatsens policy och arbetssätt kan detta inte förverkligas 

utan en god och tillitsfull relation mellan socialarbetaren och barnet (Cossar m.fl. 2014). 

 

Vis m.fl. (2011) beskriver föreställningar som finns om att delaktighet för barn skulle kunna 

försämra barnets välmående. Detta synsätt har lett till svårigheter att få barn delaktiga i 

praktiken. Vis m.fl. (2011) har dock inte funnit några studier som stödjer dessa föreställningar, 

även om det fanns några resultat där den positiva effekten var tvetydig. Istället visar studien att 

delaktighet kan förbättra barnets säkerhet, öka möjligheterna till ett lyckat resultat av insatser 

samt öka känslan av välmående hos barnet (Vis m.fl. 2011).   

 

Barns delaktighet är även något Smith m.fl. (2003) lägger tyngd vid då de menar att barn är mer 

kompetenta än vad som anses i den traditionella utvecklingsteorin. Problematiken ligger istället 

i vuxnas förmåga att tillhandahålla en trygg och tillitsfull relation, vilken är viktig för att barn 

ska kunna vara delaktiga. Smith m.fl. (2003) har genomfört en studie som visar på att barns 

delaktighet vid familjerättsliga tvister bidrar till en motståndskraft för att inte påverkas negativt 

av föräldrarnas separation. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med barns delaktighet i 

familjerättsliga frågor och framhålla det faktum att barnen har en lika stor roll som sociala 

aktörer i familjen som övriga familjemedlemmar (Smith m.fl. 2003). 

 

Vidare beskriver Warming (2011) barns delaktighet inom det sociala arbetet. Hon menar att det 

finns ett flertal riktlinjer för att stärka barns delaktighet och självständighet. Trots detta visar 

forskning att barn möter diskriminering och inte får sin röst hörd. Barns delaktighet slutar allt 

för ofta i tokenism vilket innebär att barn tillåts vara delaktiga, då det krävs av verksamhetens 

riktlinjer, men egentligen inte har mycket att säga till om eller påverka. Detta menas bero på 

verksamhetens begränsningar, politiska riktlinjer och ekonomiska begränsningar snarare än 

engagemang, intentioner, metoder eller kvalifikationer hos socialarbetaren. Det krävs således 

en förändring på ett högre plan än hos den enskilda socialarbetaren för att tillgodose barns rätt 

till delaktighet (Warming 2011). 

 

2.3 Delaktighet inom socialt arbete för barn med funktionsnedsättningar 

För att ge barn med funktionsnedsättningar möjlighet till delaktighet har förändringen av synen 

på dessa barn varit ett viktigt steg. Detta belyser Fawcett (2016) som menar att 

funktionsnedsättningen tidigare har setts som enbart en sjukdom eller diagnos.  Idag belyses 

istället funktionsnedsättningen som en konsekvens av samhälleliga sociala och fysiska 



6 

 

begränsningar, det vill säga en social konstruktion. Funktionsnedsättningen blir således ett 

funktionshinder. Samhällets begränsningar ökar barnets beroende och därmed graden av hur 

mycket funktionsnedsättningen påverkar vardagen (Fawcett 2016).  

 

Vidare beskriver Fawcett (2016) en fortsatt motsträvighet i hur barn med 

funktionsnedsättningar behandlas inom socialt arbete. Barnets situation relateras till en generell 

bild av barn med funktionsnedsättningar snarare än barnet som en individ med egna möjligheter 

och ambitioner. Socialarbetaren har en viktig roll i att motverka fokus på brister och istället 

arbeta för en verksamhet med fokus på självbestämmande, autonomi och rättigheter. Olika 

metoder, som positiv särbehandling, kan användas för att främja inkludering och integrering 

samt tackla marginalisering av barnet (Fawcett 2016). 

 

Som tidigare nämnts ses barn med funktionsnedsättningar ofta som särskilt sårbara barn i behov 

av utökat skydd (Fawcett 2016, Sandberg 2015). Detta görs i välmening men kan snarare leda 

till fler restriktioner och minskade möjligheter för barnet (Fawcett 2016). Mitchell m.fl. (2009) 

tar upp barn som en riskgrupp för social exkludering. Barn med funktionsnedsättningar är en 

av de grupper som är mer exkluderade än andra. Trots att de är mer exkluderade får de mindre 

uppmärksamhet i detta avseende. Barn med funktionsnedsättningar har samma rättigheter till 

delaktighet som andra barn men forskning visar att delaktigheten för barn med 

funktionsnedsättningar är lägre. Detta tros bero på socialarbetarnas okunskap och brist på 

redskap för att möjliggöra delaktigheten. Mitchell m.fl. (2009) menar att det behövs en rad olika 

kommunikationsmedel som fungerar för olika personer. Problemet ligger således inte i 

socialarbetarens vilja att få barnet delaktigt utan att verktyg saknas för att lyckas med detta. 

Även tidskravet blir ett problem då kravet pressar socialarbetaren till att vända sig till anhöriga 

istället för till barnet (Mitchell m.fl. 2009). 

 

Karlssons (2007) studie på unga personer (14-30 år) med funktionsnedsättningar visar att deras 

självbestämmande varierade från helt idealt till obefintligt. Vissa unga var inte alltid själva 

närvarande vid mötet medan andra närvarande men kunde inte delta i samtalet på grund av 

exempelvis en svår kognitiv funktionsnedsättning och/eller låg ålder. De unga som deltog i 

samtalet hade mer eller mindre begränsat inflytande över mötet vilket Karlsson (2007) menar 

tyder på ett begränsat självbestämmande. Trots dessa begränsningar i självbestämmande var 

dock många brukare och anhöriga mycket nöjda med handläggarnas engagemang (Karlsson 

2007). 

 

Karlsson (2007) upptäckte vidare en konflikt mellan ett idealt självbestämmande och ungas 

förmåga och vilja att uttrycka sina behov och önskemål på ett sätt som krävs av dem. I de lägen 

då den unga inte kunde uppfylla dessa krav motiverades besluten utifrån en tolkning av den 

unges önskemål alternativt handläggarens övertygelser om vad som är bäst för den unga. För 

att få vara delaktig krävdes alltså att den unga kunde uttrycka sina behov och önskemål på ett 

tydligt sätt, reflektera över sig själv, sin situation samt konsekvenserna av sitt val. Karlsson 

(2007) menar att det inte är rimligt att ha förväntningar på att alla personer med 

funktionsnedsättningar själva kan förhandla sina sociala rättigheter. För att stärka att rätten till 

delaktighet tillgodoses betonar Karlsson (2007) därför vikten av att synliggöra och diskutera 

problematiken under mötet. Med en syn på självbestämmande som ett samspel och en 

gemensam lärprocess kan deltagarna under mötets gång reflektera över sin roll och hur det 

påverkar den ungas möjligheter till självbestämmande (Karlsson 2007). 

                                                              

Franklin och Sloper (2009) har studerat barn med funktionsnedsättningar som är särskilt svåra 

att nå vilka var barn med kommunikationsnedsättning, autism och autismspektrum samt barn 
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med komplexa hälsobehov. De har studerat dessa barns möjlighet till delaktighet i beslut som 

rör dem och vilka metoder som används för att möjliggöra delaktigheten. Även i denna studie 

visade resultatet att få av barnen som undersöktes deltar i beslut som rör dem själva. Precis som 

Mitchell m.fl. (2009) menar Franklin och Sloper (2009) att anledningen till detta ofta är 

bristande resurser och kompetens. Det framgår från studien att det finns ett behov av informella 

flexibla metoder. Socialarbetaren träffar barnet för få gånger för att kunna bygga en relation 

med barnet och har ofta ingen utbildning i alternativa metoder för att kunna kommunicera. De 

menar att ett bättre samarbete med skolorna skulle kunna lösa en del av problemen. Skolan har 

kunskap om olika kommunikationsmetoder då de arbetar med barn som har 

funktionsnedsättningar dagligen. Skolpersonalen känner dessutom barnen som de arbetar med 

väl. Skolan kan på detta sätt hjälpa barnet att bli delaktigt även inom andra områden, som till 

exempel inom välfärdssystemet. För att socialarbetaren ska få barnet delaktigt behöver 

socialarbetaren träffa barnet ett flertal gånger för att kunna bygga upp en relation. Det behövs 

dessutom mer resurser och utbildning (Franklin, Sloper 2009). 

 

Vidare ifrågasätts hur meningsfullt det är att lägga resurser på barns delaktighet då barnen är 

svåra att nå och har svårt att förstå vad deras delaktighet bidrar till. Samtidigt krävs det ibland 

tolkning för att förstå vad barnen menar. Tolkningen sker ofta av föräldrarna vilket bidrar till 

risken att föräldrarna lägger in sina egna värderingar i tolkningen. Franklin och Sloper (2009) 

menar dock att man inte bör ge upp här utan arbeta fram metoder för att kunna göra barn 

delaktiga, även om de bara är delaktiga i en liten utsträckning Barn har rätt till deltagande 

oavsett funktionsnedsättning och barn behöver få återkoppling och känna att deras åsikter 

värderas och att de stöttas till att utveckla sina färdigheter (Franklin, Sloper 2009). 

 

2.4 Sammanfattning 

Sammantaget visar den tidigare forskning som vi har funnit att det finns en hel del studier som 

berör barns delaktighet både mer generellt och inom socialt arbete. Forskningen belyser vikten 

av att barn får vara delaktiga i beslut som rör dem, oavsett funktionsnedsättning, ålder och 

mognad. Barnkonventionen som belyser barns rätt till delaktighet är återkommande i flera 

studier. Dock visar det sig finnas problem med att få delaktigheten och rättigheter som fastställs 

i lag, konvention och riktlinjer verkställd i praktiken. Avsaknaden av kunskap, resurser och 

redskap hos socialarbetarna gör att barns delaktighet begränsas. 

 

Vidare visar vår sökning att det tycks finnas mindre forskning gällande delaktighet för barn 

med funktionsnedsättningar inom det sociala arbetet än för barn utan funktionsnedsättning. 

Forskningen vi funnit visar mer generellt att barn med funktionsnedsättningar är en utsatt grupp 

och en riskgrupp för social exkludering. Problemet visar sig även här ligga i bristande kunskap 

och resurser hos socialarbetarna gällande hur arbetet med barn med funktionsnedsättningar bör 

ske. Det har varit svårt att finna forskning som berör delaktighet för barn med 

funktionsnedsättningar i beslut som rör dem själva inom området för bistånd enligt LSS vilket 

vi ämnar studera. Denna studie blir således intressant och relevant att genomföra då det tycks 

finnas få studier som berör ämnet. Utifrån den kunskap vi tagit del av i genomgången av den 

tidigare forskning anser vi att detta område är viktigt att studera som en del i arbetet att 

säkerställa att barn med funktionsnedsättningar får sina rättigheter tillgodosedda. 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt och de begrepp som ligger till grund 

för analysen av det empiriska materialet. Då studien syftar till att undersöka barns möjligheter 

till delaktighet och aktörskap kommer studiens teoretiska utgångspunkt ligga inom 
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barndomssociologin. I kapitlet tidigare forskning framkommer det att delaktighet är ett 

komplext begrepp som är svårt att verkställa i praktiken. För att angripa begreppet delaktighet 

har vi använt oss av Harts delaktighetsstege som hjälpmedel för att definiera begreppet. Harts 

delaktighetsstege har dock många olika steg vilket blir för brett för att tillämpa i analysen för 

denna studie. Därför har vi valt att använda Harts delaktighetsstege som grund i arbetet med att 

definiera begreppet delaktighet men har i analysen använt oss av Sundhalls teoretiska 

delaktighetsbegrepp. Sundhalls delaktighetsbegrepp kan kopplas till Harts delaktighetsstege 

vilket gör delaktighetsstegen till studiens teoretiska utgångspunkt medan Sundhalls teoretiska 

delaktighetsbegrepp blir verktygen för vår analys. 

 

3.1 Barndomssociologiskt perspektiv 

Halldén (2007) skriver om det nya paradigmet inom barndomsforskning som kom på 1990-

talet. Det var ett nytt sätt att forska på och betrakta barn. Det nya paradigmet innebar att 

barndomen skulle förstås som en social konstruktion istället för att enbart studeras som ett 

biologiskt fenomen. Barndomssociologin har bidragit till ett uppmärksammande av de 

skillnader i villkor som finns mellan olika grupper av barn. Detta har skett utifrån ett 

intersektionellt perspektiv, så som kön, klass och etnicitet. Barn kan således inte generaliseras 

till en grupp utan olika barn har olika tillhörigheter till dessa grupper och därmed olika behov. 

Vidare blev man intresserad av att studera barns sociala relationer och kulturer. Barn sågs som 

att de skapade sitt egna sociala liv. Studiers syften ändrades från att inte enbart beröra barns 

utveckling till att bli vuxen till att istället beröra barn som en social del av samhället. Etnografi 

ansågs som en särskilt lämplig metod för att studera barnen. Det nya perspektivet innebar att 

barn fick mer makt och genom detta förbättrades även villkoren för barn. Barn definierades som 

medlemmar i samhället och kunde på så sätt medverka på ett annat plan än de kunnat tidigare 

(Halldén 2007 s. 26-27). 

 

Fernqvist (2013) menar att barndomen ofta ses som en period av utveckling för att till slut nå 

målet, att bli vuxen. Att vara barn ses således som en marginaliserad livsfas och att vara vuxen 

i medelåldern är överordnat att vara barn. Detta synsätt leder till att barns möjligheter att få vara 

delaktiga sociala aktörer i sina liv förbises. Det blir således svårt att se barns erfarenheter ur ett 

”här-och-nuperspektiv” då man hela tiden blickar framåt mot vad barn kan åstadkomma som 

vuxna och inte noterar vad barn åstadkommer i nuet (Fernqvist 2013, s. 21). Inom 

barndomssociologin är utgångspunkten istället barnen som sociala och kompetenta aktörer som 

ska tas på allvar. Utifrån detta anses barn ha ett handlingsutrymme, vilket de kan använda för 

att påverka sin situation. För att möjliggöra detta är just barns delaktighet och möjligheten för 

barn att göra sin röst hörd en viktig utgångspunkt (Sundhall 2012 s. 57).  

 

Inom barndomssociologin är utgångspunkten att barndomen är ett fenomen som konstrueras 

över tid av olika aktörer på olika platser. Barndomen är inte något entydigt utan mångtydigt 

under ständig förändring. Barndomen konstrueras av olika aktörer på olika diskursiva fält och 

av barnen själva. Detta innebär vidare att barndomen inte beskrivs med substantiv utan istället 

med verb, som ”doing childhood” (Halldén 2007 s. 29). 

 

Vidare behöver man vid forskning utifrån barndomssociologin en begreppsapparat som inte 

knyter an till en överordnad idé om barns utveckling. Det går alltså inte att applicera teorier om 

barns kognitiva utveckling på forskningen. Istället behöver forskaren förstå handlingarna som 

uttryck i sociala system där barnet ingår och som barnet förhåller sig till. Detta kan göras genom 

generationsbegrepp som kan relateras till genusbegrepp. Manlighet och kvinnlighet utformas i 

relation till varandra. På samma sätt blir begreppet barn begripligt via barnens vardagliga 

praktiker. Barnens “barnskap” utformas i relation till den familj barnet ingår i och genom 
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erfarenheter av vuxna.  Barndomen är alltså inte något specifikt utan skapas av barnet. 

Resultatet i studier visar inte enbart en bild av barnen utan även vilket samhälle de lever i. 

Barndomsforskningen kan alltså inte skiljas från övrig samhällsforskning utan blir snarare ett 

bidrag till den (Halldén 2007 s. 30-31). 

 

Utifrån antagandet av FN:s barnkonvention ses barns möjlighet till delaktighet som en rättighet. 

Inom det barndomssociologiska perspektivet har detta synsätt lett till ett erkännande av hur 

barns delaktighet faktiskt begränsas i privata och offentliga sammanhang utifrån föreställningar 

om barns mognad och kompetens (Hart 1992). Fernqvist (2013) menar dock att vad som 

innefattas i begreppet delaktighet inom barndomssociologin ännu är oklart. Det är särskilt svårt 

att göra skillnad på begreppen deltagande och delaktighet (Fernqvist 2013, s.25). Deltagande 

framställs ofta som delaktighet men kan i vissa fall anta rent symboliska former. Det hävdas att 

barnen är delaktiga men de har egentligen mycket lite att säga till om och påverka. De är således 

inte faktiskt delaktiga i frågan (Hart 1992). Som tidigare nämnts är den barndomssociologiska 

definitionen av delaktighet att barn ska ses som sociala aktörer. Ett synsätt på barn som sociala 

aktörer är något som krävs för att möjliggöra delaktighet för barn (Fernqvist 2013, s. 26). Att 

bara delta symboliskt menar Hart (1992) är problematiskt och innebär inget faktiskt inflytande 

för barnet. Fernqvist (2013) gör vidare skillnad på begreppet delaktighet och aktörskap. Hon 

menar att även denna skillnad är oklar men att delaktighet verkar vara “kopplad till ett specifikt 

sammanhang där möjligheten att påverka ett skeende är mer direkt, medan aktörskapsbegreppet 

snarare handlar om ett generellt erkännande av barn som sociala aktörer.” (Fernqvist 2013 s. 

26).  

 

Hart (1992) menar att samhället i allt för stor utsträckning skyddar barn. Barn måste involveras 

i projekt med vuxna för att kunna utvecklas som ansvarsfulla och delaktiga individer. Hart 

(1992) beskriver det som orealistiskt att förvänta sig att barn ska lära sig att vara delaktiga och 

att kunna ta ansvar om de aldrig utsätts för situationer som kräver det. Endast genom att 

praktiskt delta i situationer som kräver förståelse för innebörden av ett demokratiskt deltagande 

kan barnets delaktighetskompetens utvecklas. Hart (1992) menar att vara delaktig kräver en 

viss nivå av självförtroende som bara kan utvecklas genom att träna och bli bättre på att vara 

delaktig. Demokratisk delaktighet är något som måste läras ut av kompetenta vuxna. Det kan 

således inte tas för givet att barn lär sig att vara delaktiga på egen hand. Därför är det viktigt att 

alla barn ges möjligheten att lära sig delta i situationer som påverkar dem och deras liv. Detta 

gäller särskilt barn med sämre förutsättningar som genom att vara delaktiga med andra kan 

utveckla färdigheter som kan hjälpa dem att motarbeta diskriminering och förtryck. Hart (1992) 

menar att det är en grundläggande demokratisk rättighet att barn tillsammans kan arbeta för att 

stärka sina rättigheter och rätten till likabehandling (Hart 1992).  

 

Ratificeringen av barnkonventionen har bidragit till synen av barn som självständiga subjekt 

med rättigheter och inte objekt (Hart 1992). Barnkonventionens 12 artikel tar, som tidigare 

nämnts, upp barns rätt till delaktighet. I artikeln framkommer det att “det barn som är i stånd 

att bilda sina egna åsikter” ska ges “rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet”. 

Sundhall (2012) menar att det enligt barnkonventionen inte framkommer någon åldersgräns för 

när barnet ska ges möjligheten att vara delaktig i frågor som rör dem själva. Det är därmed inte 

upp till den enskilda socialarbetaren eller beslutsfattaren att ta ställning till huruvida barnet ska 

få komma till tals eller ej. Alla barn ska, oavsett ålder, enligt barnkonventionen få möjlighet att 

komma till tals och uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem själva, oberoende av barnets 

talförmåga (Sundhall 2012, s. 81). Som tidigare nämnt ligger ansvaret på de vuxna att 

tillhandahålla rätt metoder för att på bästa sätt möjliggöra barnets rätt till delaktighet. Det gäller 

även metoder för att säkerställa att barn som inte kan uttrycka sig i tal ges möjlighet att uttrycka 
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sin åsikt i frågan (Winswold och Solberg 2010). De vuxna har vidare ansvar att tillhandahålla 

en trygg och tillitsfull miljö vilken främjar barnets rätt till delaktighet (Smith m.fl. 2003).  

 

3.2 Harts delaktighetsstege 

Hart (1992) har tagit fram ”delaktighetsstegen”, The ladder of participation, vilken är en 

teoretisk modell för barns delaktighet som har sin teoretiska grund i barndomssociologin. 

Modellen beskriver åtta olika nivåer av delaktighet för barn. Steg ett är den lägsta nivån och 

steg åtta är den högsta, se figur 1. De tre första stegen (punkt 1-3) är nivåer där barnet inte själv 

är delaktigt utan endast rent symboliskt deltar medan de följande fem stegen (punkt 4-8) är 

nivåer som innebär olika grader av deltaktighet för barnet (Hart 1992). 

 

 
Figur 1. Harts Delaktighetsstege (1992). 

 

De olika stegen är: 

1. Manipulation 

2. Dekoration 

3. Tokenism 

4. Information men ej beslutstagare 

5. Tillfrågade och informerade 

6. Vuxna tar initiativ, beslut tas med barnet 

7. Barnet tar initiativ och styr processen 

8. Barnet tar initiativ, beslut tas med vuxen 

 

Hart (1992) beskriver det första steget Manipulation med ett exempel då små barn deltar vid 

politiska demonstrationer hållandes i plakat tillsammans med vuxna. Om barnen är såpass unga 

att de inte förstår innebörden av demonstrationen, eller vad den handling de utför står för, är 

detta en manipulation. Ett ytterligare exempel på detta är när vuxna ber barn om hjälp men 

sedan inte ger dem återkoppling på det de gjort. Hart (1992) beskriver en situation där vuxna 

ber barn rita sin drömlekpark. Den vuxna använder barnets idéer för att konstruera en lekpark 
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“designad” av barn. Detta görs utan att berätta för barnen hur deras idéer används och barnen 

utesluts således från den fortsatta processen. Oftast görs detta inte synligt för andra vuxna och 

på detta sätt förstår inte barnen vad de är delaktiga i och kan därför inte heller påverka processen 

(Hart 1992). 

 

Det andra steget, Dekoration, innebär exempelvis att barn deltar vid evenemang som syftar till 

att belysa en specifik fråga. Barnen ges kläder med evenemangets budskap på och uppträder 

sedan inför publik iklädd dessa utan att egentligen veta vad evenemanget handlar om och vad 

de således själva bidrar till. Barnen kan ha en helt annan anledning till varför de deltar i 

framträdandet än att de stödjer det budskap som framträdandet syftar till. Barnen tillåts inte 

heller vara delaktiga i hur evenemanget ska gå till. Vuxna låtsas inte som att idén kommer från 

barnen men använder sig av barn för att stärka sitt budskap (Hart 1992). 

 

Det tredje steget, Tokenism, innebär situationer där barn ges utrymme att uttrycka sig men har 

väldigt lite, eller ingenting, att säga till om. Ett exempel på detta är när barn deltar i 

paneldebatter på vuxnas initiativ utan någon vidare förberedelse, men ska trots detta 

representera gruppen barn. Barnen är närvarande i debatten för att de ska inkluderas och för att 

debatten ska få en variation på deltagare men barnen deltar egentligen inte med sina egna åsikter 

(Hart 1992). 

 

Information men ej beslutstagare är det fjärde steget och den första nivån av faktisk delaktighet 

för barn. Hart (1992) beskriver fyra kriterier som måste uppfyllas innan ett barn kan anses vara 

fullt deltagande: barnet ska ha förstått innebörden av dess deltagande, barnet vet vem som har 

bestämt att denne ska delta, varför hen spelar en viktig roll i diskussionen eller beslutet samt att 

barnet frivilligt valt att delta efter att ha blivit informerad om dess innebörd. Barnen får på detta 

sätt information så att de kan bilda en egen uppfattning men tillges inte något egentligt 

handlingsutrymme (Hart 1992). 

 

Det femte steget, Tillfrågade och informerade, innebär att barn hjälper vuxna, precis som i det 

första steget, med att exempelvis komma med idéer. På detta steg tas däremot idéerna på allvar 

och barnen är informerade om den fortsatta processen. Barn kan till exempel konsulteras som 

expertpanel där de får hjälpa till med utvecklandet av ett barnprogram. De blir på detta sätt 

informerade om resultatet och får följa hela processen (Hart 1992). 

 

Vuxna tar initiativ, beslut tas med barnet är det sjätte steget av delaktighet. Det innebär precis 

som det låter att projektet initieras av vuxna men att de beslut som fattas tas gemensamt mellan 

barn och vuxna (Hart 1992). 

 

Det sjunde steget, Barn tar initiativ och styr processen, innebär att det är barnens initiativ som 

inleder en process och det är också barnen som styr processen gång. Hart (1992) beskriver att 

vuxna ofta har svårt att släppa kontrollen och låta barn styra trots att barn i många fall styr och 

konstruerar komplexa lekar och projekt helt på egen hand. 

 

Det sista steget och den högsta nivån av delaktighet är enligt Hart (1992) Barn tar initiativ, 

beslut tas med vuxen. Detta steg innebär att det är barnens initiativ som styr och att beslut sedan 

fattas tillsammans med en vuxen utifrån detta. Hart (1992) menar att detta steg förekommer allt 

för sällan då vuxna inte riktar sitt intresse åt detta håll tillräckligt ofta. Han menar vidare att 

barns förmåga och kompetens på många områden fortfarande underskattas och därmed inte får 

den uppmärksamhet de förtjänar. Kunskap om barn inhämtas från föräldrar eller genom 
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observationer av barn men sällan från att prata direkt med barnen, som är den egentliga källan 

(Hart 1992). 

 

Genom att använda oss av Harts delaktighetsstege som teoretisk utgångspunkt i vår studie vill 

vi kunna definiera begreppet delaktighets olika steg. Vidare används teorin för att undersöka 

och förstå vilken nivå och i vilken grad barn med en funktionsnedsättning är delaktiga i de 

beslut som rör dem. Lagen fastställer rätten till delaktighet för den enskilde (i detta fall barnet) 

i beslut som gäller denne själv samt att beslut som rör barn ska tas med barnets bästa som 

utgångspunkt. Genom att använda oss av Harts delaktighetsstege vill vi således ha en teoretisk 

grund för att undersöka hur väl delaktigheten faktiskt fungerar i praktiken och vems röst det är 

som görs hörd i utredningen. 

 

3.3 Teoretiska begrepp 

Som beskrivits ovan kommer vi utgå från Harts delaktighetsstege för att besvara våra 

frågeställningar. Delaktighetsstegen har åtta nivåer där det första steget är den lägsta nivån av 

delaktighet och det åttonde steget är den högsta nivån. I denna studie kommer det empiriska 

materialet inte kunna redovisas i alla åtta steg då det inte kommer finnas tillräckligt mycket 

material för att dela upp det i så många steg. Vi har därför valt att använda oss utav Sundhalls 

fyra delaktighetsbegrepp.  

 

Sundhall (2008) har studerat familjerättsliga utredningar där hon undersöker om barnen får 

komma till tals eller inte. Sundhall (2008) har använt sig av begreppen showing och telling. 

Showing och telling är begrepp som har sitt ursprung i den narrativa teorin och dess analys av 

texter. Showing används för att beskriva när författaren låter karaktären som beskrivs visas i 

texten. Detta kan göras genom att till exempel citera. Telling används för att beskriva när 

författaren berättar om en person men använder sina egna ord för att beskriva det som sagts 

(Lothe 2000, s. 34-35). 

 

I analysen av de familjerättsliga utredningarna har Sundhall (2008) använt sig av begreppen 

showing och telling och kommit fram till fyra kategorier som synliggör olika grader av barns 

delaktighet. Dessa kategorier är: kompetent subjekt, inkompetent subjekt, objekt med röst och 

objekt utan röst (Sundhall 2008). Kategorierna blir till det vi i studien kallar Sundhalls 

delaktighetsbegrepp.  

 

Kompetent subjekt är det begrepp med högst grad av delaktighet. Där ses barnet som en 

kompetent aktör och barnets röst och åsikter får en betydelse för utredarens beslut. Sundhall 

(2008) menar att detta ofta innebär att författaren använder sig av showing som berättarbegrepp 

när de framställer barnen som ett kompetent subjekt (Sundhall 2008, s. 104).  

 

I begreppet inkompetent subjekt framställs barnet som ett subjekt. Barnet får sin röst hörd i 

utredningen men i beslutet har inte rösten tillgetts någon betydelse. Barnets åsikter frångås i 

dessa fall till förmån för andras, exempelvis handläggare eller föräldrars, åsikter om vad som 

är barnets bästa. Sundhall (2008) menar att författaren i dessa fall ofta använder sig av telling 

som berättarbegrepp när barnet framställs som ett inkompetent subjekt. Det innebär till exempel 

att det inte finns några direkta citat från vad barnet sagt utan endast åsikter utifrån författarens 

egna ord (Sundhall 2008 s. 108). 

 

I följande begrepp, objekt med röst, framställs barn som ett objekt i texterna. Barnet står inte i 

fokus utan fokus ligger någon annanstans, till exempel på föräldrarnas åsikter eller vad som står 
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i föreskrifter och lagtext. Barnet får sin röst hörd men det är inget som värderas högt (Sundhall 

2008 s. 113).  

 

Det sista begreppet, dit barn med lägst delaktighet tillhör, är objekt utan röst. Inom detta 

begrepp får barnen inte sin röst hörd alls och får därmed inte vara delaktiga. Detta förklaras till 

exempel med att barnet inte var närvarande, sov, hade en funktionsnedsättning som gjorde det 

svårt att prata med barnet eller hade en låg ålder (Sundhall 2008 s.115-116).    

  

I analysen av utredningarna kommer vi således använda oss av barndomssociologin och Harts 

delaktighetsstege som teoretisk utgångspunkt men använda oss av Sundhalls 

delaktighetsbegrepp som verktyg i analysen. Vi har i och med detta valt att relatera Harts 

delaktighetsstege till Sundhalls delaktighetsbegrepp. Det begrepp där barn har störst delaktighet 

i Sundhalls delaktighetsbegrepp, kompetent subjekt, har vi valt att relatera till stegen sex till 

åtta i Harts delaktighetsstege, vuxna tar initiativ, barnet tar initiativ och styr processen samt 

barn tar initiativ, beslut tas med vuxen. I Harts delaktighetssteg får barnen sin röst hörd och får 

även vara delaktiga i beslutet på olika nivåer. Detta ingår även i Sundhalls delaktighetsbegrepp 

där barnets röst får en betydelse och de tillåts vara delaktiga. 

 

Vidare har vi relaterat Sundhalls delaktighetsbegrepp inkompetent subjekt till Harts 

delaktighetssteg fyra och fem, information men ej beslutstagare samt tillfrågade och 

informerade. I Harts delaktighetssteg får barnen sin röst hörd och förstår innebörden av besluten 

men är inte delaktiga i beslutet. Liknande betydelse har Sundhalls delaktighetsbegrepp, barnen 

får sin röst hörda i utredningen men barnets röst tas inte hänsyn till i beslutet. 

 

Sundhalls delaktighetsbegrepp, objekt med röst, har vi valt att relatera till Harts steg ett till tre, 

manipulation, dekoration och tokenism. I Harts delaktighetssteg är barnen delaktiga utan att ha 

förståelse för varför de är delaktiga, de står inte heller i fokus utan deltar för att det ser bra ut. 

Även Sundhalls delaktighetsbegrepp definieras till att barnet inte står i fokus och att de får sin 

röst hörd till viss del i utredningen varför vi anser att dessa är jämförbara. 

 

När vi jämfört de olika begreppen och stegen har vi dragit slutsatsen att Sundhall har ett 

delaktighetsbegrepp där barn inte är delaktiga alls, objekt utan röst. Hart har inget sådant steg 

då barnen i alla steg är delaktiga till viss del, om än bara till synes. Sundhalls 

delaktighetsbegrepp där barn inte är delaktiga har vi dock ansett vara relevant i vår studie då vi 

i analysen kunnat se att det finns utredningar där barnen inte hörts.  

 

4. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkt kvalitativ metod, studiens 

vetenskapsfilosofiska ansats socialkonstruktivism samt studiens metodologiska ansats, vilken 

är abduktiv metod. Därefter presenteras studiens urval, datainsamlingsmetod och 

tillvägagångssätt samt studiens analysmetod innehållsanalys. Slutligen diskuteras studiens 

reliabilitet och validitet och kapitlet avslutas med en etisk reflektion.  

4.1 Kvalitativ metod 

Syftet med studien är att genom en kvalitativ metod studera hur biståndshandläggare inom 

ramen för LSS använder sig av barnkonventionen och begreppet barnets bästa i utredningar 

som gäller stöd och insatser till barn. Genom att analysera LSS-utredningar har vi, utifrån våra 

frågeställningar, studerat hur barns rätt till delaktighet i utredningarna tillgodoses och i vilken 

utsträckning hänsyn har tagits till barnets vilja. För att besvara studiens frågeställningar har en 

kvalitativ forskningsansats valts. Alvehus (2013) skriver att “Kvalitativ metod intresserar sig 
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för meningar, eller innebörder, snarare än statistiskt verifierbara samband” (Alvehus 2013 s. 

20). Detta är dock en förenklad förklaring av den kvalitativa metoden. Inom den kvalitativa 

metoden är begreppet tolkning centralt. Tolkningen handlar dock inte om att forskaren själv ska 

tolka och förstå utan att ge fenomenet en mer generell förståelse. Tolkningen blir därmed direkt 

knuten till den gällande teorin (Alvehus 2013 s. 20). 

 

Den kvalitativa ansatsen blir relevant då studien syftar till att studera utredningarna närmare 

och förstå hur barnkonventionen och begreppet barnets bästa tillämpas. Kvalitativ ansats 

används, som ovan nämnts, för att studera meningar eller innebörder vilket svarar bra mot 

studiens syfte. Hade syftet istället varit att kartlägga antalet barn som var delaktiga och därmed 

tillämpa en statistisk undersökning som metod hade den kvantitativa forskningsansatsen varit 

mer lämplig. 

 

4.2 Vetenskapsfilosofisk ansats 

Studiens vetenskapsfilosofiska ansats grundas i socialkonstruktivismen. En sådan utgångspunkt 

innebär att alla handlingar har sitt ursprung i en specifik social kontext. Individ och kontext kan 

således inte skiljas åt utan påverkar varandra och konstruerar verkligheten i ett växelspel. 

Kunskap produceras och utvecklas av människor och deras handlingar genom en konstant 

interaktion med, och modifikation av, sociala konstruktioner och dess kontext. Kunskap om 

verkligheten är därmed endast sann i den specifika kontexten. Det finns alltså, enligt 

socialkonstruktivismen, ingen generell kunskap som kan anses vara sann utan sanningen är 

kontextbunden (Howell 2013, s. 89-91). Guba och Lincoln (1989 i Howell 2013) menar därmed 

att den sociala verkligheten inte är något objektivt som “bara finns” utan något som aktivt 

skapas av individer utifrån en specifik kontext (Howell 2013 s. 90).  

 

Utifrån detta kan språket ses som att det både påverkas av och skapar handlingar. Handlingarna 

påverkar i sin tur verkligheten. De texter vi har studerat och analyserat är samtliga handlingar 

skrivna i ett syfte och med ett mål. Detta syfte kan vara både medvetet och omedvetet men blir 

oavsett en bidragande faktor till hur barn med funktionsnedsättningar framställs och vilken 

betydelse deras åsikter ges. Texten som produceras är således ett resultat av de språkliga val 

som författaren gör. Vad som skrivs och hur detta görs är val som textförfattaren gör och som 

bidrar till en påverkan (Sundhall 2008, s. 102-103). I de utredningar som studien berör är dessa 

konsekvenser extra synliga då de kan vara avgörande för om barnet beviljas insatser och i 

sådana fall vilken insats som beviljas. 

 

4.3 Abduktiv ansats 

Studien utgår från en abduktiv ansats vilket är ett växelspel mellan deduktiv och induktiv ansats. 

Induktiv ansats innebär att forskaren är öppen inför datamaterialet som ska analyseras och 

därmed formar teorier utifrån empirin. Forskaren går således in teorifri i studien och formar 

sedan en teori utifrån den kunskap som empirin gett (Svensson 2015, s. 218-219). Deduktiv 

ansats innebär att forskaren har en teoretisk utgångspunkt som prövas mot empiriskt material. 

Forskaren definierar således, med hjälp av teoretiska antaganden, på förhand vad som ska 

studeras samt hur och var detta ska göras (Jacobsen 2012 s. 72). 

 

Vid en abduktiv ansats använder forskaren sig av generella teorier för att göra empiriska 

undersökningar (Svensson 2015, s. 218-219). Dessa undersökningar och den kunskap de leder 

till kan sedan användas av forskaren för att specificera de generella teorierna vilka ligger till 

grund för studien (Svensson 2015, s. 218-219). Denna studie tillämpar barndomssociologi, 

Harts delaktighetsstege samt Sundhalls delaktighetsbegrepp som teoretisk grund.  Dessa teorier 

och dess begrepp har således legat till grunden för studien. Det insamlade materialet har 
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kopplats till dessa teorier och begrepp i analysprocessen för att kunna svara på studiens 

frågeställningar. 

 

Genom ett abduktivt förhållningssätt ses teori och empiri som likvärdiga och som lika viktiga 

delar av studien där teori och praktik växelvis påverkar varandra. Jacobsen (2012) menar vidare 

att en kvalitativ datainsamling, som innehållsanalys, bör präglas av öppenhet och därmed en 

induktiv ansats. Detta innebär att under analysprocessen formas kategorier utifrån 

datamaterialet. Han menar dock att skapande av dessa kategorier även påverkas av den 

teoretiska förförståelsen som forskaren har (Jacobsen 2012 s. 147). Med en sådan utgångspunkt, 

där kategorierna påverkas av både det empiriska datamaterialet men även den teoretiska 

förförståelsen, anser vi att en abduktiv ansats har varit mest lämplig att tillämpa för denna 

studie. Detta då en sådan ansats pendlar mellan just dessa två aspekter, teori och empiri, och 

lägger vikt vid dem båda under forskningsprocessen (Svensson 2015, s. 218-219). 

 

4.4 Urval 

Data har samlats in från en stor kommun i mellersta Sverige från förvaltningen på kommunen 

där biståndshandläggare inom LSS arbetar. 20 avidentifierade utredningar har valts ut av 

enhetschefen utefter våra kriterier. Anledningen till att enhetschefen valt utredningarna är att vi 

vill få ett brett urval. Vi kunde inte själva välja ut utredningarna utifrån sekretesskäl. 

Avdelningen hade då varit tvungen att avidentifiera samtliga utredningar på enheten vilket det 

inte finns resurser för. Enhetschefen anser vi vara ett bra alternativ då biståndshandläggarna 

själva antagligen hade valt ut de utredningarna som de själva var mest nöjda med. Nackdelar 

med att enhetschefen valt ut utredningarna är att det inte blivit ett slumpmässigt urval vilket 

kan påverka resultatet. Ett slumpmässigt urval säkerställer dock inte att urvalet är representativt. 

Enhetschefen har säkerställt att inte endast de “bästa” utredningarna valts ut utan att det är en 

blandat urval. Detta resonemang stärktes vidare av att enhetschefen såg studien som en chans 

för dem att utvärdera sin verksamhet. Således tjänar alltså verksamheten inte på att endast 

tilldela oss de ”bästa” utredningar då det inte skulle ge dem ett riktigt resultat. Vi anser att detta 

blandande urval lämpar sig till vår studie.  

 

Det finns 10 insatser att söka enligt LSS. Dessa insatser bestäms i 9 § LSS. Insatserna för 

särskild stöd och service är: 

 

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och 

livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, 

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, 

till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. 

socialförsäkringsbalken, 

3. ledsagarservice, 

4. biträde av kontaktperson, 

5. avlösarservice i hemmet, 

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 

7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen 

samt under lov, 

8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver 

bo utanför föräldrahemmet, 

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, 

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte 

utbildar sig. 
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Vi har valt att avgränsa oss till insatserna två, tre och fyra det vill säga personlig assistans, 

ledsagarservice och kontaktperson. Avgränsning har gjorts då det blir en för stor kvantitet att 

studera alla insatser. Med ett empiriskt material på 20 utredningar skulle det även bli för stor 

spridning i resultatet att studera alla insatser. Skulle vi studera alla insatser skulle vi endast få 

ut två utredningar av varje insats vilket är för lite material för att resultatet ska få en hög 

reliabilitet. Vi har valt ut insatserna två, tre och fyra då vi anser att insatserna är relevanta för 

studiens syfte och går att relatera till varandra. Dessa insatser handlar om att barnet ska få en 

person som kan hjälpa dem i sin vardag vilket vi anser relevant att studera i förhållande till 

begreppet barnets bästa och barnkonventionen. Det kan dock problematiseras att 

hjälpinsatserna kan ses som olika stora. Från utredningarna framkommer det att för att ha rätt 

till personlig assistans ska du vara i behov av hjälp med dina grundläggande behov medan 

ledsagarservice syftar till att hjälpa den enskilda att delta i samhällslivet och kontaktperson ska 

bryta isolering och underlätta för ett självständigt liv. Detta kan tänkas att de barns som blir 

beviljade personlig assistans har en svårare funktionsnedsättning då de är i behov av hjälp med 

sina grundläggande behov och därmed kan har svårare att föra sin talan. Dock behöver inte en 

svårare funktionsnedsättning betyda att den kognitiva förmågan är nedsatt varför vi inte ser 

någon skillnad i barnens förmåga att föra sin talan beroende på vilken insats som är sökt. Av de 

20 utredningar vi har analyserat berör sju utredningar insatsen personlig assistent, sju 

utredningar ledsagarservice och sex utredningar kontaktperson. 

 

Studien syftar till att undersöka utredningar gällande barn mellan 7 till och med 17 år. Vi har 

valt att avgränsa oss till att de yngsta barnen ska vara 7 år då vi vill undersöka barn som, om de 

inte hade haft en funktionsnedsättning, i de flesta fall hade kunna föra sin egen talan. I analysen 

har vi sett att vissa av barnen har en kognitiv funktionsnedsättning och kan därför inte uttrycka 

sig i tal på ett sådant sätt som barn som inte har en sådan funktionsnedsättning kan göra. Vi har 

valt att sätta den övre gränsen till 17 år utefter lagstiftningens definition av barn, det vill säga 

personer under 18 år. 

 

Då studien syftar till att undersöka barns delaktighet i dagsläget vill vi att studiens empiriska 

material, utredningarna, ska vara så nya som möjligt. Utifrån detta har vi i informationsbrevet 

till enhetschefen framfört önskemål om att de utredningar som valts ut av enhetschefen ska vara 

skrivna år 2015-2016. Av de utredningar som vi har fått är fyra från 2016, tretton från 2015 och 

tre från 2014.  

 

Alla utredningar vi har fått ut har utgått från en mall med färdiga rubriker. Rubrikerna är 

”Ansökan”, ”Kontakter tagna under utredningstiden och sakkunnighetsutlåtande”, ”Aktuell 

situation”, ”Funktionsnedsättning”, ”Social situation”, ”Barnperspektiv”, ”Bedömning”, 

”Syfte/mål med insatserna”, ”Beslut” och ”Datum och underskrift”. Dock hade inte samtliga 

utredningar en rubrik för barnperspektiv. I utredningen finns det även angivet att utredningen 

utgår från LSS, när ansökan har inkommit, vem utredningen gäller, personnummer, om 

personen har en god man/förvaltare/vårdnadshavare samt telefonnummer. De uppgifter som 

kan röja personens identitet, anhöriga eller god man/förvaltare är dock avidentifierat från 

utredningarna vi har fått ut. Längden på utredningarna varierar, den genomsnittliga utredningen 

är fyra till fem sidor. Den längsta utredningen vi har fått ut är åtta sidor och den kortaste är två 

sidor. Tre av de utredningar vi har fått ut tillhör personkrets 3 och sjutton tillhör personkrets 1.  

 

4.5 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 

Vi har valt att använda oss av LSS-utredningar gällande insatserna personlig assistans, 

ledsagarservice och kontaktperson för barn mellan 7 till 17 år som datamaterial. Vi har låtit 

enhetschefen för biståndshandläggarna som arbetar på avdelningen för barn och unga välja 
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utredningar utefter det urval som studien har. Vi har valt att använda utredningar istället för till 

exempel intervjuer då vi tror att studien får en högre reliabilitet på detta sätt. Genom intervjuer 

med biståndshandläggarna kan det antas att det skulle vara svårt för dem att motivera om de 

inte utgick från barnets bästa i beslut som rör insatser enligt LSS då barnets bästa finns 

implementerat i svensk lag. Risken skulle således finnas att biståndshandläggaren modifierar 

sina svar i intervjun utefter vad denne tror är ett riktigt och önskvärt svar. Vi tror därmed att vi 

får en högre reliabilitet i studien genom att använda utredningar. Utredningarna har skrivits 

innan studien genomförts och därför utesluts risken att svaren modifieras på grund av att 

respondenten vet att denne medverkar i en studie.  

 

De nackdelar som vi kan se med att använda oss utav utredningar som empiriskt material är 

risken för att biståndshandläggaren har information som rör ärendet men som av någon 

anledning inte kommit med i utredningen. Genom intervjuer med biståndshandläggaren hade 

man även kunnat få ett mer nyanserat och utförligt svar. Då kvarstår dock den ovan nämnda 

risken att biståndshandläggaren modifierar sina svar i intervjun. Genom att studera 

utredningarna har vi kunnat se om barnet får komma till tals eller inte och om hänsyn till barnets 

åsikter har tagits i bedömningen, vilket är det vi syftar till att undersöka. Därför har utredningar 

fungerat bra att använda som empiriskt material för denna studie. 

 

För att få tillgång till utredningarna har vi skickat ut en förfrågan via e-post till enhetschefen 

för biståndshandläggare som arbetar på avdelningen för barn och unga. I förfrågan bifogades 

ett informationsbrev där det framkom studiens namn, vilka som genomför studien samt för 

vems räkning. Vidare angavs i informationsbrevet syftet med forskningen, hur datamaterialet i 

forskningen har valts ut, vad det innebär för verksamheten att delta i studien, hur insamlad data 

hanteras och skyddas, att medverkan är frivillig, rätten att dra tillbaka samtycke samt hur man 

kontaktar oss och vår handledare. När vi fick tillgång till utredningarna analyserades dem 

utifrån innehållsanalys med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkt barndomssociologi, Harts 

delaktighetsstege och Sundhalls delaktighetsbegrepp. 

 

4.6 Innehållsanalys 

Studien syftar till att undersöka hur biståndshandläggare inom LSS använder sig av 

barnkonventionen och begreppet barnets bästa i utredningar som gäller stöd och insatser till 

barn. För att genomföra denna studie har vi valt att studera utredningar som gäller insatser till 

barn enligt LSS. Utredningarna är således det empiriska material vi kommer att analysera med 

hjälp av innehållsanalys.  

 

Utifrån studiens syfte har förekomsten och graden av barns delaktighet i utredningarna 

undersökts vilket gör innehållsanalys till en relevant analysmetod för studien. Det empiriska 

materialet, i detta fall utredningarna, analyserades utifrån studiens syfte och frågeställningar   

med utgångspunkt från studiens teoretiska ansats barndomssociologi, Harts delaktighetsstege 

och Sundhalls delaktighetsbegrepp.  

 

Innehållsanalys som analysmetod innebär att förekomsten av exempelvis vissa ord eller en viss 

företeelse i en text studeras. Inom innehållsanalys görs en skillnad mellan så kallad kvantitativ 

och kvalitativ innehållsanalys. Då vi har valt att göra en kvalitativ studie har vi således valt att 

använda oss av kvalitativ innehållsanalys när vi analyserar utredningarna. Det innebär att det vi 

vill studera utifrån en kvalitativ aspekt inte ger ett resultat som kan mätas, kvantifieras och 

räknas i ett statistiskt syfte. En kvalitativ innehållsanalys syftar till att förstå och tolka texter på 

ett mer djupgående sätt utifrån dess innehåll och struktur (Bergström & Boréus 2012 s. 50). 
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Innehållsanalys söker vidare det manifesta i en text, alltså det som uttryckligen sägs i texten 

vilket stämmer överens med studiens syfte. Sökandet efter det manifesta kan även användas för 

att hitta det som inte direkt sägs i en text, det latenta (Bergström & Boréus 2012 s. 51). Det 

manifesta och beskrivande i texten visar således individuella egenskaper medan det latenta i 

texten kan visa på mönster i de uppfattningar som finns hos en socialarbetare eller eventuellt 

även en hel verksamhet (Graneheim och Lundman 2004). Genom att finna hur 

biståndshandläggarna förhåller sig till, och uppmärksammar, barnets bästa och barnets rätt till 

delaktighet i utredningarna har vi kunnat svara på studiens frågeställningar. 

 

Med hjälp av den kunskap vi har om biståndshandläggning har vi en förförståelse för i vilken 

kontext texten har producerats. Bergström och Boréus (2012) menar att en sådan förkunskap är 

viktig för att kunna förstå materialet i sin helhet då man använder sig av innehållsanalys som 

analysmetod. För att bekanta oss med texterna har vi först läst igenom utredningarna i dess 

helhet för att sedan utforma ett övergripande kodschema vilket vi använt oss av då vi kodat 

texterna. Att utforma ett kodschema innebär att ta ställning till vad som är viktigt att studera 

utifrån studiens syfte. Det som noteras kallas för kodningsenheter och kan vara till exempel ord, 

teman, metaforer och argument (Bergström och Boréus 2012 s. 54-55). 

 

Efter att vi fått en översikt av texterna och utformat ett övergripande kodschema var det första 

steget i analysen att välja ut meningar och fraser som är väsentliga för studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter har dessa fraser och meningar förkortats genom ”condensing”. 

Condensing innebär en process av att förkorta text men utan att ta bort textens centrala mening 

och innebörd. De kondenserade fraserna och meningarna har sedan sammanställts genom 

”abstraktion” och tilldelats koder. På detta sätt har vi fått fram en övergripande struktur på 

textens innehåll och koder. När samtliga delar av materialet analyserats och kodats kopplades 

dessa koder till studiens övergripande kategorier. I denna studie har vi valt att använda 

Sundhalls delaktighetsbegrepp som redan färdigskapade kategorier. Då begreppen innefattar 

olika grad av delaktighet lämpar de sig väl att använda som kategorier. Kategorierna sattes 

sedan i förhållande till studiens teoretiska utgångspunkt för att svara på studiens frågeställningar 

(Graneheim och Lundman 2004). När materialet var analyserat och kodat sammanställdes 

resultatet. Kodningsenheternas frekvenser, det vill säga hur ofta en viss kod förekom, räknades 

ihop och sammanställdes (Bergström & Boréus 2012 s. 58). 

 

När materialet kodas är det viktigt att vara uppmärksam på att kodningen är konsekvent för att 

mönster ska gå att finna i texterna. Då vi är två personer som genomfört denna studie är det 

viktigt att vi båda har gjort likartade bedömningar. Resultatet skulle annars kunna komma att 

variera utifrån vem som genomfört kodningen istället för att det finns faktiska skillnader i 

materialet. Ett sådant resultat skulle ha lägre reliabilitet (Bergström & Boréus 2012 s. 57). För 

att säkerställa en hög reliabilitet har vi båda kodat materialet, det vill säga utredningarna, för att 

se om skillnader görs. Kodningsinstrumentet ges även en hög reliabilitet genom att vara såpass 

tydligt att det är möjligt för en annan person använda sig av det och komma fram till samma 

resultat utifrån samma material (Bergström & Boréus 2012 s. 57). 

 

Innehållsanalys som metod tar sammanfattningsvis fram koder som sedan kategoriseras och 

analyseras utifrån studiens frågeställningar och syfte. Metoden blir relevant för studiens 

teoretiska utgångspunkt barndomssociologi, Harts delaktighetsstege och Sundhalls 

delaktighetsbegrepp då begreppen kan appliceras på koderna. Genom att analysera koderna och 

använda oss av Sundhalls delaktighetsgrepp som kategorier i analysen har vi kunnat se vilka 

koder som passar in på vilket begrepp och på så sätt se i vilken grad barnen är delaktiga och 

vems röst det är som egentligen görs hörd i utredningarna. 
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4.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet syftar till att mäta hur pålitlig och trovärdig uppsatsen är. Studien ska vara 

genomförd på ett tillförlitligt sätt som väcker förtroende. Studien får inte innehålla uppenbara 

mätfel som bidrar till ett felaktigt resultat (Jacobsen 2007 s.13) Vidare syftar reliabilitet till att 

se i vilken grad studien kan upprepas med likartade resultat under ett annat tillfälle, givet att 

materialet samlas in under liknande förutsättningar med samma begränsningar. Howell (2013) 

menar dock att detta är svårt att uppnå då mellanliggande faktorer kan förändras mellan de olika 

datainsamlingstillfällena. Dessa faktorer är svåra att identifiera när undersökningen genomförs 

då dess påverkan på resultatet syns först i efterhand (Howell 2013 s. 182-183). För att uppnå en 

hög reliabilitet i vår studie beskrivs noggrant i metoden hur vi gått till väga när vi samlat in 

datamaterialet, studiens begränsningar samt hur vi gått till väga i analysen.  

 

Validitet innebär att testa hur väl studien undersöker det fenomen som är ämnat att studera i 

förhållande till syftet och hur väl frågeställningarna besvaras. Validitet svarar på äktheten i 

studien, om resultatet är trovärdigt och relevansen för studien (Howell s. 188). Jacobsen (2007) 

skriver om att öppenhet, nyansrikedom, närhet och flexibilitet ger hög validitet i den kvalitativa 

forskningen. Dessa faktorer bidrar till att den riktiga förståelsen av ett fenomen eller en situation 

lyfts fram (Jacobsen 2007 s. 51) Vidare beskriver Jacobsen (2007) att validitet handlar om 

huruvida ett resultat kan uppfattas som riktigt. Han belyser dock att begreppet riktigt är 

komplext och att det inom den kvalitativa forskningen inte finns en enda sanning. Då begreppet 

riktigt är komplext kan istället begreppet intersubjektivitet användas. Det innebär den närmaste 

sanning som går att komma. Ju fler forskare som kommer fram till samma närmsta sanning 

desto större sannolikhet är det att resultatet är riktigt (Jacobsen 2007 s. 157).  

 

För att uppnå en hög validitet i studien har tillvägagångssättet för insamlingen av datamaterialet 

beskrivits i metoden. Detta för att läsaren ska kunna se att materialet samlats in på rätt sätt och 

att materialet innehåller det som ämnas studeras, materialet har en hög trovärdighet. Vidare har 

urvalet beskrivits för att säkerställa att vi undersöker det som studien ämnat undersöka. Vi har 

även noga gjort skillnad på vad som framkommer från texterna och vad som är tolkningar. Detta 

har gjorts genom att vi använt citat från utredningarna i texten och en beskrivning av hur 

tolkningen har gjorts för att läsaren ska kunna bedöma validiteten.  

 

4.8 Etisk reflektion 

I 16 § lagen om etikprövning (2003:460) anges att forskningspersonen ska informeras om den 

övergripande planen för forskningen, syftet med forskningen, de metoder som kommer att 

användas, de följder och risker som forskningen kan medföra, vem som är 

forskningshuvudman, att deltagande i forskningen är frivilligt och forskningspersonens rätt att 

när som helst avbryta sin medverkan. 

 

I 17 § lagen om etikprövning ställs krav på samtycke. Enligt lagen får forskning endast utföras 

om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som avser honom eller henne. 

Samtycket gäller endast om forskningspersonen fått information om forskningen enligt 16 § 

innan samtycke ges. Samtycket ska vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forskning. 

Samtycket ska dokumenteras. 

 

Enligt 19 § lagen om etikprövning får samtycket från forskningspersonen när som helst ta 

tillbaka sitt samtycke. Data som inhämtas innan samtycket tas tillbaka får dock användas till 

forskningen. 



20 

 

 

Vi beaktar informationskravet samt krav på samtycke enligt dessa lagar i forskningen. Detta 

säkerställs genom att information om studien har skickats ut till verksamhetens enhetschef. I 

informationen angavs studiens namn och vilka som genomför studien samt för vems räkning. 

Vidare angavs syftet med studien, hur materialet har valts ut, vad det innebär för 

forskningspersonen att delta, hur insamlad data hanteras och skyddas, samt att medverkan är 

frivillig. Detta innebär att den tillfrågade har rätt att dra tillbaka sitt samtycke till deltagande i 

studien när som helst under studiens gång. Information angavs vidare hur man kontaktar oss 

studenter och vår handledare. 

 

Samtyckeskravet har tillgodosetts genom att enhetschefen fick skriva på en blankett om 

samtycke. På blanketten framgick det att samtycket kan tas tillbaka när som helst. Vi har även 

lämnat information muntligen enligt ovan nämnda informationskrav för att säkerställa att 

enhetschefen är införstådd med vad medverkan innebär. 

 

Enligt konfidentialitetskravet ska alla uppgifter rörande studiens deltagare behandlas på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Uppgifter ska inte lämnas ut eller redovisas på 

sådant sätt att respondenternas identitet kan komma att röjas (Vetenskapsrådet, 2002). Denna 

information har delgivits enhetschefen genom det informationsbrev vi skickat ut. För att 

säkerställa konfidentialitet har vi hanterat studiens data med försiktighet och utan insyn från 

obehöriga. 

 

De personer som studiens utredningar berör har varit anonyma genom hela 

forskningsprocessen. Detta har säkerställts genom att utredningarna avidentifierats innan de 

lämnades ut från enheten. Vi som författare har således inte känt till dessa personers identitet. 

Vid hantering av materialet i studiens analys har personerna i utredningarna getts fixerade 

namn, till exempel “XX” och “NN”, för att resultatet lättare ska kunna redovisas på ett tydligt 

sätt. För att ytterligare säkerställa enhetens och klienternas rätt till anonymitet framgår det inte 

inom vilken kommun studien har genomförts. 

 

5. Resultat  

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet presenteras utifrån studiens teoretiska 

begrepp, Sundhalls delaktighetsbegrepp, som i detta fall även blir kategorierna för analysen. 

Resultatet kopplas sedan till teorin Harts delaktighetsstege.  

 

5.1 Objekt utan röst 

Sammantaget fann vi 5 av 20 utredningar som har kategoriserats inom Sundhalls 

delaktighetsbegrepp objekt utan röst. Genom koderna “föräldrarna påpekar”, “föräldrarna 

säger”, “enligt NN” (NN är i detta fall barnets lärare) och dylikt kan vi se hur barnen i 

utredningarna framställs som objekt utan röst. Barnens talan förs av föräldrar, lärare och 

assistenter och det som beskrivs är barnens behov utifrån dess funktionsnedsättning. Barnets 

åsikt till insatsen framförs inte. I två av  dessa utredningar har barnen som utredningarna rör 

inte varit delaktiga i ett möte. 

 

I det ena fallet där barnet inte varit delaktig motiverades frånvaron med att barnet var sjuk och 

därför inte kunde medverka vid mötet. Det framkommer inte att några initiativ tagits för att 

möjliggöra ett senare möte där barnet kunde delta utan mötet hölls enbart med barnets 

vårdnadshavare. Ett senare möte skulle hållas med barnet gällande en uppföljning för en insats 

barnet redan var beviljad men ett möte för den gällande insatsen uteblev. Bedömningen 

formulerades som att barnet själv ansökte om insatsen trots att barnet inte varit delaktig i 
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utredningen. Ingen vidare diskussion framkom gällande barnets egen vilja, önskemål samt 

frånvaron av barnets delaktighet. 

 

I det andra fallet där barnet inte var delaktig framkommer ingen motivering till varför barnet 

inte deltagit. Det framkommer inte heller någon diskussion gällande den uteblivna 

delaktigheten. Informationen som framkom i utredningen kom enbart från barnets 

vårdnadshavare och beslutet motiverades utifrån vad barnets vårdnadshavare ansåg var 

behövligt för barnet samt för föräldrarna själva. Föräldrarnas delaktighet i utredningarna 

framkommer genom koderna “MM berättar”, “MM har räknat ut”, “har enligt MM haft en del 

annat” och så vidare. MM är i denna utredning barnets vårdnadshavare. Barnets egen vilja och 

inställning i frågan framkommer således inte i utredningen. Detta syns genom citatet nedan:  

 

“NNs föräldrar har tänkt att utökningen om  

10 timmar skall gå till innebandyträning och  

att ledsagare skall kunna följa med honom på  

simskola. [...] Detta för att främja NNs möjlighet  

till ett självständigt liv.”  

 

Bedömningen gjordes i dessa två fall utifrån generella antaganden om barn och barnets rätt till 

insatsen enligt lag. Kategorin objekt utan röst framträdde således tydligt i utredningarna. Barnen 

var inte delaktiga i några av de kontakter som tagits under utredningen och gavs därför inte 

heller möjlighet till att delta med information eller önskemål. Detta görs trots att det 

framkommer i båda utredningar att barnen i fråga kan uttrycka sig i tal, om än begränsat. Istället 

är det barnens vårdnadshavare som för barnens talan i utredningen. Barnet framställs således 

som ett objekt snarare än ett subjekt vars talan förs av andra och genom andras åsikter och 

antaganden. Det som ligger till grund för beslut och bedömning i dessa utredningar blir istället 

föräldrars åsikter, generella antaganden om barn med funktionsnedsättningar och 

lagstiftningens riktlinjer. 

 

Vidare har vi i tre utredningar identifierat kategorin objekt utan röst trots att 

biståndshandläggarna har träffat barnen. Vi har valt att kategorisera dessa barn till objekt utan 

röst då de inte får sin röst hörd i utredningarna. När biståndshandläggaren har träffat barnen har 

biståndshandläggaren inte pratat med barnet gällande den sökta insatsen. Istället har barnets 

beteende beskrivits i situationen där barnet träffats, men det som beskrivs tillför ingen 

information som påverkar utredningen och dess beslut. De har till exempel besökt ett av barnen 

i skolan där de beskrivit att barnet får skriva ned tre saker om sin helg. Biståndshandläggaren 

beskriver vilken hjälp barnet får i skolan och hur barnet reagerar på olika händelser i 

klassrummet men det framkommer inte att barnet fått frågor gällande utredningen och insatsen 

utredningen behandlar.  

 

I de utredningarna där ansökan gäller personlig assistans står barnets hjälpbehov beskrivet. Det 

framkommer inte vem det är som berättar om hjälpbehovet men då mötet med barnet har 

beskrivit i separata stycken kan det antas att informationen om hjälpbehovet framkommit i ett 

möte med föräldrarna. I den ena utredningen anges dock att behovsbeskrivningen är utifrån en 

skriftlig ansökan. Koderna som funnits visar att det inte går att fastställa vem som beskriver 

situationen “När NN är hemma”, ”Han brukar”, “Han har svårt”, “NN behöver hjälp med”, “NN 

kan inte” och så vidare. I den utredningen där behovsbeskrivningen är skriven utifrån en 

skriftlig ansökan är det dock lättare att anta att det är föräldrarnas talan som förs då ansökan 

kommer från föräldrarna.  
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Barnen har i dessa utredningar beskrivits som att de inte kan föra sin egen talan. När barnens 

kommunikationsförmåga beskrivits har det framkommit att barnen kan uttrycka sig begränsat 

men att det krävs ingående kunskaper om barnet för att kunna tolka det som barnet uttrycker. 

Det beskrivs inte att några försök har gjorts för att kommunicera med barnen utan enbart att 

barnet har svårt att uttrycka sig. Under rubriken barnperspektiv har följande skrivits i den ena 

utredningen: 

 

“NN saknar förmåga att ta ställning till sökt 

insats. De vuxna som finns omkring honom i 

hemmet och på korttidsvistelsen tillstyrker att han 

för sin egen säkerhet inte kan lämnas ensam.“ 

 

Detta tolkar vi som att biståndshandläggaren litar på att föräldrar och vuxna på korttidsvistelsen 

kan föra barnets talan. I en ytterligare utredning finns ingen rubrik som heter barnperspektiv. I 

utredningarna har bedömningen gjorts utifrån information som är inhämtad från vårdnads-

havare, sakkunniga och andra aktörer runt om barnet. Barnperspektivet nämns inte i 

bedömningen utan endast vad barnets behov är utifrån de som har uttalat sig om barnet och dess 

funktionsnedsättning.  

 

5.2 Objekt med röst  

Vidare har vi funnit fem utredningar som kategoriserats till Sundhalls delaktighetsbegrepp 

objekt med röst. I samtliga utredningar har biståndshandläggaren haft kontakt med barnet på 

olika sätt. I fyra av utredningarna har biståndshandläggaren träffat barnen för ett möte i skolan, 

på myndigheten, på korttidstillsyn eller i hemmet och i en av utredningarna har kontakten skett 

via telefon. Barnen framställs som objekt och står därmed inte i fokus i utredningarna. Detta 

framkommer genom att barnets talan har en väldigt begränsad del av utredningen. Istället är det 

vårdnadshavarnas, eller andra vuxna runt barnet, åsikter som syns mest. De olika koder vi 

använt för att identifiera detta är “Föräldrarna beskriver att XX”, “Läraren säger att XX”, 

“Pappa berättar att” och så vidare. Barnet beskrivs alltså av andra personer och barnets egna 

åsikter är inte centralt i utredningen. 

 

Det generella för utredningarna är att barnen får komma till tals men att de inte får uttala sig 

om relevant information för utredningen. Ett barn har till exempel pratat om att hon trivs på en 

fritidsgård som hon brukar besöka. Ett annat barn rangordnar vilka aktiviteter han tycker är 

roliga. I de fall där barnets åsikter tas med är de väldigt kort beskrivna. I en av utredningarna 

står barnets åsikter under rubriken barnperspektiv. Åsikterna beskrivs i en mening:  

 

“Hon berättar att hon tycker om att vara på X och 

X och vill gärna fortsätta ha ledsagare för att 

kunna delta i aktiviteterna.” 

 

Barnet uttrycker att hon gärna vill fortsätta ha ledsagare och att hon tycker om att åka till sin 

korttidsvistelse men i resterande del av utredningen beskrivs barnet från andras perspektiv. 

Detta gör att vi kategoriserat utredningen som att barnet inte är i fokus och därför tillhör 

kategorin objekt med röst. Detta kan även jämföras med Harts delaktighetsstege steg tre, 

tokenism. Barnet ges utrymme att uttrycka sig men har väldigt lite att säga till om. Barnets 

delaktighet ser bra ut att ha med men tillmäts ingen, eller väldigt lite, betydelse för utredningen.  

 

I endast två av dessa fem utredningar beskrivs varför barnet inte är delaktigt i större 

utsträckning. Förklaringarna till varför barnet ej varit delaktigt är i ena fallet att barnet inte är 
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samarbetsvilligt när biståndshandläggaren ska prata med barnet. Barnet beskriver vilka 

aktiviteter han tycker är roligast och vid senare frågor försvinner han från rummet. I den andra 

utredningen förklarar mamman under rubriken aktuell situation att hon anser att barnet har svårt 

med myndighetskontakter. Det står:  

  

“Vidare beskriver Y att XX inte vill delta i möten 

eller prata i telefon med exempelvis 

myndighetspersoner. Hon tror att detta har blivit 

svårare för honom då han håller på att bli tonåring. 

I ett tidigare möte på habiliteringen hade det blivit 

mycket jobbigt för XX.” 

 

Barnets åsikter finns med under rubriken barnperspektiv där det beskrivs att 

biståndshandläggare haft ett telefonsamtal med barnet, XX, och att han trivs med sin avlösare 

och vill fortsätta träffa honom. Han beskriver vad de gör tillsammans och även att han inte 

tycker om att prata i telefon. Vidare står det också beskrivet igen att mamman uttrycker att 

barnet tycker det är mycket jobbigt att följa med på möten varför han inte kommer delta på ett 

planerat uppföljningsmöte. I denna utredning har biståndshandläggaren haft kontakt med barnet 

trots att mamman uttryckt att barnet inte tycker om att ha kontakt med myndighetspersoner. 

Barnet har en låg delaktighet då det framförallt är mammans åsikter som står i fokus i 

utredningen. Detta kan jämföras med Harts steg dekoration där man inte låter barnet vara 

delaktiga i besluten och använder sig av barnet för att stärka sitt budskap. I detta fall kan det 

jämföras med att barnet får uttrycka sig i att han inte tycker om att prata i telefonen för att på 

så sätt försäkra sig om att barnet fått möjlighet att delta. 

 

5.3 Inkompetent subjekt 

I två av utredningarna kategoriseras barnen till Sundhalls delaktighetsbegrepp inkompetent 

subjekt. I dessa utredningar ges barnen mycket utrymme och får komma till tals genom direkta 

citat, författaren använder sig av showing. Barnen framställs som subjekt då de tillges mycket 

utrymme i utredningen och får göra sin röst hörd. Detta har vi kunnat se genom koderna “XX 

berättar”, “XX är emot”, “XX är tveksam” och liknande. I båda utredningarna framkommer 

barnets vilja tydligt där barnen framför att de är tveksamma till insatserna i fråga. I 

bedömningen tas inte barnets åsikter hänsyn till utan insatserna beviljas mot barnets vilja. 

Barnen ses i dessa fall som inkompetenta att kunna påverka beslutet i frågan och deras åsikter 

tas inte på allvar. Detta har vi sett genom exempelvis koderna “Xxs föräldrar ansöker om”, 

“...men föräldrarna menar” och “föräldrarna tror dock”. I den ena utredningen framkommer det 

att barnet inte vill ha insatsen kontaktperson. Istället är det föräldrarnas vilja och åsikter som 

tas på allvar och biståndshandläggaren motiverar således sin bedömning utifrån vad föräldrarna 

säger.  

 

“Xx är emot kontaktperson men han är emot det 

mesta som är nytt, ofta blir det bra när saker 

kommer igång berättar föräldrarna. Föräldrarna 

vill att Xx prövar kontaktperson. [...] Xx berättar 

att de informerat Xx att de bestämt att han ska 

testa. [...] Xx tycker det känns fel att tvinga honom 

men han måste pröva innan han säger nej.” 

 

Barnet i utredningen, Xx, är 13 år och uttrycker till en början tydligt att han inte vill ha insatsen 

kontaktperson och senare i utredningen att han är tveksam till insatsen. I bedömningen nämns 
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barnets tveksamhet i frågan men den ignoreras utifrån föräldrarnas övertygelser om vad som är 

bäst för barnet. Barnets inställning ses som irrelevant och oriktig. Istället bedöms föräldrarna 

ha kunskap om vad barnet egentligen menar och vill. Det är föräldrarna som gör ansökan om 

kontaktperson efter att ha övertalat barnet om att han måste “pröva innan han säger nej”. Det 

framkommer även att barnet gärna vill göra saker tillsammans med föräldrarna men att 

föräldrarna inte känner att de räcker till. Föräldrarna vill därför att barnet ska ha insatsen 

kontaktperson för att de ska avlastas. Detta kan kopplas till Harts fjärde steg i delaktighetsstegen 

där barnet får information och möjlighet att uttrycka sig. Dock tas inte det som barnet säger på 

allvar och tillges därmed inget handlingsutrymme och möjlighet till påverkan i frågan.  

 

Även i den andra utredningen är det barnets föräldrar som vill ansöka om insatsen för att de vill 

att deras dotter ska ha någon som kan “hjälpa XX att bli självständig, stödja XX i att aktivera 

sig och hjälpa henne att “ta för sig” ”. Barnet i utredningen, XX, är 13 år och hennes vilja 

framkommer tydligt i utredningen.  

 

“Hon är under mötet tveksam till att få en 

kontaktperson/ledsagare och säger att det finns 

fler av hennes vänner som inte har aktiviteter.”  

 

Barnet framhäver således i utredningen att hon inte ser något behov av en kontaktperson och 

ifrågasätter varför hon ska ha aktiviteter som hon inte vill då hennes kompisar inte behöver det. 

I bedömningen nämns inte hennes tveksamhet gentemot insatsen utan det är återigen endast 

föräldrarnas åsikter samt övertygelser som framhävs av biståndshandläggaren och som sedan 

motiverar beslutet. I utredningen förs ingen diskussion om varför de väljer att gå emot barnets 

vilja och inställning till insatsen. Även detta kan kopplas till Harts fjärde steg i 

delaktighetsstegen där barnet ges information i frågan men inte tillges något handlingsutrymme 

och kan således inte påverka processen.  

 

I båda dessa utredningar framställs barnen som subjekt. De är delaktiga i utredningen och får 

uttrycka sig i frågan. Samtidigt ignoreras deras åsikter till förmån för föräldrarnas åsikter och 

övertygelser om vad som är bäst för deras barn. Barnens tveksamhet till insatserna bortförklaras 

utifrån barnens funktionsnedsättningar och deras åsikter tas således inte på allvar. Utifrån detta 

är det tydligt att barnen framställs som inkompetenta att fatta beslut som rör dem själva i dessa 

frågor och kan därmed kategoriseras inom Sundhalls delaktighetsbegrepp inkompetent subjekt.  

 

5.4 Kompetent subjekt 

I åtta av de utredningar vi har studerat har vi kunnat kategorisera barnen inom Sundhalls 

delaktighetsbegrepp kompetent subjekt. Barnen är i dessa utredningar delaktiga, får komma till 

tals och deras åsikter tas på allvar samt ges inflytande i utredningen. De ses som subjekt som 

tillför viktig information och ges därför mycket utrymme i utredningarna. I dessa utredningar 

är det barnet som står i fokus och denne får själv framföra sin åsikt. Genom koderna “hon ställer 

sig positiv till”, “N menar”, “XX tycker”, “XX önskar”, “enligt honom” och dylikt kan vi se 

hur barnen i utredningarna framställs som kompetenta subjekt. Det framkommer vidare att 

ansökan gjorts gemensamt mellan barnet och dess vårdnadshavare alternativt att ansökan 

kommer från barnet själv och att vårdnadshavarna samtycker till ansökan. På detta sätt 

framställs barnet som en kompetent aktör som är kapabel till att själv påverka processen och 

sin situation. Föräldrarnas och biståndshandläggarnas åsikter ges således mindre utrymme i 

dessa utredningar.  
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I de utredningar där barnet framställs som ett kompetent subjekt kan detta jämställas med Harts 

steg sex till åtta i delaktighetsstegen. Dessa steg innebär att vuxna tar initiativ och beslut tas 

med barnet, barn tar initiativ och styr processen samt barnet tar initiativ och beslut tas med 

vuxen. Sammantaget för dessa steg är att barnen får sin röst hörd samt att de får vara delaktiga 

i processen och beslutet på olika nivåer. Barnets förmåga och kompetens i frågan synliggörs 

och tas på allvar och barnet tillåts agera som en kompetent aktör i utredningen.  

 

Då det framkommer att barnet själv ansökt och initierat utredningen kan det kopplas till Harts 

åttonde och högsta steg i delaktighetsstegen. Detta innebär att det är barnet som tagit initiativet 

till utredningen och beslutet tas sedan gemensamt mellan barnet och de vuxna. Dock ska 

poängteras att i fem av dessa åtta utredningar nämns inte barnets åsikt i utredningens 

bedömningsdel. Vi har trots detta valt att kategorisera dessa utredningar inom begreppet 

kompetent subjekt då den information som framkommer i utredningen kommer från barnet själv 

och vi anser att beslutet är grundat på information från barnet. Det som tas upp i utredningarnas 

bedömningsdel i de fall då barnets åsikt inte framkommer är vad barnet har rätt till enligt lag 

samt generella antaganden om vilka behov som barn med funktionsnedsättningar har och som 

de har rätt att få tillgodosedda.  

 

I en av utredningarna framhävs familjens situation och förälderns behov av avlastning som en 

del i bedömningen. Barnets åsikter och önskemål framhävs även tydligt och får en central roll 

i utredningen varpå vi ser att barnet framställs som ett kompetent subjekt i utredningen.  

 

“XX får information om de olika insatserna hans 

vårdnadshavare har ansökt om. XX ställer sig 

positiv till de ansökta insatserna. Han berättar att 

han vill ha någon som kan följa med honom på 

fotbollsträningarna och som kan spela fotboll med 

honom på fritiden.” 

 

I utredningens bedömningsdel framhävs barnets intresse för fotboll och behov av någon som 

kan följa med honom till träningarna och finnas där som stöd. Barnets åsikt och vilja finns inte 

med i bedömningen men det är utifrån aspekten att barnet vill ha en kontaktperson som ansökan 

motiveras och beviljas varpå vi anser att barnets vilja respekteras och tas på allvar. Detta kan 

kopplas till Harts sjätte steg i delaktighetsstegen där vuxna tar initiativet men beslutet fattas 

gemensamt mellan de vuxna och barnet. Initiativet till utredningen har tagits av barnets 

vårdnadshavare men beslutet om insatsen fattas därefter gemensamt mellan barnet och de 

vuxna. 

 

I tre av utredningarna framställs barnet som ett kompetent subjekt både under utredningens 

gång och i utredningens bedömningsdel där barnets vilja och åsikt tas upp och respekteras. Det 

är således barnets åsikter och önskemål som har den centrala delen i utredningarna och åsikterna 

tas på allvar. Barnen ses som kompetenta. Barnens åsikter syns genom koderna “Han tycker 

om”, “Där trivs han enligt honom själv”, “XX önskar få”, “XX ser också möjligheter” och 

dylikt. Vidare syns barnets åsikter bra i exemplet nedan där barnet får uttrycka sina åsikter 

tillsammans med sin vårdnadshavare. Här framställs barnet som ett kompetent subjekt i 

utredningen och hennes åsikter tas även upp som en del i utredningens bedömning.  

 

”Hon ansöker tillsammans med sina 

vårdnadshavare om en kontaktperson som kan 
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följa med henne på olika aktiviteter utanför 

hemmet och stimulera till ett utvidgat nätverk.” 

 

Det är således barnet som har den centrala rollen i utredningen och hennes vilja och önskemål 

om att beviljas insatsen som poängteras och framställs. Det framkommer att det är barnet som 

tillsammans med sina vårdnadshavare ansöker om insatsen vilket lägger fokus på barnet som 

en kompetent aktör som själv driver processen. Barnets åsikter framkommer vidare genom olika 

koder som funnits, till exempel “I samtal med XX så är hon positiv”, “XX önskar få en 

kontaktperson” och “XX ser också möjlighet”. Genom dessa koder kan vi se att barnet fått 

uttrycka sig och tillges en stor plats i utredningen. Återigen kan detta kopplas till Harts åttonde 

och högsta steg i delaktighetsstegen då det är barnet som tar initiativet och beslutet tas 

tillsammans med de vuxna. 

 

6. Diskussion  

I detta kapitel sammanfattas resultatet och diskuteras i förhållande till tidigare forskning samt 

teori- och metodval. Slutligen presenteras våra tankar om framtida forskning och praktiska 

implikationer för det sociala arbetet. 

 

6.1 Sammanfattning av resultat 

Studiens första frågeställning behandlar hur barns rätt till delaktighet i utredningar enligt LSS 

tillgodoses. Resultatet visar att delaktigheten tillgodoses på olika sätt och framförallt i olika 

utsträckning i de utredningar som har studerats. Det generella är att barnen deltar i ett möte med 

biståndshandläggaren men i ett fall har biståndshandläggaren haft ett telefonsamtal med barnet. 

I mötena varierar det dock huruvida samtalet under mötet tillför relevant information till 

utredningen eller ej. 

 

Resultatet visar att en fjärdedel av barnen inte har fått komma till tals. Barnen deltar i mötet 

men biståndshandläggaren har aldrig något samtal med barnet. Istället observerar 

biståndshandläggaren barnets beteende under mötet. Ytterligare en fjärdedel av barnen har fått 

komma till tals i utredningen men endast fått uttrycka sig om information som inte berör den 

sökta insatsen eller påverkar utredningen och dess bedömning. Samtalsämnet berör istället 

barnets intressen eller dylikt. I hälften av utredningarna har barnen fått komma till tals i stor 

utsträckning. I de utredningarna förs ett samtal med barnen där biståndshandläggaren diskuterar 

den sökta insatsen med barnet och barnets åsikter om insatsen. 

 

Barns rätt till delaktighet tillgodoses i de flesta fall genom att biståndshandläggarna har ett möte 

där barnen deltar. Huruvida detta kan ses som att barnet är delaktigt eller inte kan ifrågasättas. 

Då vi använt oss av Sundhalls delaktighetsbegrepp har vi kommit fram till att det endast är 

hälften av barnen som är delaktiga trots att biståndshandläggaren, i alla utredningar utom två, 

haft kontakt barnen. Detta tyder på att barns delaktighet inte tillgodoses genom att ha ett möte. 

Istället är det samtalet som biståndshandläggaren har under mötet och vad samtalet handlar om 

som tillmäter hur delaktigt barnet faktiskt är. 

 

Studiens andra frågeställning handlar om i vilken utsträckning hänsyn tagits till barnets vilja i 

utredningen och dess bedömning. Resultatet visade att i majoriteten, cirka två tredjedelar, av 

utredningarna har hänsyn inte tagits till barnets vilja. I cirka en tredjedel av utredningarna som 

studien berör har hänsyn tagits till barnets vilja i utredningen. Detta gäller de barn som vi har 

kunnat kategorisera inom Sundhalls delaktighetsbegrepp kompetent subjekt. Barnen har 

framställts som kompetenta aktörer vilka kan påverka och styra över sin egen situation. Dessa 



27 

 

barns åsikter och inställning i frågan har således tagits på allvar och varit en central aspekt i 

utredningen. 

 

I 2 av de 20 utredningar som studien analyserat har barnets vilja framkommit men inte tagits 

hänsyn till. Barnets vilja har i dessa fall bortsetts från till förmån för föräldrarnas åsikter och 

övertygelser om vad som är bäst för deras barn. Barnens tveksamhet inför insatsen bortförklaras 

utifrån barnets funktionsnedsättning och barnets åsikter tas således inte på allvar. Barnet 

framställs som en inkompetent aktör som inte har förmåga att påverka och styra utredningen 

och dess beslut. Viktigt att poängtera är dock att barnets vilja ibland frångås till förmån för 

barnets bästa. Att gå emot barnets vilja eller frångå barnets åsikter kan således vara till fördel 

för barnet i vissa fall där barnets bästa inte stämmer överens med barnets egen vilja.  

 

I hälften av studiens utredningar har barnets vilja inte framkommit. Biståndshandläggaren har 

i dessa fall inte träffat barnet överhuvudtaget eller träffat barnet men endast ställt frågor som 

inte rör eller påverkar utredningen. 

 

6.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

I kapitlet tidigare forskning är det återkommande i flera studier att barns delaktighet finns 

fastställd i barnkonventionen men att det är svårt att få delaktigheten verkställd i praktiken. Det 

som främst saknas är kunskap och resurser. Även resultatet i vår studie visar på svårigheter att 

få barn delaktiga då barnen endast är delaktiga i hälften av de utredningar vi studerat. Vad 

svårigheterna till delaktighet beror på är dock inget som kan fastställas utifrån vår studie. Stern 

(2007) skriver om svårigheterna med att implementera barnkonventionen i praktiken då 

konventionen verkar bra i teorin men svår att utöva. Dane (2015) skriver om att barnets bästa 

är ett svårdefinierat begrepp som därför blir svårt att använda i praktiken. Vad som är barnets 

bästa är en individuell bedömning varför det inte går att generalisera vad som är barnets bästa. 

 

Resultatet visar vidare att det är barnens föräldrar som oftast för barnets talan då barnet inte 

själv ges möjlighet att vara delaktigt. Även då barnen är delaktiga men inte får sin röst hörd är 

det föräldrarnas åsikter som ges mest utrymme. Detta kan relateras till Heimer och Palme 

(2015) som skriver att Sverige tidigare var ett föregångsland gällande arbetet med barns 

rättigheter. Den svaga implementeringen av barnkonventionen har dock lett till få förbättringar 

gällande barns delaktighet. Heimer och Palme (2015) skriver att det till stor del fortfarande är 

föräldrarnas röst som synliggörs inom det sociala arbetet. Detta visar även vårt resultat på, även 

om vårt resultat inte kan generaliseras till att gälla för hela Sverige. 

 

Vidare har barnen i de utredningar där de kategoriserats till inkompetent subjekt blivit 

ifrågasatta genom att deras åsikter om att de inte vill ha insatsen ignoreras. Detta skriver 

Winswold och Solberg (2010) om. Barn som tänker annorlunda än vuxna beskrivs som 

oförmögna att föra sin egen talan istället för att hänsyn visas till barnet. Även Cossar m.fl. 

(2014) har skrivit om problemet med att använda ålder och mognad som mått på om barnen ska 

vara delaktiga eller ej. I vårt resultat har handläggarna inte hänvisat till ålder och mognad, 

istället har det knappt argumenterats alls till varför barnen inte är delaktiga. I vissa fall har 

bristen på barnets delaktighet motiverats utifrån barnets funktionsnedsättning men i övriga fall 

har motivering saknats.  

 

I den tidigare forskningen konstateras att barn med funktionsnedsättningar kan ses som mer 

sårbara än barn utan funktionsnedsättning. Mitchell m.fl. (2009) har i sin studie tagit upp 

kommunikationssvårigheter för barn med funktionsnedsättningar. Problemet ligger inte i viljan 

från socialarbetarna att prata med barn som har funktionsnedsättningar utan istället i bristen på 
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hjälpmedel och verktyg för att möjliggöra delaktighet. Detta är något som även kan ses i vår 

studie. I några av utredningarna har biståndshandläggaren hänvisat till att det krävs ingående 

kunskaper i barnet för att kunna kommunicera. Detta visar på att det saknas verktyg för att 

kommunicera med alla barn, oavsett funktionsnedsättning. Utifrån den informationen vi har fått 

från utredningarna kan vi dock inte bedöma om det är rimligt att barnen inte fått vara delaktiga. 

Vi kan alltså inte avgöra om biståndshandläggarnas bedömning att inte låta barnen vara 

delaktiga varit korrekt utifrån barnets bästa. Det vi kan bedöma är om barnet har varit delaktigt 

eller ej.  

  

Karlsson (2007) har i sin studie studerat unga med funktionsnedsättningar där resultatet visar 

att delaktigheten för unga med funktionsnedsättningar varierar. Vissa unga var inte delaktiga 

alls i mötet. De som deltog hade mer eller mindre inflytande över mötet. Detta visar på att de 

unga har ett begränsat självbestämmande. Detta visar även att andra studier fått ett resultat där 

unga med funktionsnedsättningar har ett begränsat självbestämmande. Vårt resultat visar dock 

att vissa barn är delaktiga och således har ett relativt högt självbestämmande.  

 

6.3 Resultat i förhållande till teori 

I studien har de teoretiska utgångspunkterna, som presenteras i kapitel tre, varit 

barndomssociologi, Harts delaktighetsstege samt Sundhalls delaktighetsbegrepp. 

Barndomssociologin har bidragit med en övergripande teoretisk utgångspunkt på synen av barn 

och barndomen. I och med barndomssociologin uppmärksammas det att barndomen tidigare 

setts som en marginaliserad livsfas där att bli vuxen är målet (Fernqvist 2013, s. 21). Studier 

som rör barn ska således inte endast beröra barns utveckling på väg mot vuxenlivet utan barn 

som en del av samhället. Barndomssociologin tillför även en bild av barn och barndomen som 

en social konstruktion där barn inte kan generaliseras till en homogen grupp med samma behov 

och intressen (Halldén 2007, s. 24-27). Det barndomssociologiska perspektivet lämpar sig då 

studien syftar till att studera hur biståndshandläggare arbetar utifrån barnkonventionen och 

begreppet barnets bästa i utredningar gällande barn som ansöker om stöd och insatser enligt 

LSS. Genom detta syfte lämpar det sig att ha en teoretisk utgångspunkt där barnet ses som en 

kompetent aktör i samhället och en individ med egna rättigheter.  

 

Definitionen av begreppet delaktighet inom barndomssociologin belyser således att barn ska 

ses som sociala aktörer (Fernqvist 2013, s. 26). Även Hart (1992) och delaktighetsstegen 

belyser denna utgångspunkt. Harts delaktighetsstege är en del av barnsdomssociologin som 

belyser olika nivåer av barns delaktighet. Hart (1992) menar att barn är kompetenta aktörer 

vilka kan påverka och styra många komplicerade processer om de bara ges möjligheten till det. 

Sundhalls delaktighetsbegrepp har även sin utgångspunkt inom barndomssociologin och i 

denna studie har dessa begrepp kopplats till Harts olika steg av delaktighet. Sundhalls 

delaktighetsbegrepp har sedan använts som verktyg och kategorier i analysen. Hade studien 

haft en annan teoretisk utgångspunkt skulle resultatet kunnat se annorlunda ut. En annan 

teoretisk utgångspunkt skulle kunna innebära en annan definition av begreppet delaktighet 

vilket således skulle kunna komma att påverka studiens resultat.  

 

De teoretiska begrepp som använts som analysverktyg i studien är som ovan nämnt Sundhalls 

delaktighetsbegrepp. Då studien är teoristyrd har resultatet vinklats efter den valda teorin. 

Sundhalls delaktighetsbegrepp har tillsammans med Harts delaktighetsstege haft en stor 

inverkan på studiens resultat. Sundhalls delaktighetsbegrepp har används som kategorier under 

analysen vilket har gjort att analysen styrts av begreppen. Då redan färdigställda kategorier har 

använts i analysen kan vi ha missat andra kategorier som kunnat uppstå om inte Sundhalls 
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delaktighetsbegrepp hade använts. Vi anser dock att Sundhalls begrepp inkluderar de delar av 

delaktighet som vi velat studera varför de har lämpat sig väl för studien.  
 

Harts delaktighetsstege som teori har påverkat studien genom att Sundhalls 

delaktighetsbegrepp, tillika kategorier, har relaterats till teorin och på så sätt har resultatet 

formats. Den redan valda teorin riskerar som ovan nämnt att utelämna andra viktiga aspekter. 

En annan teoretisk utgångspunkt hade kunnat betona sådant som inte syns i vårt resultat. Vi 

anser dock att Harts delaktighetsstege har lämpat sig som teoretisk utgångspunkt då den berör 

olika nivåer av barns delaktighet vilket är det som studien syftar till att undersöka. 

 

6.4 Resultat i förhållande till metod 

Studien är genomförd utifrån en kvalitativ metod och är baserad på 20 utredningar från en och 

samma kommun vilket innebär att resultatet inte kan sägas vara generaliserbart för hela landet. 

Då det inte finns några specifika riktlinjer för hur pass delaktiga barn ska vara i utredningarna 

är de generella det som står i lagstiftningen. Det är därmed lagen som blir styrande. Som tidigare 

nämnts poängteras endast att hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad i lagstiftningen. 

Lagstiftningen är diffus och tillämpas olika från fall till fall vilket resulterar i att graden av 

delaktighet troligtvis skiljer sig åt mellan olika kommuner och olika biståndshandläggare. För 

att få ett mer generaliserbart resultat hade en större studie behövt genomföras där kommuner 

från hela landet deltar.  Undersökningsvärdet i vår studie har istället legat i att få en djupare 

förståelse för hur rättigheter för barn med funktionsnedsättningar tillgodoses och vilken hänsyn 

som tas till barnens åsikter. Läsaren uppmanas således förhålla sig kritisk till att det resultat 

som studien visar skulle vara generaliserbart för hela landet. Vetenskapliga tolkningar har 

eftersträvats genom den valda metoden och teoretiska utgångspunkter. Genom att studien 

redovisat hur analysen har gått till och hur tolkningar har gjorts hoppas läsaren ges möjlighet 

att granska resultatet själv.  

 

Även i den tidigare forskningen visar det sig att den odefinierade lagstiftningen bidrar till 

oklarheter i hur pass delaktiga barn ska vara. Utifrån tidigare forskning och studiens resultat är 

det således troligt att barn allt för ofta inte tillåts vara delaktiga i den grad som de har rätt till 

enligt både lag och konvention. Hur barns delaktighet inom LSS-handläggning egentligen ser 

ut i resterande delar av landet kan vi som ovan nämnt inte uttala oss om utifrån denna studies 

resultat utan då behövs en större studie genomföras.  

 

Då studien syftar till att undersöka utredningar kan vi inte uttala oss om den verklighet som 

finns utanför texten. Genom att intervjua biståndshandläggare och få deras syn på verkligheten, 

istället för att studera texter, hade vi kunnat få en mer ingående bild av deras syn på vad som 

faktiskt görs rent praktiskt. Exempelvis kan biståndshandläggarna göra mer än vad som framgår 

i utredningarna. Vi anser dock att utredningar är ett lämpligt empiriskt material för vår studie 

då det framgår ur texten vad biståndshandläggarna faktiskt gjort eller inte gjort i fråga om barns 

rätt till delaktighet i utredningen.  

 

Som beskrivits i metoden har vi valt att inte använda oss av Harts olika delaktighetssteg som 

analysverktyg. Istället har vi använt oss av Sundhalls teoretiska begrepp. Detta val gjordes då 

Harts delaktighetsstege inte kunde appliceras på det empiriska materialet. Istället ansåg vi att 

Sundhalls delaktighetsbegrepp var bättre lämpade att applicera på det empiriska materialet. 

Inspiration har dock tagits från Harts delaktighetsstege när analysen genomförts varför den har 

haft en stor betydelse för resultatet. Då analysen är genomförd utifrån Sundhalls 

delaktighetsbegrepp kunde vi sedan koppla dessa till de olika stegen i Harts delaktighetsstege. 
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6.5 Framtida forskning 

Denna studie har visat att graden av delaktighet för barn i LSS-utredningar skiljer sig åt. Då 

studien har undersökt utredningar har vi exempelvis kunnat se om biståndshandläggarna träffat 

barnet och vad samtalet har berört. Som en framtida studie vore det således intressant att 

intervjua biståndshandläggare. Genom intervjuer kan resultatet visa en djupare förståelse för 

barnets delaktighet i förhållande till barnets rättigheter. Detta genom att biståndshandläggarens 

tankar, arbetssätt och metoder kan framkomma i en intervju. Detta kan ge en djupare förståelse 

för hur biståndshandläggare resonerar när de väljer att ge barnet möjlighet till delaktighet, 

alternativt väljer att inte ge barnet möjlighet till delaktighet.   

 

Då studien har undersökt barns delaktighet inom området för LSS-handläggning kan vi därmed 

inte uttala oss om det skulle vara svårare att implementera barns rätt till delaktighet inom LSS 

i jämförelse med andra verksamheter inom det sociala arbetet. Det vore därmed intressant att 

göra en jämförande studie mellan barns delaktighet inom LSS och barns delaktighet inom andra 

områden i det sociala arbetet.  

 

Slutligen vore det intressant att intervjua de barn och dess föräldrar som utredningarna rör. 

Detta för att undersöka barnens och föräldrarnas syn på barnets delaktighet och hur de anser att 

barnets rätt till delaktighet tillgodoses. Det vore även intressant att göra en liknande studie som 

undersökte vuxna med funktionsnedsättningar och deras rätt till delaktighet i utredningar enligt 

LSS.   

 

6.6 Praktiska implikationer 

Då denna studie syftar till att undersöka LSS-utredningar som rör barn har vi inte kunnat svara 

på varför biståndshandläggaren gör de val som denne har gjort utifrån barns rätt till delaktighet. 

Endast i ett fåtal utredningar framkommer en sådan motivering mycket kort. I ett fall 

motiverades avsaknaden av barnets delaktighet med att barnets talförmåga var nedsatt. Detta 

stämmer överens med vad som framkommit i den tidigare forskningen. Där framkommer att 

orsaken till att barnen inte tillåts vara delaktiga beror på tidsbrist och okunskap hos 

biståndshandläggarna för hur de ska kommunicera med barnen. Med ökade resurser som kan 

bidra till kompetensutveckling och minskad arbetsbelastning anser vi att barns möjlighet till 

delaktighet bör kunna öka. Vi anser vidare att det är av vikt att barnets åsikter, i de fall barnen 

tillges möjlighet att vara delaktiga, framgår även i utredningens bedömning. Endast i ett fåtal 

fall har detta gjorts. Genom att framställa barnets åsikter som en del i bedömningen tillges dessa 

åsikter större betydelse. På så sätt ses dessa åsikter som en väsentlig del av bedömningen som 

bör diskuteras och reflekteras över. På detta sätt kan barnen framställas som kompetenta aktörer 

i större utsträckning och som själva kan påverka sin situation.  

 

I tidigare forskning belyses problemet med att barns rätt till delaktighet finns implementerat i 

både konventioner och lagstiftning men ändå inte efterföljs. En konkretisering av vad denna 

rätt egentligen innebär för barn inom det sociala arbetet och även specifikt inom området för 

biståndshandläggning skulle således kunna vara till hjälp. Med hjälp av konkreta riktlinjer kan 

biståndshandläggaren få bättre förutsättningar för att tillgodose barns rätt till delaktighet. Med 

denna studie hoppas vi kunna väcka tankar om de brister som finns i att tillgodose rättigheter 

för barn med funktionsnedsättningar. Genom en medvetenhet om de svårigheter som finns ökar 

chansen att nya arbetssätt och metoder kan arbetas fram för att i större utsträckning möjliggöra 

delaktighet. Det är viktigt att yrkesverksamma socionomer är medvetna om de svårigheter som 

finns i att omvandla barnkonventionen till praktik för att sedan kunna arbeta vidare med 

problemen.  
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I dagsläget pågår ett arbete med att undersöka möjligheten för barnkonventionen att göras till 

svensk lag. Den 11 mars 2016 lämnade Barnrättighetsutredningen över sitt betänkande till 

regeringen för hur barnkonventionen ska kunna göras till svensk lag. Regeringens utredare har 

vidare föreslagit att kunskapen bör ökas gällande den praktiska tillämpningen av konventionen 

i olika verksamheter (www.regeringen.se). Detta är som ovan nämnt ett stort problem i arbetet 

med barns rättigheter, däribland barns rätt till delaktighet. Det kan således antas att om 

barnkonventionen blir till svensk lag kommer det ske förändringar i arbetet för att tillgodose 

och säkerställa barns rättigheter. Detta kan förhoppningsvis leda till att barns rättigheter får 

större fokus och att arbetet med den praktiska tillämpningen kan fortgå. Sådana förändringar 

skulle självklart komma att påverka även det sociala arbetet, inklusive de verksamheter som rör 

biståndshandläggning för barn. Att göra barnkonventionen till svensk lag kommer troligtvis att 

bidra till en rad förändringar inom det sociala arbetet vilka vi i nuläget inte kan uttala oss om. 

Det är dock en tydlig markering att vårt samhälle erkänner vikten av att barns rättigheter 

tillgodoses och arbetar för att förbättra barns villkor.    

  

http://www.regeringen.se/
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