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Den här rapporten beskriver en förstudie till ett större forskningsprojekt.1 Förstudiens över
gripande syfte var att utifrån ett handläggarperspektiv undersöka möjligheterna att öka barns 
delaktighet i utredningar som görs enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 

(LSS). Många av de barn som är aktuella för insatser enligt LSS kan lättare bli delaktiga i mötet med 
socialtjänsten om handläggaren använder sig av alternativa kommunikationssätt, då det under lättar 
deras möjligheter både att förstå processen och att själva komma till tals. Ett mer specifikt syfte var 
därför att undersöka hur barns delaktighet kan underlättas genom alternativ och kompletterande 
kommunikation  (AKK), med eller utan stöd av digital teknik. Empiri har inhämtats genom intervjuer 
med verksamma LSShandläggare och sedan analyserats genom tematisk analys. Av resultatet fram
kommer vilka hinder handläggare upplever och vad de behöver för att kunna arbeta mer aktivt med 
barns delaktig het, men också att det finns handläggare som redan använder verksamma metoder  och 
har goda idéer om hur barn kan bli mer delaktiga. 

En viktig framgångsfaktor visar sig vara förberedelse. Det gäller att både förbereda barnet med 
hjälp av enkel, illustrerad information och se till att handläggaren har kunskap om barnet och dess 
kommunikations sätt. Är förberedelserna grundligt genomförda underlättar det sedan för barnet att 
komma till tals i själva mötet. Ett väl planerat möte ökar också barnets möjlighet att förstå vad som 
händer i mötet och varför handläggaren måste få svar på så många frågor. För att få ett barn delaktigt 
krävs tid, såväl för egna förberedelser som för att träffa föräldrarna inför mötet och kanske barnet mer 
än en gång, varför det är väsentligt att handläggare ges sådana organisatoriska förutsättningar. 

1   Under perioden 2020–2023 pågår på Högskolan Väst ett FORTEfinansierat projekt med titeln Barns delaktighet 
i utredningsprocessen om stödinsatser enligt LSS. Läs mer om projektet på www.hv.se/lss.
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Andra nyckelfaktorer för att barn ska kunna förstå och komma till tals är handläggarens intresse, 
kreativitet och vilja att använda alternativa sätt att kommunicera. Kunskap om metoder för AKK och 
digitala hjälpmedel samt tillgång till materiella resurser är självklart väsentligt, men inte det enda 
av görande. Vårt resultat visar att det ofta går att använda, anpassa och utveckla resurser som redan 
finns. De handläggare som deltog i studien var alla positiva till att använda digital teknik och alla 
hade smarta telefoner, på vilka det gick att använda stödjande bilder, filmer, AKKappar och mycket 
annat. Vi menar att det kanske inte behöver vara krångligare än så. De flesta av dagens barn, även de 
med funktions nedsättning, är uppväxta med digital teknik och tycker ofta att det är roligt att använda 
smarta tele foner. Kanske skulle handläggare kunna använda sina telefoner och låta barnen få se eller 
själva klicka på bilder för att lättare kunna förstå och uttrycka sig? Det skulle bli mer flexibelt än en 
pärm med bilder eller en oladdad surfplatta som ligger kvar på kontoret. Det skulle också innebära att 
utrednings samtalet blir mer lustfyllt och spännande, och därmed mer barnvänligt. 
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Sverige har en särskild lagstiftning avsedd att bidra 
till att personer med långvariga och omfattande 
funktionsnedsättningar kan leva som andra: 

lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS) (SFS 1993:387). Stöd enligt LSS söks genom att 
den enskilda själv lämnar in en ansökan om en så 
kallad insats till kommunens socialtjänst. När ansökan 
gäller barn under 15 år är det barnets vårdnadshavare 
som måste göra ansökan. Barn mellan 15 och 18 år kan 
alltså söka själva, men gör det oftast tillsammans med 
sina föräldrar. De som tar emot ansökningarna kallas 
vanligtvis LSShandläggare, men kan också ha titlar 
såsom biståndshandläggare eller socialsekreterare. 
Deras uppgift är att utreda såväl rätt till som behov av 
insats.

Vanligen börjar utredningsprocessen med att LSS
handläggaren och barnet träffas, ofta tillsammans 
med barnets vårdnadshavare (Fridström Montoya, 
2018; Sjöberg, 2016). I mötet ställer handläggaren 
frågor till barnet, och eventuellt föräldrarna, i syfte att 
få en uppfattning av dess behov av insats. Därutöver 
behöver handläggaren intyg som bekräftar funktions
nedsättningen och vilka svårigheter barnet har. Den 
sammanlagda bedömningen ligger sedan till grund 
för ett beslut. Om barnet får en insats beviljad ska den 
verkställas och sedan följas upp. Uppföljningen görs av 
LSShand läggaren och sker ofta årsvis.

Delaktighet, självbestämmande och inflytande är 
några av LSS grundläggande principer och de gäller 
även under utredningsprocessen (SFS 1993:387). De 
efterlevs dock inte alltid, trots att det enskilda barnet 
ofta är den som har bäst kunskap om de egna svårig
heterna och önskemålen om stöd. Enligt FN:s kon
vention om barnets rättigheter (Unicef, 2009), artikel 
12, har varje barn rätt att uttrycka sin mening i alla 
frågor som rör det. Nästan samma sak framgår i FN:s 
konvention  om rättigheter för personer med funktions
nedsättning (Socialdepartementet, 2008), artikel 7 
punkt 3: Åsikterna hos barn med funktionshinder ska 
tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och 
mognad på samma villkor som gäller för alla barn. 
Barnen ska också erbjudas stöd anpassat till ålder, 
mognad och funktionsnedsättning för att de ska kunna 
utöva denna rättighet. 

Enligt ett förslag om reviderad lagstiftning inom 
funktionshinderområdet (SOU 2018:88) ska inte bara 

BAKGRUND

barnperspektivet beaktas utan också barnets perspektiv  
lyftas fram och stärkas. Barnperspektivet handlar 
om vad som enligt vuxna är bäst för barnet medan 
barnets  perspektiv handlar om vad barnets själv tycker 
(Segerström , 2019). Det innebär att barnet vid kontakt 
med socialtjänsten ska få relevant information om 
exempelvis rättigheter, hur utredningsprocessen går 
till samt vilket beslut som fattas och dess konsekvenser. 
Enligt både socialtjänstlagen och LSS ska informatio
nen som ges också anpassas efter barnets förutsätt
ningar, ålder och mognad (SFS 1993:387; SFS 2001:453). 
Att man tar vara på barnets perspektiv kan ge hand
läggaren värdefull information och barnet bättre 
förutsättningar att dra nytta av det stöd som beviljas 
(Bradshaw m.fl. 2018; Socialstyrelsen 2019). Att barn får 
vara delaktiga i frågor som rör dem är också gynnsamt 
för deras utveckling (Åkerström Kördel, 2017). Barn, 
oavsett funktionsförmåga, ska således ges möjlighet till 
delaktighet och till att uttrycka sina perspektiv i sam
band med att de söker stöd enligt LSS.

En handläggare bör stödja barnet i dess sätt att 
uttrycka sig och bekräfta barnet så att det stimuleras att 
berätta mer (Socialstyrelsen 2018a). Handläggare som 
har utredande samtal med barn bör vara empatiska och 
ärliga, och om möjligt skapa en förtroendefull relation 
till barnet. Trots att Socialstyrelsens (2018a) kunskaps
stöd för samtal med barn skiljer på stödjande och 
ut redande samtal, är utredande samtal också stödjande. 
Att innan mötet med ett barn skaffa information om 
exempelvis hens mående och situation är viktigt efter
som alla professionella som pratar med barn ska måna 
om barnet i samtalet.

Socialtjänsten använder flera olika metoder för 
utredningar som gäller barn. En vanligen använd 
metod när det gäller barnavårdsutredningar är Barns 
behov i centrum (BBIC) (Socialstyrelsen, 2015; 2018b). 
BBIC syftar till att stärka barnperspektivet i utrednings
arbetet och används även av en del LSShandläggare. 
BBIC fungerar också som ett dokumentationsverktyg 
med rubriker som stödjer handläggaren i dokumenta
tionen av hur barnet har varit delaktigt i utrednings
processen. Barn med funktionsnedsättning har för
måga att vara delaktiga under en utredningsprocess, 
under förutsättning att de ges möjlighet att kommu
nicera och förstå på ett sätt som de behärskar. Genom 
att använda alternativ och kompletterande kommu
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nikation (AKK) är detta möjligt (Bradshaw m.fl. 2018; 
Cavert & Sloper 2004; Murphey & Cameron 2008; Stans 
2019; Stewart m.fl. 2018). AKK är ett samlingsnamn för 
egentligen all kommunikation som inte är vanligt tal. 
Det kan vara såväl personliga som allmänt vedertagna 
metoder som omfattar exempelvis bilder, gester eller 
tecken som alternativ och kompletterande kommunika
tion (TAKK). 

I mötet med barn med funktionsnedsättning har 
LSShandläggaren en mycket central roll. De arbets
metoder som används och de kunskaper om AKK som 

handläggaren besitter är viktiga. Vilka organisato
riska resurser som finns där handläggaren arbetar är 
därmed också av betydelse. Det är dock orimligt att 
en LSShandläggare ska ha kunskap om det specifika 
kommunikationssätt som varje enskilt barn använder. 
Mer generella metoder, analoga eller digitala, som kan 
anpassas utifrån barnets individuella behov, måste 
därför identifieras. På så sätt kan LSShandläggaren 
förbättra barns möjligheter till delaktighet i utrednings
processen.

LSS
Personer med funktionsnedsättning kan 
ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). 
För att erbjudas en eller flera insatser 
utifrån lagen ska den sökande omfattas 
av lagens personkrets (se nedan) och ha 
behov av den sökta insatsen. Rätten gäller 
om behovet inte tillgodoses på annat sätt.

LSS omfattar tre grupper som kallas 
lagens personkrets. Grupperna består av 
personer med:

1. utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd

2. betydande och bestående begåvnings
mässigt funktionshinder efter hjärn
skada i vuxen ålder föranledd av yttre 
våld eller kroppslig sjukdom

3. andra varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder som uppenbart inte 
beror på normalt åldrande, om de 
är stora och förorsakar betydande 
svårig heter i den dagliga livsföringen 
och därmed ett omfattande behov av 
stöd eller service.

LSS innehåller tio preciserade insatser för 
särskilt stöd och särskild service:

1. rådgivning och annat personligt stöd

2. personlig assistans

3. ledsagarservice

4. kontaktperson

5. avlösarservice i hemmet

6. korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet

7. korttidstillsyn för skolungdom över 
12 år

8. boende i familjehem eller i bostad med 
särskild service för barn eller ungdom

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

10. daglig verksamhet.

Avlösarservice i hemmet och korttids
vistelse utanför det egna hemmet är 
exempel på insatser för barn i alla åldrar. 
Korttidstillsyn för skolungdom över tolv 
år, ledsagarservice och kontaktperson är 
exempel på insatser som passar lite äldre 
barn. 

Källa: www.kunskapsguiden.se
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Socialstyrelsen (2019) har genomfört en nationell 
översyn av Barnkonventionens genomslag i till
lämpningen av LSS. Översynen inkluderade 

frågeformulär riktade till chefer som ansvarar för 
myndighetsutövning enligt LSS, ett fåtal intervjuer med 
handläggare samt dialoger med intresseorganisationer. 
Resultatet visar att barns delaktighet i utrednings
processen är begränsad. Handläggare tycker att det är 
utmanande att få barn delaktiga i ärenden som rör dem 
och att bedöma vad som verkligen är deras bästa. Det 
gäller framför allt situationer när barn och föräldrar 
uttrycker olika behov. Kartläggningen tyder dock på 
att det från kommunernas sida finns ett stort intresse 
av att utveckla arbetet med att stärka barns rättigheter. 
Vidare visar kartläggningen att barn är mer delaktiga i 
utredningsprocessen i de kommuner som använder sig 
av barnanpassad information, så kallade barnbrev, inför 
mötet med handläggaren. 

Tidigare forskning om barns delaktighet i myndig
hetskontakter har företrädelsevis fokuserat på barnets 
perspektiv i barnavårdsutredningar. Exempelvis har 
Heimer m.fl. (2018) granskat barnavårdsutredningar 

i ett antal svenska kommuner som har arbetat aktivt 
med att stärka barnets perspektiv. Resultatet visar på 
positiva effekter i de fall då barnet varit delaktigt i hög 
utsträckning. De menar därför att barnet bör ses som 
den primära klienten, inte föräldrarna. Cederborg 
och Hultman (2014) har granskat svenska barnavårds
utredningar för att undersöka om barns egna syn
punkter finns representerade i den del av utredningen 
där handläggare motiverar sina beslut. Resultatet visar 
på brister, bland annat för att barns synpunkter ibland 
presenterades som tolkade av föräldrar eller andra 
vuxna. Bijleveld och kollegor (2013) argumenterar i sin 
litteraturstudie för att en god relation mellan hand
läggare och barn leder till att barnet känner sig lyssnat 
till och respekterat. Såväl Heimer m.fl. (2018) som Toros 
och kollegor (2018) har funnit ett positivt samband 
mellan barnets delaktighet och hur väl det kan tillgodo
göra sig en insats. De menar att om barnet får sin röst 
hörd under utredningen blir effekten av insatsen mer 
gynnsam än om barnet inte hade tillfrågats.

Tidigare forskning visar att även barn med funk
tionsnedsättning har förmåga att vara delaktiga i en 

KUNSKAPSLÄGE
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beslutsprocess om de får det stöd de behöver för att 
såväl förstå processen som kommunicera sina åsikter 
(Cavert & Sloper, 2004). Engwall (2013) har undersökt 
barnets perspektiv i LSSakter och diskuterar resultaten 
utifrån Shiers (2001; 2011) modell för delaktighet. Av de 
flesta akter framgår att handläggaren har träffat barnen, 
men däremot är det inte tydligt vilka frågor barnen har 
svarat på och om det är barnens egna ord som återges. 
Engwalls resultat visar också att LSShandläggare har 
lättare för att göra barnet delaktigt i samband med upp
följning av insatser än vid ny ansökan. 

Tidigare forskning om professionellt arbete med 
barn med funktionsnedsättning i institutionella miljöer 
visar att barn sällan ges möjlighet att påverka sina egna 
angelägenheter (Olli m.fl., 2012). Det beror bland annat 
på professionellas bristande kunskaper om kommuni
kationssätt anpassade för målgruppen. Olli och kollegor 
(2012) menar att professionella bör ha en barncentrerad 
attityd. Åsikten delas av Hultman och kollegor (2019) 
som argumenterar för vikten av att handläggare inte 
bara har kunskap om olika kommunikationssätt utan 
även en positiv attityd och inställningen att barnets 
perspektiv  faktiskt är viktigt. 

Det finns en mängd AKKmetoder som kan lämpa 
sig väl under samtal mellan handläggare och barn med 
kommunikationssvårigheter. En metod är samtals
matta med tillhörande verktyg som med hjälp av 
symboler illustrerar exempelvis sinnestillstånd och 
önskningar. Att kommunicera med stöd av en samtals
matta kan underlätta för barnet när det gäller både att 
förstå och att uttrycka egna åsikter (se ex. Murphy & 
Cameron, 2008; Stewart m.fl., 2018; Stans m.fl., 2019). 
Samtalsmattan kan skräddarsys för ämnet som ska 
diskuteras och har visat sig vara värdefull för unga 
med intellektuell funktionsnedsättning vid exempelvis 
planering inför vuxenlivet (Cameron m.fl., 2008; Stans 
m.fl., 2019). Samtalsmatta finns numera också tillgäng

ligt som en applikation (app) att använda i smarta tele
foner eller på surfplattor (se www.talkingmats.com). En 
annan AKKmetod är kognitiv affektiv träning (KAT), 
som även den omfattar ett verktyg med illustrativa 
bilder som kan användas för att strukturera samtal om 
tankar, känslor och beteende. KAT har visat sig särskilt 
lämplig för personer med autism och finns också som 
app (se www.catkit.com). 

Numera är det mycket vanligt att barn använder 
surfplattor och smarta telefoner, och så gott som alla 
skolbarn har egna mobiltelefoner (Byrne m.fl., 2016; 
Andersson, 2020). Barn, oavsett funktionsnedsättning, 
tycker dessutom ofta att det är roligt att använda både 
smarta telefoner och surfplattor (t.ex. Björquist m.fl., 
2019; Hemmingsson 2015; Isaksson & Björquist, 2020). 
Tidigare forskning visar att den här typen av teknik 
kan underlätta såväl förståelse som kommunikation. 
Kommunikationen  kan bli mer spontan och leda till att 
barn inte blir lika beroende av vuxna när de ska kom
municera (Buchholz m.fl., 2018; Isaksson & Björquist, 
2020; McNaughton & Light, 2013). När det gäller barn 
i behov av stöd påverkas dock möjligheten att använda 
digital teknik av vilka attityder professionella har till 
tekniken (Björquist m.fl., 2019; Näslund & Gardelli, 
2013). Barn med funktionsnedsättning kan också upp
leva det stigmatiserande att använda hjälpmedel som är 
framtagna i relation till deras funktionshinder, till skill
nad från ”vanliga” hjälpfunktioner som finns i smarta 
telefoner och surfplattor (Söderström & Ytterhus, 2010).

Tidigare forskning belyser å ena sidan barns del
aktighet i mötet med välfärdssystemet kring barnskydd 
(se ex. Heimer m.fl., 2018; Toros m.fl., (2018); Leviner, 
2018), å andra sidan självbestämmande och inflytande 
kopplat till utförandet av LSSinsatser (se ex. Boren 
m.fl., 2016). Följaktligen finns det behov av utökad 
kunskap  om hur barns delaktighet i den process som 
leder till insats kan stärkas.

Vad är alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)?

AKK är alla sätt att kommunicera som inte är vanligt  
tal. Det kan användas i stället för tal eller för att för
stärka tal. AKK kan användas av vuxna för att barnet 
ska kunna förstå. Barn kan också använda AKK för att 
andra ska förstå vad de vill säga när talet inte räcker 
till. Det kan vara manuella kommunikationssätt 
som inte kräver hjälpmedel, exempelvis:

•  gester • naturliga reaktioner • tecken som 
stöd (TAKK)

Det kan vara grafiska sätt som kräver någon form av 
utrustning, exempelvis:

• föremål • foton • att rita

Det kan vara särskilda kommunikations hjälpmedel, 
exempelvis:

• Samtalsmatta • Widgit • Pictogram

Några av dessa kan användas i digital form, t.ex. som 
appar på en surfplatta eller smart telefon.

Läs mer: Heister Trygg & Andersson, 2009
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Forskningsprojektet påbörjades i början av 2020 
och pågick under resten av året. Det empiriska 
materialet samlades in genom åtta intervjuer med 

ett urval av LSShandläggare med erfarenhet av att göra 
barn delaktiga i hela eller delar av utredningsprocessen. 
Datainsamlingen pågick under våren och analys och 
rapportering skedde under hösten.

Syfte och mål
Studiens övergripande syfte var att utifrån ett profes
sionsperspektiv undersöka hur barn och unga kan ges 
ökad delaktighet i utredningsprocessen enligt LSS. Ett 
mer specifikt syfte var att undersöka hur barns del
aktig het kan underlättas genom alternativ och komplet
terande kommunikation (AKK), med eller utan stöd av 
digital teknik. Utifrån Shiers (2001; 2011) delaktighets
modell avser studien beskriva och analysera följande 
frågeställningar:

• Vilka utmaningar respektive möjligheter upp
lever LSShandläggare i arbetet med att göra 
barn delaktiga i utredningsprocessen?

• Vilka specifika åtgärder vidtar LSShandläggare 
för att låta barn och unga förstå utrednings
processen och uttrycka sina åsikter i enlighet 
med aktuella konventioner?

• Hur beskriver LSShandläggare möjligheter 
med och hinder för att använda AKK och 
digital teknik under utredningsprocessen?

Målet med studien var att bidra med verkningsfulla 
idéer och metoder som kan inspirera LSShandläggare, 
chefer och politiker att öka barns och ungas delaktighet 
i utredningsprocessen enligt LSS. Kunskapsbidraget 
kan förhoppningsvis utgöra underlag för reflektion och 
diskussion om hur arbetet ska organisera för att man 
bättre ska kunna möta barn med funktionsnedsätt
ningar och därigenom främja deras rätt till delaktighet.

Shiers delaktighetsmodell
Shiers (2001; 2011) delaktighetsmodell utgår från 
artikel  12 i FN:s konvention om barnets rättig heter, 
vilken beskriver barnets rätt att komma till tals i alla 

frågor som rör det (Unicef, 2009). Modellen består av 
fem delaktighets nivåer (se figur 1) på vilka den profes
sionella och organisationen runt hen arbetar för att 
göra barn delaktiga i ökande grad. På varje nivå ställs 
tre frågor som syftar till att bringa klarhet i om och hur 
barn ges möjlighet till delaktighet och hur delaktig
heten skulle kunna öka genom ytterligare åtgärder. 

Frågorna ställs i steg: öppningar, möjligheter och 
skyldigheter. Öppningar uppnås när en, i det här fallet, 
LSShandläggare är beredd att skapa möjligheter för 
barns delaktighet. Möjligheter handlar om hur LSS
handläggaren och socialkontorets ledning arbetar 
praktiskt  med att möjliggöra barns delaktighet. Det 
tredje steget, skyldigheter, gäller socialtjänstens väg
ledande dokument och behandlas inte i föreliggande 
rapport.

Forskningsmetod
I studien användes kvalitativ metod för att identifiera, 
analysera och beskriva verkningsfulla idéer och meto
der för att öka barns delaktighet i utredningsprocessen 
enligt LSS. 

I samband med planeringen av studien genomför
des ett referenssamtal med två yrkes verksamma LSS
handläggare i en mindre kommun i Västsverige. Under 
samtalet diskuterades såväl forsknings frågor som data
insamlingsmetod.

Ett ändamålsenligt urval användes sedan för data
insamling (Denscombe, 2018; Kvale & Brinkman, 2014). 
Ett urvalskriterium var att informanterna var yrkes
verksamma LSShandläggare och hade viss erfaren het 
av alternativa sätt att kommunicera med barn under 
utredningssamtal. För att komma i kontakt med 
informanter till studien togs därför kontakt med före 
detta studenter som genomgått en nationell uppdrags
utbildning för LSShandläggare vid Högskolan Väst. 
En av de centrala delarna i utbildningen omfattade del
aktighet och inflytande för personer aktuella för LSS
utredning. En del av de handläggare som kontaktades 
hade bytt till andra arbetsuppgifter eller arbetade inte 
med utredningar som gäller barn. De var dock behjälp
liga med kontakter till andra handläggare aktuella för 
studiens urval, vilket innebar att det uppstod en så 
kallad snöbollseffekt (Denscombe, 2018). 

UNDERSÖKNING
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Figur 1. Shiers modell för delaktighet (Shier, 2001). Versionen är översatt av Sverre  
Nyborg Warnerför projektet Egen växtkraft och publicerades första gången i Shier (2011).
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Deltagare
De åtta handläggare som deltog i intervjuer represente
rar sju av de 20 största kommunerna i Sverige. Alla har 
en grundutbildning som socionom och deras erfaren
het av LSShandläggning som rör barn varierade vid 
intervjutillfället mellan ett och elva år. Flertalet har 
erfarenhet av att ha arbetat inom LSSverksamheten 
bostad med särskild service (9 § 9 p. LSS) och ett par 
har tidigare arbetat med barnavårdsutredningar. Två 
av informanterna har genomgått kortare utbildningar 
i tecken som alternativ och kompletterande kommuni
kation (TAKK). Övriga har ingen specifik utbildning i 
AKK, men angav att de i viss mån är självlärda. När det 
gäller privat användning av digital teknik har alla infor
manter smarta telefoner och alla utom en är mycket 
positiva till att använda digital teknik. Gemensamt för 
informanterna är att de anser sig vara beredda att hjälpa 
barn och unga att uttrycka sina synpunkter under 
utrednings processen. 

Datainsamling 
För att fånga upp handläggares erfarenheter av att 
möjlig göra barns delaktighet i utredningsprocessen 
genomfördes semistrukturerade intervjuer (Kvale & 
Brinkman, 2014). De hölls via digitala videomötes
verktyg och pågick under 45–60 minuter. Författarna 
genomförde en första intervju gemensamt, därefter 
hölls tre intervjuer av en författare och fyra av den 
andra. 

Inledningsvis fick informanterna svara på bak
grundsfrågor såsom antal år som LSShandläggare, 
tidigare yrkeserfarenhet och utbildningsbakgrund. 
De fick också berätta om de hade deltagit i någon form 
av utbildning i AKK och/eller användning av digital 
teknik. Därefter tillfrågades de om vilken privat inställ
ning de har till digital teknik och vilken erfarenhet de 
har av att använda densamma.

Intervjuerna fortsatte med att informanterna fick 
berätta vilka specifika åtgärder de vidtar för att möjlig
göra för barn och unga att förstå och uttrycka sina 

åsikter under utredningsprocessens gång. De ombads 
att i detalj beskriva ett ärende då de ansåg sig ha arbetat  
aktivt för att möjliggöra barnets delaktighet före, 
under och efter själva mötet med barnet. Exempelvis 
fick informanterna berätta om och i så fall hur barnet 
fått information innan mötet och vilka överväganden 
som gjorts när det gällde val av plats för mötet. Vidare 
uppmanades de att noga beskriva vilka verktyg eller 
metoder de använde och hur valet av dessa gjorts. Sist 
fick de berätta hur det tog vara på barnets perspektiv i 
dokumentation och beslutsfattande. Hela tiden ställdes 
följdfrågor för att beskrivningarna skulle bli så detalje
rade som möjligt. 

Avslutningsvis ombads informanterna berätta mer 
generellt om upplevda möjligheter med och hinder för 
att skapa delaktighet för barn i sitt yrkesutövande. 

Bearbetning och analys
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades 
ordagrant. Textmaterialet analyserades sedan genom 
induktivt driven tematisk innehållsanalys. Tematisk 
innehållsanalys är en metod för att identifiera, analy
sera och rapportera mönster eller teman som fram
träder i ett material (Braun & Clarke, 2006). 

Analysen genomfördes i de av Braun och Clarke 
(2006) rekommenderade sex stegen. Steg ett innebar 
att alla transkriberade intervjuer lästes igenom indi
viduellt för att båda författarna skulle bli bekanta med 
materialet. Under tiden noterades idéer och reflek
tioner som sedan diskuterades gemensamt. I steg två 
skapades initiala  koder baserade på intressanta spår i 
data materialet. Steg tre innebar att koder med gemen
samt innehåll slogs samman till preliminära teman. 
I det fjärde steget diskuterades såväl koder som teman 
i relation till studiens syfte och frågeställningar, vilket 
resulterade i att de teman som framkommit kunde för
finas och namnges i steg fem. Under framskrivandet av 
resultatkapitlet förfinades de ytterligare i ett sjätte steg. 
Resultatet är tre övergripande teman som vart och ett 
har underteman.
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Att förbereda sig inför mötet
Om ansökan gäller ett barn som tidigare inte har några 
LSSinsatser vet inte handläggaren vare sig hur barnet 
är eller på vilket sätt det förstår och kommunicerar. Det 
blir då väsentligt att skaffa så mycket information som 
möjligt om barnet innan mötet:

Jag skulle nog säga att det är mycket av den 
här föreresearchen som lägger grunden till 
att det kan bli ett bra möte då. [H6]

Gäller ansökan ett barn som inte tidigare har haft någon 
LSSinsats finns ibland läkarintyg, psykolog utlåtande 
eller liknande bifogat. Får barnet redan stöd enligt LSS 
finns tidigare utredningar och journal anteckningar 
i en personakt. Av dokumentation fram går ofta både 
barnets individuella svårigheter och barnets förmåga 
att kommunicera, vilket handläggarna tycker är viktig 
information. Särskilt viktigt är det att ta reda på om 
barnet behöver använda ett alternativt sätt att kommu
nicera:

Och innan jag gör hembesök för att träffa 
barnen, så tar jag ju reda på … oftast får 
vi ju in läkarintyg och liknande, kanske 
psykologbedömningen och så … så jag går 
igenom den och försöker ta reda på var de 
ligger kommunikativt, om de kan uttrycka 
nånting, och ja, lite spannet så. [H6] 

Om det inte finns någon dokumentation att tillgå kan 
det gå att få information från andra som känner barnet. 
Alla barn gå i skola och om barnet har en LSSinsats 
sedan tidigare kan någon därifrån ha information om 
barnets kommunikationsförmåga:

… dels fick vi ju information från skolan. 
Och sen inhämtade vi också information från 
korttidspersonalen. [H5]

Det bästa verkar dock vara att prata med barnets för
äldrar. Att ha ett förmöte med föräldrarna ger hand
läggaren en möjlighet att få individuell information om 
barnet, till exempel om hur det kommunicerar och om 
det finns omständigheter som det är viktigt att tänka 
på:

De deltagande handläggarna tycker alla att det 
är viktigt att lyssna till barnet, men också att 
det är en stor utmaning att göra dem delaktiga 

i utrednings processen enligt LSS:

Och att det är väldigt viktigt, särskilt med 
barnen med funktionshinder … De växer ju 
upp med att aldrig riktigt få komma till tals i 
många sammanhang, vilket gör att när man 
väl ger dem utrymme så klarar de inte av att 
ta det. [H3]

Resultatet presenteras under tre olika teman kopplade 
till Shiers (2001; 2011) delaktighetsmodell. Genom
gående lyfts vikten av förberedelse och de dilemman 
som finns.

Förtroendeskapande 
relationer – viktiga 
men utmanande
I detta första tema lyfts handläggares erfarenheter av 
att skapa ett bra möte för att kunna lyssna på barnet i 
utredningsprocessen. För att mötet ska bli så bra som 
möjligt är det väsentligt för handläggaren att förbereda 
både sig själv och barnet, och ibland även föräldrarna 
(nivå 1, möjligheter). 

Under en LSSutredning träffar handläggaren 
barnet vid endast ett eller ett fåtal tillfällen. Att skapa 
en relation kan därför vara en utmaning. Det händer att 
barnet inte förstår vem handläggaren är och varför de 
ska träffas. Informanterna menar att många barn med 
funktionsnedsättning träffar en mängd professionella 
från exempelvis skola, habilitering och sjukvård och att 
föräldrar därför kan vilja skydda sitt barn från att träffa 
tjänstemän från kommunen. Vissa föräldrar anser 
att de kan prata för barnets sak och att handläggaren 
inte behöver träffa barnet över huvud taget. Enligt 
informanterna är det dock självklart att handläggaren 
behöver  träffa den person som ansökan gäller, och att 
prata med barnet är centralt för dem. 

RESULTAT
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För oftast har man haft kontakt med en 
förälder. […] Vi har kanske har haft ett 
enskilt samtal. Och då får man ju ofta veta 
hur de kommunicerar. [H1]

Att ha ett förmöte med föräldrarna innebär att det 
krävs två möten i utredningsprocessen, och det kan bli 
fler om handläggaren behöver träffa barnet mer än en 
gång. Att läsa in sig på ett ärende tar också tid. Och till
räckligt med tid är något som inte alla informanterna 
upplever sig ha. Några vittnar om att deras organisatio
ner inte heller sanktionerar tid för förberedelser i den 
omfattning som behövs. Ibland blir det bråttom med ett 
ärende och tiden finns helt enkelt inte:

Det händer ibland att man har mycket att 
göra och […] så tänker man ” just det, om 
två timmar ska jag träffa den personen”, 
och så vet man att man inte har läst på så 
bra … Och visst, man kan ju åka dit utan att 
vara superförberedd och ändå få tillräckligt 
mycket information. Men frågan är om 
barnet kommer till tals lika mycket då … 
[H6]

Relationsskapande i stunden
För att skapa en relation med ett barn är det bra att göra 
situationen så gemytlig som möjligt. Vanliga knep är 
att tacka ja till fika vid hembesök eller bjuda på saft när 
besöket sker på socialkontoret. Det är också viktigt att 

vara lyhörd för barnets intressen och sådant som barnet 
tycker är roligt. Att rita tycker många barn om och 
anteckningsblock och penna har handläggare alltid till 
hands var de än träffar barnet. Att fånga ögonblicket 
och låta barnet rita eller bara leka med suddgummit 
kan vara ett sätt att skapa en första kontakt. Det kan 
också kännas bekvämt för ett barn att sysselsätta sig 
med något. Att man får rita eller bygga med lego när 
man pratar med en främmande vuxen kan göra samta
let mer avslappnat. Att prata om aktuella TVprogram 
eller dataspel kan vara en isbrytare när det gäller just 
barn och unga: 

”Kan du visa mig eller kan jag få visa dig 
gubben i Fortnite?” Det brukar vi faktiskt 
ta nästan direkt, när jag i stort sett bara har 
presenterat mig och försökt förklara vad jag 
arbetar med … [H6]

Ibland kan det alltså krävas ett flexibelt förhållnings
sätt för att fånga barnets intresse i stunden. När det 
gäller barn i behov av kommunikationsstöd är det 
viktigt att använda alternativa sätt att kommunicera 
redan vid relationsskapandet. Då behöver handläggaren 
vara kreativ och anpassa sättet att kommunicera efter 
barnets  behov. Att använda gester och kroppsspråk kan 
fungera:

… då är det ju kroppsspråk man använder, 
som man bara kommer på. ”Kan du klä på 
dig” [visar med gester], sådär … [H5]

När det gäller barn i behov av kommunikationsstöd 
är det viktigt att använda alternativa sätt att 
kommunicera redan vid relationsskapandet.
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Många barn tilltalas av smarta telefoner och surf plattor. 
En av handläggarna berättar om ett hembesök då hen 
hade med sig en surfplatta för att kunna använda en 
digital version av KAT. Barnet, som hellre ville vara 
på sitt rum, visade inget intresse av att vilja prata med 
handläggaren. Men till slut blev barnet så nyfiket på 
surfplattan att det kom ut från sitt rum:

Jag hade laddat den här paddan, men jag tog 
med några blad för säkerhets skull, för jag 
är inte bevandrad i iPad över huvud taget. 
Och det tog en timme innan barnet kom 
ner och ville prata med mig. Till slut blev 
det nyfiket … […] Ja, men tack vare att jag 
verkligen inte kan nånting om iPad kunde 
barnet visa mig, och då … [H8]

Det tar tid för ett barn att 
lära känna handläggaren
Att träffa ett barn och se till att det verkligen förstår vad 
som händer och blir lyssnat till kräver tid. Det innebär 
att det kan behövas fler än ett möte: 

Jag måste ändå säga att vi kan utforma vår 
utredning ganska självständigt. Ser jag behov 
av att träffa barnet en gång till, så kan jag 
göra det. Så klart. Men det är ju ändå en 
prioriteringsfråga i allt annat jobb, så är det 
ju. [H1]

En beviljad insats ska alltid följas upp och omprövas, 
oftast årsvis. Det är också vanligt att barn i behov av 
omfattande stöd behöver fler eller andra insatser efter 
hand. Att barnet får träffa samma handläggare vid varje 
bedömning och uppföljning underlättar arbetet med att 
göra det delaktigt:

… den här pojken har jag träffat i tre år, så 
han är väldigt van att se mig. Han vet hur 
det går till nu. Att vi gör si och så och går 
igenom moment för moment. Att det är lite 
småtråkigt, men att han ändå får vara med 
och göra sin röst hörd. [H6]

Förändringar såsom omorganiseringar och att hand
läggare slutar eller har föräldraledigt är dock vanliga 
inom socialtjänsten, och det gör att barn inte alltid får 
träffa samma person igen. Det förekommer att de får 
träffa en ny handläggare vid varje omprövning av sina 
beslut: 

… det inte är kul att få träffa en ny person 
hela tiden heller, och dra samma historia. 
Föräldrarna tröttnar också till slut. [H6] 

Platsen för mötet  
och vilka som är med
Tema nummer två handlar om hur handläggare be
aktar barnsamtalets kontext för att möjliggöra att 
barnet blir mer delaktigt (nivå 2, möjligheter). Att 
träffa barnet, inte bara föräldrarna, är självklart och 
att planera  hur träffen ska ske är därför viktigt. För 
barn som har svårt att träffa nya människor kan valet 
av vilka som ska vara med under mötet vara väsentligt. 
Rätt vald plats för mötet kan också öka barnets möjlig
heter och ibland vara helt avgörande för dess möjlighet 
att komma till tals. 

Hembesök eller inte
Handläggarna försöker så långt det är möjligt att låta 
barnet själv, eller i alla fall föräldrarna, bestämma plat
sen för utredningssamtalet. Den traditionella arenan 
är ett socialkontor, vilket studiens informanter inte 
tycker passar riktigt bra när det gäller barn. Rummen 
är tråkiga och sällan barnanpassade. Och det vanligaste 
önskemålet från familjernas sida är mycket riktigt att 
träffas i hemmet:

För att de [föräldrarna] nog tänker att det är 
smidigt, att slippa åka iväg … men också för 
att det är barnets trygga arena. [H7]

Informanternas erfarenhet är att det oftast är tryggast 
för barnen att få vara i sin hemmiljö när de träffar en för 
dem okänd person. Många handläggare ser det också 
som en självklarhet att de ska få komma hem till famil
jens bostad. Men att en tjänsteman från kommunen 
kommer hem till familjen är inte den bästa lösningen  
för alla familjer: 

Jag hade ett ärende nyligen där föräldrarna 
sa: ”Hur kan det vara så att ni ska behöva 
komma hem till oss igen!?” Då hade en annan 
biståndshandläggare träffat barnet kanske 
ett år tidigare, och så ansökte föräldrarna 
om samma insats fast i större omfattning och 
verkligen bönade om att få slippa ett hem
besök. [H4] 

Det är alltså viktigt att försöka vara kreativ när det 
gäller att hitta lämpliga mötesplatser. En av informan
terna berättar att hen emellanåt använder ett digitalt 
frågespel för att göra något extra av hembesöket. Under 
besöket går handläggaren och barnet en kortare pro
menad i området där barnet bor, för att vara i barnets 
bekanta miljö men ändå inte i själva bostaden. Det i 
kombination med tekniken gör besöket lite mer lustfyllt 
för barnet: 
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… ett quiz var det. Man skulle gå utanför 
dörren, helt enkelt […] så poppar det upp en 
fråga. […] När man exempelvis har några 
barn som är jätteintresserade av Melodi
festivalen så ställer man en massa frågor 
om det, eller man kan ju ha ett tema kring 
djur och allt möjligt. Då kommer det en 
fråga efter tio meter, och så går man kanske 
200 meter nånstans … eller väldigt nära i 
bostadsområdet. [H6]

Digitala möten kan fungera för en del
De informanter som tidigare har arbetat med barna
vårds ärenden inom kommunernas familj och 
individ omsorg har erfarenhet av digitala möten med 
ungdomar. Under tiden för studiens genomförande 
var Folk hälso myndighetens rekommendationer på 
grund av covid19pandemin att undvika fysiska 
möten med personer i riskgrupp. Därför har digitala 
möten via exempel vis Teams använts mer även av LSS
handläggare . Även för de som tidigare varit tveksamma 
till virtuella möten har det nu blivit mer eller mindre 
nödvändigt att prova: 

Vi har ju börjat diskutera det mer. Och jag 
tror att corona gjorde att det blev lättare. För 
nu blir ju vi, även såna som är motståndare 
till teknik över huvud taget, tvungna att 
använda den. Och jag tror att det är bra. 
[H5]

För barn som inte behöver några kommunikations
hjälpmedel har det under covid19pandemin fungerat 
bra med telefonsamtal. Någon av informanterna har 
dock erfarenhet av att videomöten ofta passar bättre för 
barn med vissa typer av funktionsnedsättningar:

… det här [videomöten] fungerar ju särskilt 
bra med barn som har högfungerande 
autism. De är ju rätt så självständiga i sin 
kommunikation, men är kanske i behov av 
ett ansikte när de talar med nån för att förstå 
samman hanget. [H3]

En del av informanterna har tidigare erfarenhet även 
av att ringa videosamtal via telefonen. Några har märkt 
att en del barn som tycker att det är svårt med telefon
samtal har lättare för att prata via videosamtal. Andra 
har inte provat, men tänker att videosamtal kan passa 
barn som har höga funktionsförmågor. Handläggarna 
generellt önskar använda sig av digitala möten oftare 
än tidigare, men tycker att det är svårt att veta vilken 
digital mötesform som kan vara passande för barn med 
kommunikationssvårigheter:

Jag har så svårt att veta vad det finns för 
digital teknik som kan användas för att prata 
med de som har svårt med talet. [H5]

Informanterna menar att vinsten med videomöten är 
att de sparar tid så att de kan träffa barnen fler gånger. 
Dock finns organisatoriska och juridiska hinder:

… vi får inte använda Skype, för det är väl 
några sekretessövergripande bestämmelser 
där, tror jag. [H3]

Om mamma inte är med  
är det lättare att prata
Handläggarna anser att barnet som ansökan handlar 
om är den viktigaste personen och verkar tycka att ett 
samtal med barnet ensamt, utan föräldrar, är liktydigt 
med att göra barnet delaktigt. Deras erfarenhet är att 
många barn, framför allt de äldre, har lättare att berätta 
vad de tycker och känner när inte mamma eller pappa 
är närvarande. Ett sätt att lösa det är att be föräldrarna 
vänta i ett annat rum:

… ett ärende som jag har haft, när både 
mamman och ungdomen kom, då sa vi till 
mamman att vi gärna ville prata med honom 
lite före … Vi sa: ”Kan du komma in efter ett 
tag?” Då gick mamman med på det. Och han 
blev mer bekväm när mamman inte var med, 
det blev tydligt. Då vågade han säga att han 
inte ville ha de insatserna som hans mamma 
tyckte att han skulle ha. Och det är ju så klart 
svårt att säga när mamma sitter med och 
tydligt säger vad hon vill. [H2]

Erfarenheter finns dock av att framför allt yngre barn 
blir tryggare av att ha sina föräldrar med sig när de 
träffar  en myndighetsperson. Om bedömningen är 
att en förälder kan påverka barnet kan det fungera att 
någon annan vuxen som barnet känner väl är med vid 
mötet. Lärare från skolan brukar vara bekanta med 
barnets vardag och dessutom känna till hur barnet 
kommunicerar: 

Hon [en lärare] hjälpte mig, hon satt med 
som en mellanhand mellan mig och flickan. 
För jag var ju inte van vid att kommunicera 
med just den här flickan, och hon hade ju 
känt läraren i många år. Alltså, jag tror att 
det var bra att det var nån med, eftersom 
jag var en total främling. Men samtidigt tror 
jag att det var bra att det inte var mamman, 
utan att det var en annan person som hon var 
trygg med. [H5]
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Att möjliggöra delaktighet 
under själva mötet
Detta avslutande tema beskriver metoder och tillväga
gångssätt som används under själva utredningssamtalet 
(nivå 2, möjligheter). Att skapa ett så gott samtals
klimat som möjligt för barnsamtal verkar studiens 
informanter tycka är viktigt, men ett utredningssamtal 
handlar om så mycket mer än att skapa en bra rela
tion till barnet. För att kunna bedöma behov och fatta 
beslut om insatser behöver handläggaren få rikligt med 
informa tion om vad barnet klarar och inte klarar och 
vilka önske mål det har. Att ett barn behöver stöd för 
att kommunicera kan bli en extra utmaning i en LSS
handläggares arbete.

Vikten av att förbereda 
utredningssamtalet
Barn, oavsett funktionsförmåga, har rätt att såväl förstå 
situationen som svara på frågor och framföra sina syn
punkter. För att ge alla barn möjlighet till det krävs en 
genomtänkt mötesstrategi. Informanterna menar att de 
är hjälpta av att lägga mycket tid på förberedelse innan 
utredningssamtalet: 

Förberedelsen är väl grundbulten liksom. 
[H6]

Utifrån vem och vad ansökan gäller väljer hand
läggarna ut både bilder och kommunikationssätt som 
lämpar sig för det individuella barnet i den specifika 
situationen:

… jag brukar välja ut bilder som jag kan 
tänka mig. ”Nu ska vi se här, det här är en 
samtalsstund som ska handla om detta.” […] 
Då tar jag fram såna bilder och förbereder 
mötet. [H6] 

I informanternas berättelser nämns en mängd olika 
kommunikationsverktyg. Organisationerna de arbetar  
för har access till olika system, men bredden beror 
också på att handläggarna försöker anpassa sig efter det 
enskilda barnets behov: 

Annars finns det ju en hemsida […] de har 
Mangakort, och de har legogubbar som visar 
på känslotillstånd. Där har jag plockat med 
mig lite, skrivit ut de här [bilderna] för att 
se om de är nånting som den här killen kan 
nappa på. [H1]

Informanterna berättar om analoga bilder i pärmar som 
det tar tid att bläddra i, och som också kan vara upp

tagna av andra eller helt enkelt ligga kvar på kontoret . 
Digitala hjälpmedel och material kan då vara en stor 
hjälp: 

Eller så kan det vara att man tar med sig 
surfplattan med en massa olika Widgit
bilder. Jag brukar sätta ihop så att jag har 
10–20 bilder som jag utifrån psykolog
bedömningen tror kan passa barnet. [H6]

Att ta hjälp av skolan kan vara värdefullt. Skolans 
personal  har ofta kunskap om vilket kommunikations
sätt barnet har, vilket material det brukar använda i 
skolan och dessutom vilken typ av kommunikations
hjälp som kan vara användbar under ett utrednings
samtal:

Ibland har vi även haft referenssamtal med 
skolan.[…] Och då kan man få ännu mer 
input om vad de [barnen] brukar använda 
där. [H1]

Det är inte bara handläggaren som behöver vara för
beredd. Behovet av förberedelser inför ett möte är 
ömse sidigt, då även barnet behöver veta vad som 
väntar. Några av de kommuner som är representerade i 
studien har barnvänliga och illustrativa informations
blad som beskriver hur en utredning går till:

Det är ett informationsblad som vi har 
utformat själva på vår enhet. Det beskriver 
hur en utredning kan gå till, att den inleds 
med att en ansökan inkommer, vad som 
händer under en utredning, att vi tar lite 
olika kontakter, vad de kan leda till och att 
vi tar ett beslut. Och så står det lite om att vi 
utreder enligt IBIC och lite om sekretess. Det 
har inga bilder, men är skrivet på ett så enkelt 
sätt som möjligt. Och sen är det som en kom 
ihågruta med vad de ska göra, om vi begär 
in ett intyg eller så. [H2]

Handläggaren kan alltså skicka hem information om 
vad utredningsmötet kommer att handla om. Ett annat 
sätt är att skicka hem de frågor som behöver besvaras 
för att handläggaren ska kunna göra en bedömning. 
Då kan barnet tillsammans med sina föräldrar svara 
på frågorna i lugn och ro:

Jag har valt att skicka frågor via mejl. Då kan 
du sitta i lugn och ro med din mamma eller 
pappa och svara när du kan. Och oftast får 
jag svar. Jag tror att en del tycker att det är 
ganska skönt. Alla gillar ju inte att man ses, 
direkt. [H8]
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Hemskickade frågor kan också fungera som en för
beredelse inför ett möte, för genom att veta vad hand
läggaren ska fråga om kan barnet bli mer bekvämt när 
det sedan träffar handläggaren.

Barnet behöver kunna 
kommunicera sina tankar
Informanterna beskriver att de har intentionen att 
kommunicera med varje enskilt barn på ett sätt som är 
anpassat efter det specifika barnets ålder och mognad. 
Vilket sätt det är vet de dock inte alltid innan de har 
träffat barnet första gången: 

Att vi anpassar, att vi tar fram det som är 
möjligt […] Sen är vi inte några experter … 
Men att vi hela tiden luskar efter svar på 
frågan: ”Hur förmedlar den här personen 
sina önskemål, sina viljor?” Och att vi 
möjliggör det, på ett eller annat sätt. [H1]

Förtydligande kroppsspråk används flitigt av hand
läggarna och flera berättar att de även använder smileys 
i from av glada, neutrala eller ledsna ansikten. Tumme 
upp och tumme ner är andra exempel. De finns som 
bilder att ta med när man träffar barnet eller är enkla att 
rita själv i stunden:

Jag satt i ett assistansmöte förra veckan 
där jag bara förstärkte när jag pratade med 
barnet. ”Alltså, hur funkar det med att 
duscha?” Då kanske jag förstärker med en 
bild. Är det tummen ner? Jag brukar ha med 
mig de här tummen ner och tummen upp
bilderna. Det kan de flesta förstå. [H1]

Vare sig handläggaren har förberett ett möte eller 
inte är det väsentligt att barnet både kan förstå frågor 
och ges möjlighet att besvara dem. Att skapa ett gott 
samtals klimat trots att tråkiga men för utredningen 
nödvändiga frågor måste ställas kan upplevas som en 
utmaning: 

Snäll och glad och skoja lite, men ändå inte 
prata för mycket. Utan bara ställa tydliga 
frågor som hon kunde svara på. Hon hade 
inte jättesvårt att svara på frågorna – även 
om det var tydligt att hon hade en funktions
nedsättning, så berättade hon. [H4]

Flera handläggare pratar om användning av analoga 
bilder, alltså bilder i pappersform, men flera belyser 
också vikten av att stämma av om bilder passar det 
enskilda barnet. Om barnet är vant vid digitala  bilder 
anser de sig även kunna använda sina arbetsdatorer:

… vi använder ju datorer mycket när vi 
utreder, så vi skulle lika gärna kunna ta upp 
datorn och visa det. För vi har det i datorn 
också. Men inte på platta eller så, för det har 
vi inte på arbetet. Men däremot på dator eller 
att skriva ut … [H1]

Att möjliggöra för  
barnet att besvara frågor
En LSSutredning handlar till stor del om att identifiera 
vad en person klarar och inte klarar av. Att förstå och 
svara på frågor om vad man inte kan hantera i vardagen 
och därför behöver hjälp med är dock inte naturligt för 
någon, särskilt inte för barn. För att barnet över huvud 
taget ska vilja vara delaktigt krävs att samtalet blir så 
lustfyllt som möjligt. En av informanterna har löst det 
genom att varva de nödvändiga frågorna med lek:

Och för att få bort fokus, om det var lite 
jobbiga frågor där ibland, kunde vi då 
avbryta och köra lite quiz emellan … och sen 
så gick vi på de tråkiga frågorna igen. Ja, det 
var jättekul. [H6]

En annan informant berättar att det kan gå att få 
barnet att prata om sina behov genom att utgå från 
tredje person. Ett roligt sätt är att använda sig av spel
karaktärer i ett dataspel som barnet tycker om. Frågor 
om vad barnet tror att karaktären tycker och tänker kan 
underlätta för barnet att formulera sig:

Jag vet en socialsekreterare hos oss, ja, jag 
är jätteimponerad av henne. Det kan inte 
ha varit lätt, men när de började prata om 
karaktärer … Det här barnet hade väldigt 
mycket lättare att prata om sig själv i tredje 
person, som en karaktär. [H7]

En informant använder en metod som kräver något så 
enkelt som papper och penna. Den heter Three houses 
och syftar till att visualisera dels vad som är svårt, dels 
hur barnet skulle vilja ha det: 

Antingen har man med sig tre papper bara, 
där det ena pappret är det bra huset, det som 
är bra i livet. Det [andra är det] dåliga huset, 
det som är jobbigt i ens liv. Och det tredje 
huset, det är drömmarnas hus, så som man 
skulle vilja att det var. Så visualiserar man 
det lite. Man kan rita hus, eller så har man 
bara olika färger på papperna. [H1]
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I ett par kommuner använder handläggarna surf plattor. 
De ger en möjlighet att spontant plocka fram bilder 
som kan passa för det individuella barnet, vilket uppges 
fungera bra trots att handläggaren måste leta bilder 
under själva samtalet:

Då har jag sagt: ”Kolla på ditt favorit
Youtubeklipp i två sekunder så ska jag hitta 
en bild som jag tror kan passa.” [H6]

När barnet redan använder ett 
alternativt kommunikationssätt
Många barn är redan bekanta med någon form av kom
munikationsstöd. Trots att LSShandläggare sällan har 
kunskap om varje unik metod kan de ändå dra nytta av 
att barnet behärskar en viss kommunikationsmetod. 

Bliss är ett exempel på en relativt avancerad AKK
metod. Egentligen kräver den utbildning, men eftersom 
den omfattar ganska enkla symboler tycker en av infor
manterna att den är användbar oavsett kunskapsnivå. 
Många barn använder ungefär samma uppsättning 
symboler, vilket gör att man lär sig känna igen dem 
efter hand:

Jag använder deras Blisskarta. De har den 
oftast vid rullstolen och visar den, och […] jag 
har tagit lite skärmdumpar, så jag har också 
egna såna Blisskartor. Det är ju många som 
har samma bilder, men sen så har de även 
lite enskilda, ja, utifrån intressen och så. […] 

Men annars utgår vi från deras Blisskarta, 
så att de får visa mig vad de menar på sin 
karta. [H6]

Många barn med kommunikationssvårigheter använ
der tecken som alternativ och kompletterande kom
munikation (TAKK) som stöd till talet. Det är som en 
enklare variant av teckenspråk, och även om inte alla 
handläggare kan TAKK går vissa gester att förstå ändå. 
En av informanterna använder gärna tecken som stöd, 
men är noga med att stämma av så att barnet inte tycker 
att det blir barnsligt på grund av hens begränsade kun
skaper: 

Om ett barn brukar använda tecken som 
stöd, då använder jag mig av det såklart, 
eftersom jag kan vissa tecken. Om personen 
kommunicerar på det sättet känns det 
självklart för mig att använda det. [H3]

Bilder som stöd för utredningsfrågor
Att beskriva LSSinsatserna är enligt handläggarna 
mindre utmanande än att prata om barnets behov av 
stöd. Flera av informanterna berättar att de använder 
illustrativa bilder för att berätta om insatserna, ofta i 
program såsom Pictogram eller Widgit. Att använda 
bilder kan framför allt hjälpa barnet att förstå vad olika 
insatser innebär och vilket stöd det kan få genom en 
specifik insats: 

Förtydligande kroppsspråk används flitigt av hand
läggarna och flera berättar att de även använder 
smileys i from av glada, neutrala eller ledsna ansikten. 
Tumme upp och tumme ner är andra exempel. 
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Vi har bilder på insatserna. För barn och 
unga är de vanligaste insatserna avlösar
service, ledsagarservice och korttidsvistelse. 
Det är små bilder som man har gjort här på 
handläggningsenheten, så att man enklare 
ska kunna beskriva vad insatsen går ut på 
eller vad den syftar till. Om avlösare står det 
att en avlösare kommer hem till dig och leker, 
fikar, läser, spelar spel, pysslar och vilar, och 
så förklarar men att det sker i samband med 
att föräldern lämnar hemmet. [H2]

Några av informanterna arbetar i organisationer där 
metoden Barns behov i centrum (BBIC) används. 
Kopplat till den finns ett bildsystem för att hjälpa barnet 
att förstå och formulera såväl sina behov som vilka 
önske mål det har:

Och med BBIC så har vi de här kartorna 
med bildstöd, så att man förklarar olika 
livsområden genom bilder. De använder vi 
jättemycket nu. Även om personerna kan 
uttrycka sig, så är det skönt att ha bilden 
framför sig. [H8]

Över lag verkar det finnas begräsningar i tillgången 
till utrustning i handläggarnas organisationer. Ibland 
är det nödvändigt att låna material från utförar
verksamheter, exempelvis korttidsvistelse. Samarbete 
med särskola är också ett sätt att få tillgång till såväl 
kunskap som material:

Det måste jag ju säga att på vår … alltså, 
vi har ju inget bildmaterial som vi kan 
använda, vi som är biståndshandläggare, 
utan vi får gå och låna av utförarna som har 
mer. [H5]

Informanterna berättar att även om de skriver ut bilder 
på papper, så sitter de och bläddrar och har kanske ändå 
inte med sig något som passar det aktuella tillfället. De 
menar att om de hade haft möjlighet att använda en app 
med bilder, så hade det varit mycket enklare att plocka 
fram bilder spontant, bilder som behövs i stunden. De 
menar också att barn och ungdomar redan är en del 
av den digitala världen och att det skulle vara mer lust
betonat för dem att använda teknik de gillar: 

Ja alltså, de är så vana vid smartphone 
eller iPad. Och det märker man ju … ja, de 
funktions hindrade har ju också lätt för det. 
[H5]

Bilder i digital form anses alltså underlätta möjligheten 
att beakta barnens perspektiv. Någon av kommunerna 
representerade i studien har också kommit långt i 
införandet av såväl digital utrustning som digitala 
kunskaps stöd. Alla handläggare har inte samma förut
sättningar, men uttrycker ändå både vilja och intresse 
av att använda digital teknik i syfte att underlätta såväl 
sitt eget arbete som tillgängligheten för barn: 

Alltså, vi har ju en förhoppning om […] att 
få in det här digitala, för ungdomar är ju så 
vana vid det och sitter gärna med surfplattor. 
Så om man bara hade haft en surfplatta, så 
kanske det hade väckt ett annat intresse än 
vad våra papper gör. Där är vi inte ännu, 
men förhoppningsvis kommer vi dit. [H2]
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Alla barn, så även barn med funktionsnedsätt
ning, har rätt att komma till tals, bli lyssnade till 
och vara delaktiga i frågor som rör dem (SFS, 

1993; Unicef, 2009). I diskussionen belyses hur hand
läggare kan underlätta för barn att vara delaktiga under 
utredningsprocessen, framför allt i samtalen mellan 
handläggare och barn. Vidare diskuteras både hur 
barns delaktighet kan underlättas med stöd av alter
nativ och kompletterande kommunikation (AKK) och 
förutsättningar för implementering av digital teknik.

Det första temat, förtroendeskapande relationer – 
viktiga  men utmanande, illustrerar hur viktigt det är 
att göra ett utredningssamtal så bekvämt och positivt 
som möjligt. En behaglig atmosfär möjliggör för barnet 
att såväl förstå som besvara nödvändiga frågor. Att 
professionella som pratar med barn visar att de har tid 
och att de verkligen lyssnar på barnet, är enligt Social
styrelsen (2018a) viktigt för att skapa trygghet i kon
takten med socialtjänsten. En god relation mellan barn 
och handläggare leder till att barnet upplever sig vara 
lyssnat till och känner sig respekterat (Bijlevelds m.fl, 
2013; Kennan m.fl, 2018) och öppnar upp för hand
läggare att lyssna på barn i utredningsprocessen (nivå 
1, öppningar ). Över lag visar resultatet i vår studie på 
vikten av att en relation etableras med barnet.

Det kan också vara gynnsamt att barnet syssel sätter 
sig med något eftersom det inte är naturligt, särskilt 
inte för små barn, att sitta på en stol och bara samtala 
(Social styrelsen, 2018a). Metoden att låta barnet rita 
och leka under ett samtal har handläggare använt sig av 
länge, och det kan även vara effektivt att varva frågor 
om barnets behov med skojiga frågor. Det framkommer 
dock i resultatet att digitala spel som går att använda i 
smarta telefoner gör mötet än mer lustfyllt. Ett annat 
kreativt knep är att använda tredje person, gärna i 
relation till ett dataspel genom att barnet får berätta 
vad favoritkaraktären önskar och behöver. Dessa båda 
exempel visar att digital teknik tillgänglig för alla kan 
underlätta för barn med funktionshinder, vilket inne
bär att de särskilt anpassade hjälpmedel som kan upp
levas stigmatiserande inte nödvändigtvis måste använ
das (Söderström & Ytterhus, 2010). Tidigare forskning 
om hur digital teknik kan användas av barn med 
funktionsnedsättning visar att tekniken kan gynna 
interaktion mellan barn och professionella (Björquist 

m.fl., 2019; Isaksson & Björquist, 2020). Här ser vi att 
det hänger mycket på den enskilda handläggarens krea
tivitet och intresse för vad som intresserar barn idag. 
Betydelsen av professionellas positiva attityd till digital 
teknik påvisas också i tidigare forskning om ökad del
aktighet i LSSverksamheter (Björquist m.fl., 2019). 

Det är också viktigt att barn ges möjlighet att förstå 
vad som kommer att hända under ett samtal med LSS
handläggaren. Om möjligt är det bra att barnet får 
förbereda sig, gärna ihop med sina föräldrar. Även Rap 
m.fl. (2019) menar att barn är beroende av sina föräld
rar när det gäller information om vad som ska hända i 
mötet med socialtjänsten och att de behöver förbereda 
sig innan de träffar en handläggare. Förberedande 
information kan också underlätta för barnet att senare 
komma till tals (Socialstyrelsen, 2019). 

Vårt resultat visar att förberedelse är en tydlig fram
gångsfaktor när det gäller att stödja barns delaktighet. 
Handläggarna förbereder sig för att kunna arbeta på ett 
sådant sätt att det möjliggör för barn att bli lyssnade till 
(nivå 1, möjligheter). Enligt Socialstyrelsen (2019) lyfter 
både föräldrar och brukarorganisationer vikten av att 
LSShandläggare har såväl generell kunskap som indi
viduell information om barnets funktions nedsättning. 
I den mån det finns intyg och utlåtanden kan dessa ge 
insikter om barnets intellektuella kapacitet och even
tuella kommunikationssätt. Handläggarna vänder sig 
också till andra professionella för att få information. 
Den allra tydligaste framgångsfaktorn verkar dock 
vara att ha ett förmöte med barnets föräldrar. Föräld
rarna är oftast de som har bäst kännedom om barnets 
kommunikations sätt och speciella intressen och önske
mål. Om handläggaren redan innan mötet vet att 
barnet kan dra nytta av någon form av hjälp medel för 
att förstärka förståelse och eget berättande, kan anpas
sat material tas med. Det kräver dock såväl utrustning 
som tid, vilket handläggarna uttrycker att de ofta 
saknar. Mer uttalad användning av digitala bilder skulle 
möjlig göra flexibilitet och spontanitet, vilket kan gynna 
barns möjlig heter att såväl förstå som uttrycka sig. 
Tidigare forskning bekräftar att digital teknik, i form av 
exempel vis surfplattor, i många situationer kan under
lätta både förståelse och kommunikation för barn med 
funktions nedsättning (Buchholz m.fl., 2018; Isaksson  & 
Björquist , 2020; McNaughton & Light, 2013). 

DISKUSSION
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Det andra temat, platsen för mötet och vilka som är med, 
lyfter hur handläggare ser på kontexten för ett barn
samtal. Det handlar om var ett möte ska äga rum och 
om barnet ska träffa handläggaren ensamt eller med 
någon vuxen som stöd. Att handläggaren stödjer barnet 
i att uttrycka sina åsikter och önskemål genom att 
beakta kontexten för barnsamtalet (nivå 2, öppningar ) 
stämmer väl med Socialstyrelsens (2018) kunskaps
stöd. Där betonas att det kan vara väsentligt för barn 
med funktionsnedsättning att ha sin förälder eller 
annan vuxen med, speciellt i de fall då barnet behöver 
hjälp med sin kommunikation. Bohlin (2018), som har 
studerat  i vilka sammanhang det är gynnsamt för barn 
att möta representanter från socialtjänsten, menar att 
barn föredrar att träffa handläggare i sin vardagliga 
miljö. Hon menar också att barn som känner sig trygga 
när de träffar en socialarbetare med större sannolikhet 
kommer att kontakta socialtjänsten på eget initiativ vid 
behov senare i livet.

Vår studie visar att LSShandläggare ofta upplever 
det lättare att fånga barnets synpunkter när de träffar 
barnet ensamt, utan en förälder närvarande. I Social
styrelsens (2018) kunskapsstöd för samtal med barn 
belyses också att barn kan prata mer fritt om föräldern 
inte är närvarande. Träffar barnet handläggaren ensam 
påverkas det inte lika mycket av vad föräldern tycker. 
Det kan dock vara en utmaning att förklara för föräld
rarna att man som handläggare är skyldig att lyssna 
på barnets perspektiv, och det kan också innebära en 
trygghet för barn med funktionsnedsättning att en för
älder är närvarande i rummet, eller i alla fall närheten 

(Socialstyrelsen, 2018). Att handläggaren redan innan 
mötet har förberett föräldern på att barnet ska få berätta 
själv, skapar en god grund för att barnet ska komma till 
tals även med mamma eller pappa närvarande.

Många barn tilltalas av digital teknik, såsom smarta 
telefoner, och upplever ofta vanliga digitala prylar som 
mindre stigmatiserande än särskilt anpassade hjälp
medel (Heitplatz m.fl., 2021; Söderström & Ytterhus, 
2010). Intervjuerna i vår studie genomfördes under 
coronapandemin och flera av informanterna hade 
därför nyligen börjat träffa barn och familjer digitalt, 
genom exempelvis Skype eller Teams. Denna mötes
form passar dock inte alla barn. Virtuella möten verkar 
fungera bättre för barn med högfungerande autism, 
vilka har visat sig mer positiva till datoranvändning 
över lag. Många gånger har digitala samtal varit ett 
önskemål från familjer som har barn med autism, 
då de innebär att möten kan hållas i trygg hemmiljö 
(Pellicano  m.fl., 2020; Rosenbaum m.fl., 2020). I och 
med coronapandemin har professionella fått möjlig
het att realisera digital service inom socialtjänsten, 
vilket har varit positivt för många familjer. Det vore 
därför intressant att undersöka om och i så fall hur 
samtal kan genomföras digitalt med barn som behö
ver kommunikationsstöd, inte minst med tanke på 
att digitala umgängesformer som exempelvis sociala 
medier, chattar  och spel är vanliga bland dagens barn 
(Andersson , 2020; Stoilova m.fl., 2016).

Det tredje och sista temat, att möjliggöra delaktighet 
under själva mötet, lyfter hur utredningssamtalet går till 

Kan den kunskap och det som görs av handläggare redan nu tas 
tillvara finns det, särskilt sedan Barn konventionen har blivit lag, goda 
möjligheter att öka barns delaktig het i LSSutrednings processen. 
På så sätt kan organisationer långsamt klättra vidare i Shiers trappa.
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och vilka kommunikationsmetoder, såväl vedertagna 
som mer spontana, handläggare har erfarenhet av att 
använda. I temat visas exempel på en rad olika idéer, 
aktiviteter och metoder som handläggarna använder 
för att hjälpa barn att uttrycka sina åsikter och syn
punkter (nivå 2, möjligheter).

Handläggarna nämner flera olika typer av veder
tagna kommunikationshjälpmedel, såsom illustrativa 
bilder i program som Widgit eller Pictogram och 
bilder kopplade till BBIC. Bilder på, eller handritade, 
”tumme upp” och ”tumme ner” nämns också, liksom 
bilder som illustrerar de olika LSSinsatserna och vad 
de innebär. Att det finns utmaningar med att använda 
analoga bilder är dock tydligt. Fel bilder kan tas med 
till ett möte, det är tidskrävande att bläddra i pärmar 
med bilder och pärmarna kan vara upptagna av andra 
eller helt enkelt ligga kvar på kontoret. Three houses 
är en metod som någon använder och som bara kräver 
papper och penna. En annan kommunikationsmetod 
som används är tecken som alternativ och komplette
rande kommunikation (TAKK).

Handläggarna använder sig alltså inte av digitala 
bilder i någon större utsträckning. Några har dock 
provat och en kommun sticker ut genom att i högsta 
grad ha implementerat användning av både surf plattor 
och smarta telefoner. Förutom att tilltala många barn 
öppnar den digitala tekniken också upp för större 
flexibilitet. Att handläggaren har symboler tillgängliga 
i en app på mobilen eller en surfplatta uppmuntrar till 
spontan kommunikation för barnet, även om det inte är 
bekant med just den appen eller det kommunikations
sättet (Keskinen m.fl., 2012). Bilder som stöd för såväl 
förståelse som eget tal går att använda på vanliga mobil
telefoner, och det kanske inte behöver vara krångligare 
än så. De flesta av dagens barn är uppväxta med digital 
teknik och tycker ofta att det är roligt att använda 
smarta telefoner. Kanske skulle hand läggare kunna 
använda sina egna smarta telefoner för att låta barnen 
se eller själva klicka på bilder under ett utrednings
samtal? Det skulle bli mer flexibelt än en pärm med 
analoga bilder eller en surfplatta som kanske inte 
alltid finns tillgänglig. Det skulle också innebära att 
utrednings samtalet blir mer spännande och lustfyllt, 
och därmed mer barnvänligt. 

När det gäller policykravet att barn ska både bli 
lyssnade till och stödjas att uttrycka sina åsikter och 
synpunkter (nivå 1 och 2, skyldigheter) ska alla svenska 
kommuner följa såväl FN:s konvention om barnets 
rättigheter (Unicef, 2009) som LSS grundläggande 
principer (SFS 1993:387). I samtliga teman lyfts dock 

organisatoriska hinder. Omorganiseringar kan leda till 
svårigheter för handläggare att ha långvariga relationer 
till barnet (första temat). Andra organisatoriska hinder 
som nämns är sekretessregler som försvårar använd
ning av videomöten, trots att det kan passa många barn 
(andra temat). Ett tredje hinder är bristen på teknisk 
utrustning som skulle kunna möjliggöra mer spontan 
användning av AKK, underlätta handläggarens arbete 
och framför allt låta barn uttrycka sina åsikter och syn
punkter mer effektivt (tredje temat).

Avsikten med den här rapporten är inte att identifiera 
vilken nivå i Shiers delaktighetsmodell som LSS
handläggare  uppnår i sin strävan att göra barn del aktiga 
i utrednings processen. Det viktiga är inte att lyfta de 
brister och problem som finns i en del organisationer . 
Hur organisationen än ser ut har handläggare en 
central  roll när det gäller att låta barn komma till tals 
och bli lyssnade på. Vår studie visar att många hand
läggare redan idag har ett intresse av att göra barn 
del aktiga och många idéer om hur de kan utveckla sitt 
arbete. I och med det har de uppnått de första stegen 
och ökat möjlig heten till delaktighet för barn genom 
alternativa sätt att kommunicera. 

Vi vill belysa hur mycket handläggare faktiskt kan 
göra, trots utmaningar och varierande organisatoriska 
förutsättningar. Att handläggaren förbereder sig är det 
som tydligast visar sig vara framgångsrikt. Vidare är 
handläggares intresse och kreativitet en framgångs
faktor. Det visar sig också att användning av digital 
teknik tilltalar många barn och öppnar upp för spon
tanitet. Att handläggarna exempelvis använder smarta 
telefoner med enkla bildprogram både underlättar för 
de professionella och gör mötet mer lustfyllt för barnet.

Nivå 1 och 2 i Shiers stege handlar om att barn 
får chans uttrycka sina åsikter och att det finns en 
beredskap för att stödja barn att göra just det. För att 
en verksam het ska komma upp i nivå 3 måste barns  
synpunkter beaktas och för att den ska nå de två högsta 
nivåerna måste barn involveras i respektive ges makt 
över beslutsfattandet. Förfarandet måste möjliggöras på 
handläggarnivå men framför allt organisatoriskt och 
juridiskt, och där är det en bit kvar. 

Kan den kunskap och det som görs av handläggare 
redan nu tas tillvara finns det, särskilt sedan Barn
konventionen har blivit lag, goda möjligheter att öka 
barns delaktighet i LSSutredningsprocessen. På så 
sätt kan organisationer långsamt klättra vidare i Shiers 
trappa.
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