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Korttidsvistelse LSS – hur hanteras 

barnperspektivet? 
 

För att stödja barn och ungdomar med funktionsnedsättning och de-

ras familjer finns möjlighet att ansöka om korttidsvistelse enligt La-

gen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). LSS är 

en rättighetslag som ger möjlighet till tio specifika stödinsatser varav 

korttidsvistelse är en.  Insatsen har ett dubbelt syfte. Barnet ska ges 

möjlighet till rekreation och miljöombyte och föräldrarna ska ges 

möjlighet till avlastning. Vanligtvis innebär insatsen att barnet vistas 

på ett korttidsboende tillsammans med andra barn och personal ex-

empelvis en helg i månaden. På boendet har barnet ett eget rum och 

tillsammans med personal och andra barn hittar man på aktiviteter. 

Korttidsvistelse kan också innebära att bo hos en familj eller delta i 

ett läger. 

Det dubbla syftet, som ska tillgodose både barnets och föräldrarnas 

behov, kan medföra att föräldrar och barn kan vara av olika åsikt 

avseende behovet av korttidsvistelse. Sådana meningsskiljaktigheter 

kan vara svåra att hantera för LSS-handläggarna då de aktivt ska ar-

beta med ett barnperspektiv. Hur kan LSS-handläggaren ge inform-

ation till barnet, ta reda på vad barnet tycker och tillmäta barnets 

åsikt betydelse samtidigt som föräldrarnas behov av vila ska tillgo-

doses? 

I denna rapport granskas 88 sociala utredningar och beslut avseende 

korttidsvistelse utifrån ett barnperspektiv. För att få en fördjupad för-

ståelse kompletteras dokumentationsstudien med en gruppintervju 

med LSS-handläggare och individuella intervjuer med föräldrar till 

barn och ungdomar som beviljats eller ansökt om korttidsvistelse. 

Syftet med studien är att undersöka hur barnperspektivet kommer till 

uttryck i de utredningar som avser korttidsvistelse och hur föräldrar 

och LSS-handläggare resonerar om barnperspektiv. I rapporten väx-

lar vi mellan begreppen korttidsvistelse och korttidsboende. 
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Bakgrund 

Korttidsvistelse 

Enligt förarbetena till LSS är syftet med korttidsvistelse att erbjuda 

barnet med funktionsnedsättning miljöombyte och rekreation samt 

möjlighet till personlig utveckling. Korttidsvistelse ska dessutom ge 

anhöriga avlösning och utrymme för avkoppling. Insatsen kan också 

vara ”… ett led i att bryta ett beroendeförhållande mellan barn och 

föräldrar” (prop. 92/93:159, s. 77). Det räcker med antingen behov 

av avlastning eller behov av miljöombyte för att beviljas korttidsvis-

telse (RÅ 2006 ref.66). Korttidsvistelse kan ske i form av ett kort-

tidshem, en stödfamilj eller som ett läger. Korttidsvistelse ska kunna 

sökas både som regelbunden insats och som en lösning i akuta situ-

ationer (Socialstyrelsen 2014).  

År 2017 tog 9400 individer, varav 2920 barn 0-12 år, emot insatsen 

korttidsvistelse. Därmed var korttidsvistelse den vanligaste LSS-in-

satsen för barn 0-12 år under 2017 samtidigt som flertalet stödan-

vändare var äldre än 12 år (Socialstyrelsen 2018).  

Forskning om korttidsboende är knapphändig. För svenska förhål-

landen finns ett fåtal myndighetsrapporter (Socialstyrelsen 2015; 

IVO 2016). I en rapport påtalas att korttidsvistelse är en insats som 

kommunerna ofta begränsar genom lokala riktlinjer vilket kan för-

svåra en individuell bedömning (Socialstyrelsen 2015). Rapporterna 

berättar också om bristande formell kompetens hos personalen på 

korttidsboenden samt frånvaro av chefer som finns på plats (Social-

styrelsen 2015, IVO 2016). Det kan också finnas svårigheter att få 

plats på korttidshemmet då familjen önskar detta. Ett annat problem 

gäller otydlighet avseende medicinhantering (IVO 2016).  

Internationell forskning om korttidsvistelse är också sparsam. Två 

systematiska översikter har genomförts i Storbritannien år 2011 och 

2017. Utifrån dessa studier tycks korttidsvistelse vara positivt för så-

väl vårdnadshavare som barnet och för familjen som helhet (Robert-

son m fl. 2011; Sneddon 2017). Andra studier har uppmärksammat 

att barn och föräldrar inte alltid har samma uppfattning om korttids-

boende (Welch 2014). Det finns barn som inte alls trivs vilket av-

speglar sig både före och efter korttidsvistelsen (Radcliffe & Turk 
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2007). Skillnaderna kan avse huruvida barnet trivs på korttidsboen-

det. Verksamheten uppfattades även på olika sätt. Barnen fokuserade 

på aktiviteterna här och nu medan föräldrarna ofta tolkade in hur ak-

tiviteterna skulle leda till en framtida utveckling för barnet (Welch 

2014). 

Barnperspektivet  

Barnperspektivet är det övergripande begrepp som omfattar både 

kunskap om barnets bästa (barnet som kategori) och barnet som ak-

tör (James & Prout 1997). För att tydliggöra de olika innebörderna 

brukar man skilja mellan barnets perspektiv och barnperspektiv och 

numera beaktas även ett barnrättsperspektiv. Det vuxna perspektivet 

som utifrån erfarenhet och kompetens hävdar barnets bästa (barnper-

spektiv) behöver inte överensstämma med barnets vilja (barnets per-

spektiv). Barnrättsperspektivet utgör ett tydligare begrepp som defi-

nieras av barnkonventionens huvudprinciper. Det betonar barnets 

rätt att fritt uttrycka sina åsikter i frågor som rör barnet, och att bar-

nets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och 

mognad (Socialstyrelsen 2015). Utgångspunkten i ett barnrättsper-

spektiv är respekten för barnets fulla människovärde och integritet. 

Att ha ett barnrättsperspektiv i beslutsfattande innebär inte bara att 

man försöker förstå hur barnet tänker om sig själv och uppfattar sin 

situation, utan även analysera vilka följder olika beslutsalternativ får 

för barnet (Singer 2012).  

Sedan år 2010 är barnperspektivet inskrivet i LSS, men det är sva-

gare i LSS än andra lagar vilket har konstaterats i den statliga utred-

ningen Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19). Enligt 

LSS ska ”barnets bästa särskilt beaktas” (SFS 1993:387 6a§). ”Bar-

nets bästa” är dock inte ett kriterium för att bevilja eller avslå insats 

(SOU 2016). Eftersom LSS är en rättighetslag riskerar ”barnets 

bästa” att inskränka det starka rättighetsperspektivet i LSS. En sådan 

konflikt i perspektiv skulle kunna uppstå om föräldrarna ansöker om 

korttidsvistelse för avlastning, men barnet vägrar. Då måste föräld-

rarnas behov prioriteras. Barnperspektivet är därför viktigare vid 

planering och utförande av insatsen. 

Även barnets rätt att uttrycka sin åsikt är svagare i LSS än annan 

lagstiftning (SOU 2016). Enligt lagen ska barnet få ”relevant inform-

ation och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska 
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tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” (SFS 

1993:387 8§). Vårdnadshavare kan ansöka om insats för sitt barn om 

det är under 15 år eller mellan 15 och 18 år om barnet uppenbart 

saknar förmåga att göra det själv. Det är vårdnadshavaren som avgör 

huruvida barnet själv kan ansöka om insats efter 15 års ålder. Däri-

genom kringskärs barnens rätt att uttrycka sin åsikt i vissa fall (SOU 

2016). I förarbetena till en eventuell lagändring diskuteras också 

barnperspektiv som en möjlighet att inte efterfråga barnets åsikt eller 

att inte ge information, dvs. ett sätt att skydda barn från deltagande 

(prop. 2009/10:176).  

Ur ett barnrättsperspektiv talar möjligheterna för föräldrarna att an-

söka om korttidsvistelse utan att barnet tillfrågats för att LSS-hand-

läggaren bör informera barnet och tillfråga det om sina åsikter (SOU 

2016). Trots detta visar studier att barnens åsikter inte alltid doku-

menteras i LSS-akterna (SOU 2016; Engwall 2013). 

Svårigheterna att tillämpa ett barnperspektiv inom socialtjänsten har 

konstaterats i flera studier (Hyvönen & Mellberg, 2004; Cederborg 

2012, Socialstyrelsen 2019). En bidragande orsak är att LSS-hand-

läggarna säger sig sakna kompetens att kommunicera med barn med 

funktionsnedsättning. De är ovana vid att använda alternativ kom-

pletterande kommunikation såsom bildstöd, samtalsmatta osv. (Eng-

wall 2013; Hultman, Pergert & Forinder 2016; Andersson m fl. 

2017). Inom socialtjänsten är det ofta det kompetenta barnet med 

god verbal förmåga som får komma till tals. Små barn med ett out-

vecklat språk eller barn med kommunikativa eller andra funktions-

nedsättningar som innebär svårigheter att sitta still och formulera sig 

muntligt blir mer sällan lyssnade till (Tisdall 2012). 

I fråga om barnperspektiv och korttidsvistelse ska således föräldrar-

nas önskemål om avlastning, barnets egna åsikter (utifrån ålder och 

mognad) samt kunskap om ”barnets bästa” vägas samman av myn-

dighetsutövande handläggare. Tidigare forskning har visat att just 

ansökan om korttidsvistelse upplevs som svår av LSS-handläggare 

eftersom barnen kan säga nej till korttidsvistelse medan föräldrarna 

är i behov av avlastning (Schiratzki 2003; Hultman m fl. 2019). Hur 

ett barnperspektiv tillämpas i praktiken avseende ansökan om kort-

tidsvistelse granskas i den här FoU-rapporten. Juridisk forskning har 

visat att det är socialtjänstens handläggare och deras myndighets-

hetsutövande som ger lagarna deras verkliga innehåll (Leviner 
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2012). Socialtjänstens handläggare står närmast klienten och utfor-

mar därmed den faktiska socialpolitiken (Lipsky 1980).  

Rättstillämpning 

Välfärdsrättslig lagstiftning är ett uttryck för politiska ställningsta-

ganden. Inom välfärdsrätten finns det regler där det klart uttalas i 

lagtext att den enskilde har rätt till olika former av stöd och service 

om vissa förutsättningar är uppfyllda, vilket innebär att lagstift-

ningen har en rättighetskonstruktion med ett normativt innehåll (Er-

landsson 2014). Insatserna i LSS är formulerade som precisa sociala 

rättigheter (Lindqvist 2012) och det krävs oftast omfattande utred-

ningar för att säkerställa att den sökande tillhör målgruppen och upp-

fyller de kriterier som behövs för att få rätt till insatser enligt lagen 

(Erlandsson 2014). Det normrationella beslutsfattandet tar ingen re-

ell hänsyn till framtida konsekvenser av fattade beslut. Därför bör 

välfärdsrättsliga beslut enligt en normrationell modell kompletteras 

med ett målrationellt beslutsfattande. Till skillnad från ett normrat-

ionellt beslutsfattande relateras ett målrationellt beslutsfattande till 

lagens målsättning och tar därmed hänsyn till de konsekvenser som 

uppstår till följd av fattade beslut.  

Erlandsson föreslår att bedömningar enligt LSS bör ta fasta på föl-

jande kriterier: 

1. Vilka konsekvenser beslutet får för den enskilde med hänsyn 

till LSS målsättning 

2. Hänsyn till faktiska behov 

3. Att beslutet är tydligt och att ett eventuellt avslagsbeslut är 

väl motiverat 

Olika professioner har olika sätt att se på rättstillämpningen (Er-

landsson 2014) och dessutom fattas besluten avseende LSS av tre 

olika aktörer: kommun, Försäkringskassa och domstol. Hollander 

(2009) anser att det finns ett rättssäkerhetsproblem eftersom det sak-

nas enkla lösningar kring hur lagen ska tolkas. Dessutom krävs andra 

kunskaper än de rent juridiska för att kunna sätta sig in i vilka behov 

som ska tillgodoses inom ramen för lagstiftningen. Till exempel be-

höver handläggare, tjänstemän och domare ha kunskaper om funkt-

ionsnedsättningar och konsekvenserna av funktionshinder (Erlands-

son 2014). Enligt Hollander (2009) behöver socionomer mer kun-

skap i juridik och hur rättskällor ska tolkas, vilket kan förklara den 
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lokala variation i LSS-tillämpning som Lewin, Westin och Lewin 

(2008) noterat i sin forskning. Redan 1998 uppmärksammade 

Åström i sin avhandling hur parallella normbildningsprocesser sker 

vid domstolar och myndigheter. Hans resultat visade att beslut ofta 

utgick ifrån lokala normer och riktlinjer och att olika kommuner 

hade egna lokala normer och riktlinjer (Åström 1988).  

Ansökningsprocess och behovsbedömning  

Det krävs oftast en omfattande utredning för att konstatera om den 

sökande ingår i målgruppen som har rätt att få insatser enligt LSS- 

lagstiftningen. Därutöver behöver handläggaren undersöka att den 

enskilde har behov av de sökta insatserna, att behov/en inte kan till-

godoses på annat sätt. Utredningar om korttidsboende görs av kom-

munala LSS-handläggare. I vissa kommuner fattar handläggarna 

även beslut om beviljande respektive avslag om ansökt insats, i 

andra kommuner fattas beslut av enhetschef/gruppledare, eller så är 

det en politisk nämnd som fäller avgörandet. Nedan följer en sche-

matisk bild av ansökningsförfarandet som initieras genom att en an-

sökan om insatser inkommer från föräldrar eller ungdomen som an-

sökan gäller. Ungdomar över 15 år kan ansöka om insatser ifall de 

bedömts ha den kognitiva förståelsen för detta. I de flesta fall är be-

slut om korttidsboende tidsbegränsade till ett år och i samband med 

att den beviljade insatsen upphör brukar barn och unga träffa hand-

läggaren för att ansöka om förlängning eller ansöka om andra insat-

ser. I samband med ansökan om nya insatser görs oftast en uppfölj-

ning av beviljad insats/er.  
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Figur. 1. Ansökningsprocessen 

 

I de fall beslut enligt LSS överklagas är förvaltningsrätten första in-

stans. Den part som inte får rätt i förvaltningsrätten kan efter pröv-

ningstillstånd få sin sak prövad i kammarrätten. Högsta instans är 

Högsta Förvaltningsdomstolen som tar upp ärenden som kan vara 

till vägledning för rättstillämpningen genom att skapa prejudice-

rande domar.  
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Barns delaktighet i myndighetsutövning ur 

ett barnrättighetsperspektiv 

För att synliggöra barns egna perspektiv behöver barn få möjlighet 

att delta i de forum och arenor där beslut fattas. Om målsättningen 

med barnets delaktighet i myndighetsutövning är att utjämna ett 

maktförhållande, krävs att den vuxne kan ställa sitt tolkningsföre-

träde åt sidan för att kunna ta till sig barnets perspektiv (Alexanders-

son & Hyvönen 2014).   

Delaktighet kan relateras till olika politiska beslut vilka syftar till att 

minska marginaliseringen för personer som av olika skäl har en ut-

satt livssituation. I dessa beslut formas delaktighet till en norm som 

är kopplad till föreställningar och idéer om social rättvisa (Melin 

2013). Även barnkonventionen kan sägas ha ett normativt innehåll 

då den pekar på barns rättigheter. 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(UN Konventionen om rättigheter för personer med funktionsned-

sättning 2006) fastställer att barn med funktionsnedsättning ska åt-

njuta samma mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som 

andra barn. Artikel 12 i barnkonventionen ger delaktighet en norma-

tiv innebörd, eftersom den formulerar krav på att konventionssta-

terna ska tillförsäkra barn som är i stånd att bilda sina egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid bar-

nets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mog-

nad (Unicef 1989). Barnkonventionens barnsyn utgår från konvent-

ionens fyra grundläggande artiklar:  

• artikel 2 (inget barn ska diskrimineras)  

• artikel 3 (barnets bästa ska beaktas i alla frågor som rör barn)  

• artikel 6 (rätt till liv och utveckling)  

• artikel 12 (barns rätt till deltagande och inflytande)  

Detta är i linje med hur barnkonventionen är tänkt att fungera - som 

en helhet där alla artiklar stödjer varandra (Unicef 1989).  

Artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter (Unicef 1989) slår 

fast att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms 

vara barnets bästa beaktas i första hand. Vad som är barnets bästa 

behöver dock bedömas utifrån varje enskilt fall, därför behöver LSS-

handläggare undersöka eller pröva den aktuella åtgärden och dess 
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konsekvenser för barnet eller barnen i fråga. Barnets bästa har tre 

dimensioner: det är en rättighet, en princip och ett tillvägagångssätt.  

• Att det är en rättighet innebär att barn har rätt till att få sitt 

bästa prövat i alla beslut och åtgärder som rör ett enskilt barn 

eller barn som grupp. Detta innebär att begreppet kan finnas 

inskrivet i lagar och kan hänvisas till i domstolsprocesser.  

• Att barnets bästa är en rättslig tolkningsprincip betyder att 

om det är möjligt att tolka en regel på olika sätt ska den tolk-

ning som mest verkningsfullt tillgodoser barnets bästa ha fö-

reträde. 

• Barnets bästa som tillvägagångssätt innebär att de beslut som 

påverkar barn ska föregås av en bedömning av vilka konse-

kvenser beslutet kan få för det enskilda barnet eller övergri-

pande policyfrågor för barn i grupp. 

Med dessa resonemang om barnperspektiv, barns delaktighet och 

barnrättsperspektiv som bakgrund kommer nu studien att fokusera 

på korttidvistelse och den myndighetsutövning som sker i samband 

med denna. Först redovisas det material vi använder för att under-

söka frågan. Därefter kommer ett kapitel som beskriver varför barn 

och ungdomar beviljas korttidsvistelse – syftet med insatsen. Det 

därpå följande kapitlet beskriver hur barns delaktighet beskrivs i de 

sociala utredningarna och hur LSS-handläggare diskuterar detta. 

Därefter följer föräldrarnas perspektiv. Sista kapitlen diskuterar 

LSS-handläggning och de normativa värden som kan prägla LSS-

insatser. 
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Material och metod 

 

Rapporten utgår från tre olika typer av material: 88 sociala utred-

ningar avseende ansökningar om korttidsvistelse för barn och ung-

domar, en gruppintervju med LSS-handläggare, samt fem individu-

ella intervjuer med föräldrar till barn som ansökt om korttidsvistelse.  

Sociala utredningar  

De sociala utredningarna kommer från tio kommuner i Stockholms-

området som varierar i fråga om befolkningsstorlek och -samman-

sättning. Urvalet av utredningar har gjorts av kommunerna själva ut-

ifrån uppmaningen att bidra med tio akter avseende ansökning om 

korttidsvistelse för barn från 7 år och uppåt under år 2017 och 2018. 

En del små kommuner lyckades inte komma upp i tio ansökningar 

utan skickade de utredningar som fanns.  

Vi har tagit del av 88 avidentifierade akter där kön, ålder och diagnos 

framgår. 34 akter gäller flickor och 48 akter pojkar (6 akter avsåg 

vuxna personer). Drygt hälften avsåg tonåringar. Många gånger re-

dovisas flera diagnoser men det kan noteras att ca 60 procent berör 

enbart diagnoser inom autismspektrumtillstånd. En femtedel av ut-

redningarna gäller barn och ungdomar som enbart ges diagnosen ut-

vecklingsstörning. Övriga akter består av en kombination av diagno-

serna utvecklingsstörning och diagnoser inom autismspektrumtill-

stånd.  

Tabell 1. Antal akter fördelade på ålder och kön 

ÅLDER 7-9 ÅR 10-12 ÅR 13-15 ÅR 16-19 ÅR 

FLICKOR 4 10 9 11 

POJKAR 7 13 21 7 

INTERNT 

BORT-

FALL 

6*    

*ansökningarna avsåg vuxna personer 
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Formen liksom dispositionen för utredningarna skiljer sig något mel-

lan kommunerna, men innehållet är detsamma. Först fastslås 

huruvida barnet tillhör målgruppen för LSS och om så är fallet utreds 

huruvida insatsen kan beviljas. Sedan beskrivs barnets diagnos, kon-

sekvenser av diagnosen/funktionsnedsättningen, familjeförhållan-

den, skolsituation och fritidsaktiviteter. Av utredningen ska framgå 

varifrån uppgifter hämtas och vem som säger vad. Vissa utredningar 

kan ha en specifik rubrik med barnperspektiv. Utredningen avslutas 

med ett beslut om hur många dygn som beviljas, målet med insatsen 

och en text som förklarar hur beslutet kan överklagas. Ansökning-

arna gäller huvudsakligen fortsatt korttidsvistelse, men det finns 

också nya ansökningar (17 st). De flesta ansökningar har resulterat i 

bifall. Ingen ansökan har helt avslagits, men några har inte fått det 

antal dygn de ansökt om. 
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Tabell. 2 Några exempel på vanligt förekommande sökta insatser 

 

Typ av in-
sats 

Ansöknings-
sätt 

Ansökan 
gäller 

På-
gående 
insatser 

Beslut Besluts-
fattare 

Fortsatt 
insats  

Muntlig an-
sökan via te-

lefon 

Korttids 
med  

36 dygn/ 
år 

Korttids 
med 36 

dygn/ år 

Beviljas Handläg-
gare 

 

 

Fortsatt 
insats  

 

Muntlig an-
sökan vid 
besök på bi-
ståndskansli 

 

Korttids 
med 4 
dygn/ må-
nad 

 

Korttids 
med 4 
dygn/ 
månad 

 

Beviljas 

 

Handläg-
gare 

Utökad in-
sats  

 

Skriftlig an-
sökan  

Korttids 4 
dygn/ må-
nad 

Korttids 
2 dygn/ 

månad 

Beviljas Handläg-
gare 

Ny ansö-
kan 

Muntlig an-
sökan  

Lägervis-
telse på 
specifikt 
läger 

- Beviljas 
läger- 
vistelse 
men ne-

kas spe-
cifikt lä-
ger 

 

Handläg-
gare 

      

Källa: Exempel från akter  
 

Gruppintervju 

För att synliggöra och på ett djupare plan förstå handläggares reso-

nemang kring barns delaktighet i såväl den sociala utredningen som 

i de möten som ligger till grund för utredningen genomfördes en 

gruppintervju med åtta handläggare från en av de tio kommuner som 
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också bidragit med akter som granskats för att synliggöra hur barn-

perspektiv dokumenteras i de sociala utredningarna.  

Handläggarna som deltog i gruppintervjun kom från samma arbets-

plats. De var motiverade och intresserade av att arbeta med barns 

delaktighet. På arbetsplatsen fanns en särskild metodutvecklare som 

arbetade med att framställa bl.a. grafiskt material för att barn med 

alternativ kommunikation skulle få möjlighet att vara mer delaktiga 

i samtal. Handläggargruppen bestod av åtta kvinnor, varav en var i 

slutskedet av sin socionomutbildning. Sex av dem hade socionom-

utbildning, resterande två hade sin utbildningsbakgrund inom juri-

dik- och beteendevetenskap. Erfarenhet av att handlägga och fatta 

beslut utifrån LSS-lagstiftning varierade från några månader till fem 

år. Den handläggare som jobbat kortast hade dock erfarenhet av att 

arbeta med myndighetsutövning inom äldreomsorg och ekonomiskt 

bistånd. Gruppintervjun utgick från en frågeguide, som syftade till 

att stimulera till samtal mellan handläggarna. Intervjun som tog ca 

en timme att genomföra spelades in och transkriberades i sin helhet 

av den ena forskaren (LH). I samband med gruppintervjun hade en 

av forskarna (KE) huvudansvaret för att moderera samtalet, medan 

den andra (LH) ställde följdfrågor för att vidareutveckla ett resone-

mang, alternativt få med samtliga handläggare i samtalet.  

Föräldraintervjuer 

Som ett komplement till handläggares syn på korttidsvistelse och 

barnperspektiv, finns föräldraperspektivet.  Fem individuella föräld-

raintervjuer har genomförts av den ena forskaren (LH). Föräldrarna 

har själva fått välja tid och plats för genomförande av intervju. En 

intervju genomfördes i informantens hem, tre intervjuer på caféer 

och en på informantens arbetsplats. Intervjuerna hade en narrativ ut-

gångspunkt, där informanten uppmanades att berätta om sina erfa-

renheter av att ansöka om korttidsboende. Föräldrarna hade fått in-

formation om studien genom en brukarorganisation och hade utifrån 

den informationen valt att kontakta forskarna för att få möjlighet att 

berätta om sina erfarenheter. Föräldrarnas erfarenheter ger en ökad 

förståelse både av ansökningsprocessen och av hur beviljade insatser 

upplevs. I sina berättelser ger de sina synpunkter på barns delaktig-

het både i möten och beviljade insatser.  

Fyra informanter är kvinnor. Tre av dem är ensamstående med barn 

i varierande åldrar (5-20 år). De ensamstående har olika erfarenheter 
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av stödinsatser eftersom samarbetet med barnens respektive fäder, 

samt barnens boendesituation gör att behov och tilldelning av LSS-

insatser skiljer sig åt. En av dessa kvinnor, Eva, har en komplex fa-

miljesituation, som omfattar egen diagnos samt frånvaro av barnens 

far. Hon bor själv med de gemensamma barnen som är 5-, 7- och 11 

år.  Hos de andra kvinnorna bor barnen växelvis. Detta innebär att 

barnen flyttar fram och tillbaka mellan sina föräldrar och bor ungefär 

hälften av tiden hos modern respektive fadern. Åsa har två söner, en 

15-åring och en 13-åring varav den äldste sonen har samma diagnos 

som den yngre sonen, men ändå har större behov av LSS-insatser än 

sin yngre bror.  Erika, som är fyrbarnsmor, delar ansvaret för de 

hemmaboende barnen som är i åldrarna; 9-, 14-, 15- och 17 år.   

De andra föräldrarna bodde tillsammans med barnens mor respek-

tive far. Sally bor tillsammans med sin man och deras 20-åriga son, 

den äldste sonen som var 24 år hade flyttat till eget boende. Per bor 

tillsammans med sin fru och deras gemensamma barn i åldrarna: 9-, 

14- och 17 år.  

I presentationen av resultat varvas de olika typerna av data (akt-

granskning och intervjuer), eftersom de på olika sätt bidrar till att 

öka och nyansera förståelsen av både insatsen korttidsvistelse, den 

sociala utredningen, barns delaktighet och förståelse och tillämpning 

av barnperspektiv.  

Metod 

Samtliga material har analyserats kvalitativt. Vi har läst och studerat 

materialet noga och sökt efter aspekter som anknyter till barnper-

spektiv, barns åsikter och barns delaktighet. Vi har också jämfört 

med tidigare forskning för att se vad i materialet som bekräftas och 

vad som framträder som nytt.  

För att strukturera vårt material har vi använt oss av Harry Shiers 

delaktighetsmodell. Shier (2001) ger i sin modell förslag på hur man 

som praktiker kan konkretisera innehållet av barnkonventionens ar-

tikel 12, det vill säga barns rätt till deltagande och inflytande. Mo-

dellen strävar efter att synliggöra enskilda barns möjlighet att vara 

delaktiga i en viss kontext utifrån de förutsättningar som finns inom 

en specifik organisation.  
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Shiers delaktighets modell 

Harry Shiers delaktighetsmodell grundar sig på fem olika nivåer: 

1. Barn blir lyssnade till 

2. Barn får stöd för att uttrycka sina åsikter och synpunkter 

3. Barns åsikter och synpunkter beaktas 

4. Barn involveras i beslutsfattande processer 

5. Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande 

 

Figur 1. Harry Shiers modell för barns delaktighet 

 

 

Källa: Modellen har tagits fram av Harry Shier och översatts inom projektet  

           Egen växtkraft 

 

På organisationsnivå talar Shier om förutsättningar för delaktighet i 

form av öppningar, dvs. det man är beredd att göra i dagsläget för att 

öka barns delaktighet, möjligheter, vad man skulle kunna göra i 
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framtiden, samt skyldigheter, det som man är tvungen att göra. En-

ligt Shier kan barns delaktighet förstås med utgångspunkt från fem 

olika nivåer. 

Den första nivån handlar om att bli lyssnad på, den andra om att få 

stöd att uttrycka sina åsikter och synpunkter, den tredje om att som 

vuxen låta barns åsikter och synpunkter ha betydelse i bedömningen, 

nivå fyra involvera barn i beslut, samt nivå fem dela makt och ansvar 

för beslutsfattande med barn. 

Modellen innehåller en specifik fråga för varje steg på varje nivå. 

Genom att besvara frågorna kan man som professionell definiera den 

nuvarande situationen och lätt identifiera nästa steg som bör tas för 

att höja delaktighetsnivån. I verkligheten är det inte troligt att en 

LSS-handläggare eller en organisation befinner sig på en enda plats 

i diagrammet. De kan vara på olika steg och på olika nivåer, bl.a. 

beroende på vad den enskilde handläggaren anser sig ha möjlighet 

att göra.  

Enligt Shier kan modellen användas för att utveckla en strategi för 

att öka barnets delaktighet i organisationer som arbetar med barn. 

Shier anser att en organisations utvecklingspotential finns när svaren 

på olika frågor blir nej. Det är i de här situationerna som de är viktigt 

att fundera vad/vilka resurser som behövs för att kunna svara ja, samt 

vilka konsekvenser som skulle uppstå om man svarade ja istället för 

nej.  

 

Sammanfattning 

Tre olika material, utredningar, föräldraintervjuer och en gruppinter-

vju med LSS-handläggare ligger till grund för de resultat som pre-

senteras i de följande kapitlen. Materialen blandas i texten, men vår 

ambition är att tydligt redovisa varifrån de olika resultaten kommer. 

Tillsammans ger de en inblick i hur barnperspektivet kommer till 

uttryck vid handläggning av LSS-insatsen korttidsvistelse. 
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Varför beviljas korttidsboende? 

 

Syftet med korttidsvistelse (korttids) är att erbjuda barnet eller ung-

domen miljöombyte och rekreation, men också att ge anhöriga av-

lösning i omvårdnadsarbetet. Insatsen kan också ge individen möj-

lighet till personlig utveckling. Som redan nämnts kan insatsen ges 

enbart för barnets skull, enbart för föräldrarnas eller för att uppfylla 

bådas behov. 

Vilka motiveringar ges då i de sociala utredningarna? Hur resonerar 

LSS-handläggarna då de beviljar insatsen? Utredningarna behandlar 

barnets diagnos, konsekvenser av funktionsnedsättningen, vardagen 

i familjen, i skolan och på fritiden och behovet av korttidsvistelse. 

Därefter förs ofta ett resonemang om syftet med korttidsvistelse där 

långa stycken av lagtext eller kammarrättsdomar kan vara inklippta. 

Sedan motiveras varför barnet eller ungdomen beviljas insatsen. Det 

är dessa motiveringar som är utgångspunkten för det här kapitlet. 

Korttidsboende för föräldrarnas och bar-

nens skull 

I de utredningar vi har läst är det vanligast att bevilja korttidsvistelse 

både för att avlasta föräldrarna och för att ge barnet möjlighet att 

skapa egna relationer och vistas i en annan miljö. Vanliga moti-

veringar är: 

Shahin ska beviljas korttidsvistelse med 1 helg per må-

nad för att Shahin ska få komma ifrån sin bror, få egna 

kompisar och uppmärksamhet samt för att föräldrarna 

ska få avlastning orka fortsätta vara föräldrar (akt 8). 

Tages behov av miljöombyte och föräldrarnas behov 

av avlastning tillgodoses med två helger per månad 

(akt 75). 

Föräldrars behov av avlastning kan exempelvis handla om att deras 

sociala umgänge begränsats till följd av att barnet inte klarar av att 

vistas i stora folksamlingar och/eller har svårigheter med att sitta still 

långa stunder. Särskilt problematiskt blir detta beteende när föräld-

rarna upplever att det finns liten förståelse i omgivningen för barnets 
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funktionsnedsättning, vilket blir tydligt i situationer när barnet får ett 

utbrott. Föräldrarna känner även en oro för att låta barnet leka själv 

med kompisar eftersom det finns en stor risk för att en konflikt ska 

uppstå mellan barnen. Många gånger krävs ständig vuxennärvaro för 

att stötta barnet eller ungdomen. Flera utredningar beskriver också 

en stor trötthet hos föräldrarna då barnets funktionsnedsättning kan 

medföra sömnrubbningar. I motiveringarna kan stå:  

att Kims föräldrar ska få möjlighet till vila och åter-

hämtning samt möjlighet till att kunna sova ostört (akt 

87). 

att Victor inte har någon assistans nattetid och att mo-

dern då ansvarar för tillsyn och att ge Victor omvård-

nad de nätter som behov uppstår (akt 9). 

De (föräldrarna) har förklarat att de är trötta och har 

väldigt lite ork kvar… Mamma är särskilt trött då det 

ofta blir konflikter mellan henne och Masoud på mor-

gonen… (akt 26). 

Barnens behov av stöd för att genomföra aktiviteter och träffa andra 

barn förs också fram som ett argument för korttidsvistelse. 

Bedömning görs också utifrån att Kevin har ett större 

behov av stöd för att komma i väg på aktiviteter än vad 

barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning har 

behov av. Med insatsen korttidsvistelse ges han möj-

lighet till miljöombyte och rekreation i samvaro med 

andra samt möjlighet till personlig utveckling i trygg 

miljö (akt 3). 

I utredningen framkommer att Oliver till följd av sin 

funktionsnedsättning har vissa svårigheter att på egen 

hand etablera nya kamratkontakter, det kan därför an-

ses vara av stor vikt för Olivers fortsatta utveckling att 

han ges möjlighet till social samvaro i form av kort-

tidsvistelse utanför det egna hemmet (akt 6). 

Hon behöver också utveckla sin förmåga att aktivt 

delta i gruppaktiviteter. Hon behöver även få hjälp med 

att styra sitt beteende och lära sig att se och förstå kon-

sekvenserna av sitt handlande. Genom att Nova ges 
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möjlighet att utvecklas i enlighet med ovan så finns ut-

rymme för hennes självförtroende att utvecklas posi-

tivt samt att den positiva utveckling som pågår i övrigt 

för henne kan fortsätta (akt 33). 

Sammantaget är det föräldrarnas behov av återhämtning i kombinat-

ion med barnens behov av utveckling avseende socialt samspel, 

självständighet och befinna sig i andra miljöer som motiverar kort-

tidsvistelsen.  

Korttidsboende för föräldrarnas skull 

Ytterst sällan motiveras korttidsvistelse med enbart hänvisning till 

föräldrarnas behov. Det händer några enstaka gånger enligt de utred-

ningar vi haft tillgång till. En mamma beviljas korttidsboende för sin 

dotter då föräldrarna är skilda och dottern sedan en tid tillbaka vägrar 

vara hos sin pappa. Handläggaren motiverar beslutet: ”Målsätt-

ningen med insatsen är att Zarahs mamma ska kunna avlastas i var-

dagen då Zarah inte längre vill bo hos sin pappa.” (akt 14) 

I de beslut som motiveras bara utifrån förälderns behov nämns också 

barnets behov, men inte i målsättningen. I behovsbedömningen kan 

handledaren resonera: ”Barnets bästa kan bedömas vara utifrån att 

föräldrar får en chans att hämta energi så att de övrig tid orkar till-

godose barnets specifika behov.” (akt 87) I detta fall blev målsätt-

ningen att föräldrarna skulle få möjlighet att sova ostört. Av en an-

nan utredning framgår att korttidsvistelse för barnet ska möjliggöra 

egentid för föräldrarna (akt 95). 

Korttidsboende för barnens skull 

En stor andel av utredningarna berättar om social problematik i både 

skola och familjeliv. Svårigheter med socialt samspel leder till kon-

flikter med klasskamrater och syskon, vredesutbrott och problem att 

förstå och följa lekar. Många föräldrar oroar sig också för barnens 

isolerade tillvaro utan kamrater. Några har kamrater i skolan men 

ingen att umgås med på fritiden. Familjen utgör ofta det enda kon-

taktnätet. Det är föräldrarna som lyfter problemet med avsaknad av 

kamrater. Barnen och ungdomarna talar inte själva om detta med un-

dantag av två nioåriga pojkar där den ena säger att han är mycket 
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ensam och den andra att han vill gå på korttids för att hitta någon att 

leka med (akt 25 och 43).  

Svårigheterna med kamratkontakt och att hitta vänner medför att 

flera barn beviljas korttidsvistelse i syfte att träna socialt samspel 

och umgås med jämnåriga. Här motiveras ofta korttidsvistelsen med 

att barnen ska få social träning eller att insatsen ska leda till social 

utveckling (akt 13, 31, 46). Det finns ett aktivt utvecklingsperspektiv 

där den sociala förmågan ska förbättras. Ibland kan motiveringen 

också vara att bryta social isolering (akt 100). 

Av de utredningar som begär förlängning av insatsen framgår att 

korttidsvistelsen ibland bidrar till social samvaro med jämnåriga.  

Barnen uppger i uppföljningssamtal att de fått vänner. Några kom-

mer bara till korttidsboende om de vet att vännerna är där (akt 24). 

”De är samma grupp pojkar som ses där varje helg vilket betyder 

mycket för Lars och han räknar dagarna i familjens almanacka när 

han kommer hem tills han skall åka dit nästa gång” (akt 5). 

Någon gång kan de nya relationerna bedömas som så viktiga att de 

utgör anledningen till att fortsätta korttidsvistelsen. 

I utredningen framkommer det att Sanna har utvecklats 

av insatsen genom att hon har blivit mer social. Hon 

har en kompis, en pojkvän, spelar innebandy varje 

vecka och behovet av miljöombyte är därmed tillgodo-

sett (akt 20). 

Det förekommer flera goda exempel, där enskilda handläggare varit 

bra på att motivera varför man valt att bevilja en insats, trots att det 

samtidigt finns en bedömning att behovet av föräldrars avlastning 

och barns miljöombyte är tillgodosett på en rimlig nivå. I ett fall mo-

tiveras beviljandet av att en specifik lägerverksamhet gynnar barnets 

utveckling. Av utredningen framkommer att LSS-handläggaren har 

träffat ungdomen flera gånger, samt även haft kontakt med honom 

via mejl. Ungdomen har i samband med dessa kontakter fört sin egen 

talan, där han varit tydlig med hur mycket lägervistelsen betyder för 

honom, vilket handläggaren har vägt in i sin bedömning.  

Edvins behov av rekreation och socialt samspel är 

egentligen tillgodosett inom ramen för Solrosens verk-

samhet. Det har dock framkommit att det är väldigt 
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viktigt för Edvin att komma till Stjärngatan för att upp-

rätthålla de kontakter han skaffat där, och för att få en 

paus från konflikterna i hemmet under skollov vilket 

ger honom möjligheter till rekreation och åter-hämt-

ning, samt ge honom en omväxling från institutions-

tillvaron (akt 36).  

Gemensamt för de utredningar som motiveras enbart utifrån barnens 

behov är att de avser tonåringar och några 12-åringar. Ungdomarna 

beskrivs som ensamma och i avsaknad av kamrater på fritid och i 

skola. De beskrivs också ha svårigheter i socialt samspel vilket stärks 

i utlåtanden från läkare baserat på deras diagnos. Andra beskriv-

ningar avser mycket bråk inom familjen där både ungdom, syskon 

och föräldrar behöver komma från varandra (akt 31 och 36). Trots 

hänvisning enbart till barnens behov i fråga om rekreation eller per-

sonlig utveckling, framgår det ofta av den sociala utredningen, att 

det också i dessa familjer finns ett stort behov av avlastning för för-

äldrarna.  

De äldre tonåringarna beviljas också korttidsboende för att ”bryta 

beroende till föräldrar och bli mer självständig” (akt 1,19,20). Det 

kan motiveras på följande sätt: 

Eftersom Lina är i en känslig ålder, då hon står inför 

vuxenlivet och ska frigöra sig från sin mamma, bedö-

mer socialnämnden att bevilja Lina två dygn korttids-

vistelse per månad, för att uppnå goda levnadsvillkor 

(akt 19).  

Korttidsboende för syskonens skull 

Korttidsvistelse kan också beviljas utifrån syskons behov av att få 

mer tid tillsammans med sina föräldrar. Det finns en förståelse för 

att syskon påverkas av och ofta får stå tillbaka för att barnet/ungdo-

men med funktionsnedsättning kräver föräldrarnas uppmärksamhet. 

I familjer där barnet med funktionsnedsättning har stora omvård-

nadsbehov påverkas syskon indirekt genom att de behöver visa hän-

syn till sitt syskon på ett sätt som de inte hade behövt göra om de 

hade haft ett syskon utan funktionsnedsättning (se t ex akt 89, 33). 

Det kan också handla om svårigheter att anpassa och förstå andras 

lekbeteende.  
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Kevin är hårdhänt mot sina syskon, slår dem, sparkar 

på dem, kastar leksaker på dem och han tar leksaker 

ifrån dem. De andra syskonen hamnar i skymundan 

och får inte den uppmärksamhet som de behöver. Hans 

syster har enligt mamman visat frustration och är arg 

på Kevin. Hemmet anpassas utifrån Kevin på så vis att 

kan han inte leka med vissa leksaker plockas de bort 

från alla barnen (akt 17).  

Hon kan leka tillsammans med mellansystern, men det 

blir ofta bråk. Dels för att leken ska ske på hennes vill-

kor, men också för att mellansystern är inne i en ”ret-

period” förklarade pappa. Hon blir väldigt arg då och 

hon har även ett självskadebeteende vilket leder till att 

hon kan slå huvudet i väggen, hon kan också bli utåta-

gerande mot mellansystern (akt 12).  

I vissa fall har föräldrar även uttryckt att syskon, som en konsekvens 

av att föräldrarna lägger mycket av sin tid och uppmärksamhet på 

barnet med funktionsnedsättning, får egna problem i form av ilska 

och sorg (akt 21) eller att konsekvenserna av funktionsnedsättningen 

bidrar till att skapa konflikter mellan syskonen (t ex akt 16, 15, 7).  

Det kan ha väldigt ordentliga bråk och att de kan hota 

varandra. Han förklarade att lillebror tagit fram en kniv 

och mordhotat honom. Lillebror inflikade att det var 

för att han hade hotat honom först och slagit hans hu-

vud i väggen flera gånger (akt 16).  

Föräldrar uppger att korttids ger dem möjligheter att ge sin odelade 

uppmärksamhet till syskonen och att de även kan göra saker tillsam-

mans som inte barnet med funktionsnedsättning klarar av. 

Mamma Eva har på grund av sin sjukdom mindre ork. 

Även syskonen har ett behov av sina föräldrars tid och 

uppmärksamhet… Utifrån ett barnperspektiv gör un-

dertecknad dock bedömningen att syskonen har behov 

av att få egen tid med sina föräldrar då Saga upptar 

mycket av deras tid och uppmärksamhet (akt 21).  

 

 



 

25 

För att Gustav ska få möjlighet till miljöombyte och 

rekreation, samtidigt som föräldrarna ska få möjlighet 

till tid för att göra saker tillsammans med den yngre 

brodern är Gustav i behov av korttidsboende (akt 35). 

 

Barnperspektivet i betydelsen att fokusera syskonen till barnet med 

funktionsnedsättning har diskuterats av Socialstyrelsen och lyfts 

fram som viktigt (Socialstyrelsen 2014). Det är ett synsätt som 

många LSS-handläggare tagit till sig och som kan avläsas i utred-

ningarna (se även Engwall m fl 2018).  

Sammanfattning och diskussion 

Sammantaget motiveras korttidsvistelse oftast med både föräldrar-

nas och barnets behov. Motiveringarna till besluten ligger nära för-

arbetena av lagtexten. Barns behov av ”rekreation och miljöombyte” 

lyfts fram tillsammans med föräldrars behov av ”avlastning”. Utöver 

dessa motiveringar lyfts social samvaro, personlig utveckling, själv-

ständighet och syskons behov av egentid med föräldrar.  

I målsättningarna noteras ibland en tanke om utveckling och träning 

när det gäller barnen och ungdomarna. De ska träna på socialt sam-

spel, de ska utveckla relationer, de ska förberedas för självständig-

het. Från förarbetena i lagtexten används ibland begreppet ”person-

lig utveckling” som i sig pekar på en förändring. I fråga om föräld-

rarna finns inte samma fokus på förändring, utan istället beskrivs 

återhämtning och vila. Inte heller i motiveringen att syskon ska få 

mer tid tillsammans med sina föräldrar framträder utvecklingsper-

spektivet. 

Inom barndomssociologin används de engelska begreppen ”being” 

och ”becoming” avseende hur vi ska uppfatta barn som kategori. Är 

barn och barndom huvudsakligen en transportsträcka till vuxenbli-

vandet? Med ett sådant synsätt är barn ”becomings” det vill säga 

barndom ses som en väg ut ur o-mognad, o-kunnighet och o-för-

måga. Ett sådant synsätt förutsätter att barn tränar, övar och utveck-

lar sig. Ett annat sätt är att se barn och barndom som något som finns 

här och nu – barn är ”beings”. Barnet ses då som en individ och som 

en social aktör (Prout 2005). Att tänka på barn som ”becomings” är 
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vanligt och avspeglas också i andra studier om korttidsboende. Brit-

tiska forskare jämförde föräldrars och barns åsikter om korttidsbo-

ende. Barnen berättade om nya aktiviteter och upplevelser medan 

föräldrarna istället betonade nya lärdomar som kunde bidra till ut-

veckling för barnen i framtiden (Welsh m fl 2014). 

Att betrakta barn som ”beings” och ”becomings” är två parallella 

spår i vårt samhälle och märks också i fråga om LSS-utredning. I de 

vuxnas barnperspektiv finns ofta tanken och önskan om utveckling 

samtidigt ska barnets ”här-och-nu-perspektiv” tillmätas betydelse. 

  

  



 

27 

Dokumentation av barns delaktig-

het 
 

Barnperspektiv är ett begrepp som behöver fyllas med ett konkret 

innehåll. I LSS står det att: ”när en insats rör ett barn ska barnet få 

relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Bar-

nets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad.” (8§)  

Gruppintervjun med LSS-handläggare från en arbetsplats handlade 

om deras syn på barnperspektiv och hur de försökte arbeta med detta 

i praktiken. De svar som framkom i gruppintervjun med handläg-

garna låg i linje med vad som artikuleras i artikel 12 i barnkonvent-

ionen som handlar om barns delaktighet i möten och utredningar. 

Detta kan exemplifieras av följande uttalande som sammanfattar de-

ras tankar kring vad ett barnperspektiv är och hur det ska uppnås:  

Jag tycker att ett barnperspektiv, det ska ju vara att bar-

net får vara delaktigt - alltifrån uppstart, till uppfölj-

ningar. Att barnet hela tiden är medveten om vem in-

satsen är till för, vad den innebär, att man får vara med. 

Delaktighet betyder ju inte alltid att man får bestämma, 

men man ska ju så långt som möjligt ta hänsyn till bar-

nets åsikt, och se barnets perspektiv istället för den 

vuxnas perspektiv (Helena). 

Hur ser dokumentationen i utredningarna ut? Går det att se om barnet 

fått information och hur avspeglar sig barns åsikter? Hur resonerar 

LSS-handläggarna om att tillämpa ett barnperspektiv? 

Rubriken ”Barnperspektiv” i akter 

Det finns stora skillnader mellan hur handläggare i olika kommuner 

och inom samma kommun dokumenterar barns delaktighet i den so-

ciala utredningen. Kontextualiserandet av barns delaktighet framgår 

mer eller mindre tydligt i de olika utredningarna. Många kommuner 

har en dokumentationsmall där rubriken barnperspektiv går att lägga 

till, vilket innebär att det är upp till den enskilde handläggaren att 

bestämma om och i så fall hur barnperspektivet formuleras. Ibland 

väljer handläggare att skriva om barnperspektivet i löpande text, 
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ibland att skriva om det under den särskilda rubriken. I en del utred-

ningar verkar LSS-handläggare använda sig av standardiserade for-

muleringar som återfinns i samtliga utredningar från den kommunen 

där barnperspektivet nämns oberoende av det enskilda barnet/ung-

domen och handläggare. Följande exempel återfanns i några utred-

ningar från samma kommun:  

Barnets bästa innebär även att utredning och beslut 

fattas med hänsyn till barnets behov av självständighet 

och att han eller hon bör ges största förutsättning för 

att utveckla denna. Till detta hör bland annat att få 

skapa ett eget socialt nätverk utanför familjen samt 

känna att man klarar sig utan sina föräldrar (akt 62).  

Synliggörandet av barns delaktighet i utredningen underlättas när det 

finns en tydlig struktur för hur barnperspektivet ska dokumenteras i 

utredningar. Även i utredningar där rubriken, barnperspektiv an-

vänds är det stor skillnad på detaljnivån kring hur barns egna per-

spektiv beskrivs och redogörs för.  

Att ge information till barn 

Ett första steg för att kunna vara delaktig är att barnet ges informat-

ion om varför det har kontakt med en LSS-handläggare och vad in-

satserna som diskuteras innebär. Ibland står det att barnet har fått 

information om utredningen, samtidigt som det inte framgår vem 

som har informerat barnet, på vilket sätt som barnet har blivit infor-

merat samt vilken information som barnet har fått.  

I några utredningar framgår dock hur barnet har blivit informerat. Ett 

tillvägagångssätt som beskrivs av några handläggare är att skicka ett 

brev till barnet inför det kommande mötet, där informationen syftar 

till att göra mötet begripligt för barnet (akt 28 och 56). I dessa barn-

brev strävar handläggaren efter att beskriva sin roll och uppgift samt 

förklara syftet med mötet.  

Av en utredning framgick att barnet blivit glad över att ha fått in-

formation hemskickad till sig inför mötet. Att bli informerad innan 

mötet skapar möjlighet för barn att få tid på sig att ta ställning till om 

och i så fall på vilket sätt och i vilken omfattning som barnet vill vara 

delaktigt i samband med mötet, vilket framgår av följande beskriv-

ning: 
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Torsten är väldigt positivt inställd till besöket och har 

väntat länge på att handläggare ska komma. Han visar 

upp brevet som handläggare har skickat till Torsten an-

gående hembesöket. Han deltar aktivt under hela mötet 

och är väldigt intresserad av att prata med handlägga-

ren (akt 28).  

Att bli informerad i förväg kan påverka barns möjligheter att fram-

föra synpunkter kring sökta LSS-insatser. Barnet kan informeras om 

vad som är viktigt att tänka på i samband med introduktion av en för 

barnet okänd insats: 

Sebastians föräldrar har pratat med honom om korttids 

och avlösarservice och vad insatserna innebär. De har 

pratat om korttids som ett ställe som man sover över 

och träffar andra barn och vuxna. Sebastian tycker att 

det verkar lite läskigt men nickar när handläggaren frå-

gar om han kan tänka sig att hälsa på (akt 26). 

Det kan också framgå att barnen besökt korttidsboende tillsammans 

med förälder innan ansökan beviljas (t ex akt 37, 49, 60). Att besöka 

ett korttidsboende och på så sätt få en uppfattning om vad det kan 

innebära är ett sätt att konkretisera och ge barnet möjlighet att förstå 

insatsens innebörd. 

Inom handläggargruppen som intervjuades framgick att det saknades 

ett gemensamt förhållningssätt kring hur och i vilken omfattning 

som handläggare ska informera barn om möten, social utredning och 

LSS-insatser. Handläggarna hade tillgång till ett skriftligt informat-

ionsmaterial som de använde sig av i varierad omfattning. Inför det 

första besöket brukade några av handläggarna skicka lättläst inform-

ation där det framgår vem barnet ska träffa, samt vad mötet ska 

handla om.  

Vi har en broschyr som heter LSS lättläst. Sen har vi 

ett litet bildstödsmaterial som vi skickar ut vid första 

ansökan, eller vid första informationen. Det är någon-

ting som vi precis har börjat använda och då är det bil-

der som visar stegen: nu har du skickat in en ansökan, 

nu kommer du att kallas till byråbesök. Men sen är det 

även en skriftlig information som följer med i brevet 

(Karin, handläggare).  
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Av utredningarna framkommer det att ett barnperspektiv även kan 

innebära att inte informera barnet om insatserna. I någon akt står att 

LSS-handläggaren avstått från att träffa barnet eftersom det skulle 

riskera att försena påbörjan av insatsen (akt 37). I en annan att barnet 

inte har möjlighet att tillgodogöra sig information (akt 30). 

Att engagera barn vid möten  

I gruppintervjun förstärks bilden av att enskilda handläggare använ-

der sig av olika strategier för att involvera barn i utredningen: medan 

en del föredrar att skicka ut barnbrev med information om mötet in-

nan det äger rum, väljer andra att berätta om syftet med mötet när de 

träffar barnet. En av handläggarna i gruppintervjun betonar att det är 

viktigt att ”lyssna in barnets behov” och anpassa samtalet utifrån det. 

När barnet verkar osäker på om han/hon ville prata med handlägga-

ren, så började handläggaren att prata med barnets syskon, vilket gav 

barnet utrymme att iaktta henne och skapa sig en uppfattning om 

handläggaren verkade vara en pålitlig person. Många handläggare 

låter även barn välja om de vill vara med hela eller delar av mötet. 

Om barnet inte vill vara med hela tiden så får barnet vara med i bör-

jan, där han/hon får information och möjlighet att berätta det hon/han 

vill berätta. 

Av aktgranskningen framgår att i de allra flesta fall så träffar LSS-

handläggaren barnen tillsammans med en eller båda föräldrarna. Det 

kan ske i kommunens lokaler eller vid hembesök. Handläggarna som 

intervjuades lyfte även fram att de hade möjlighet att använda sig av 

ett speciellt samtalsrum anpassat för barn, men att de ofta valde att 

göra hembesök och/eller träffa barn och ungdomar på korttidsboen-

den. 

Barnens roll i mötet ter sig mycket passiv. Av de flesta utredningar 

framgår bara att barnen suttit med på mötena och ibland att de yttrat 

sig. Vid ett tillfälle beskriver en handläggare: ”Under mötet var Ag-

nes orolig och såg ledsen ut. Agnes stod mest vid dörren och väntade 

på att gå hem” (akt 12). Flera utredningar talar om att barnet uttalat 

sig men inte vad det sagt. Ytterst sällan diskuteras i akterna hur 

funktionsnedsättningen påverkar möjligheterna att delta i mötet. Inte 

heller nämns om det gjorts några anpassningar i mötesformen för att 



 

31 

barnen ska kunna delta. Det kan framgå att barnen använder kom-

munikationshjälpmedel, men dessa finns inte med i beskrivningarna 

av mötena (t ex akt 2).  

Det är mycket möjligt att LSS-handläggarna använder sig av hjälp-

medel och anpassningar i större utsträckning än vad dokumentat-

ionen i akterna visar. I gruppintervjun talade många handläggare om 

behovet av att anpassa barn och ungdomars delaktighet utifrån deras 

individuella förutsättningar. Handläggarna försökte tänka på hur 

funktionsnedsättningen påverkade barns och ungdomars möjligheter 

att delta i möten.  

En stor del, jag kan ju inte säga om det är hälften eller 

mindre än hälften, kan inte kommunicera så bra att de 

kan svara så tydligt: vill du det här eller vill du det inte? 

Ibland kan det ju vara att nicka, eller jobba med bild-

stöd och då gör vi det. Men ibland när de har en ännu 

lägre funktionsnedsättning, då är det att de är där; att 

träffa dem och att höra vad som sägs. Ibland kan det 

bara vara att träffa: att hälsa på (dem).  För personen 

kanske inte klarar att vara med i det sammanhang som 

mötet innebär. De skriker och klarar inte uppmärksam-

het, ljus och ljud (Veronica, LSS-handläggare). 

Av utredningarna framgår barns svårigheter men sällan några mer 

ingående resonemang kring vad det är som hindrar barn från att ut-

trycka sin åsikt. I bästa fall går det att utläsa från beskrivning av bar-

nets kommunikativa förmåga. ”Enligt vårdnadshavare kan X några 

få ord, så som mamma och ja. Det är i stort sett bara föräldrarna som 

kan förstå honom. I skolan kommunicerar han med PEX-bilder. Pe-

kar oftast för att göra sig förstådd” (akt 95).  

Överlag finns det en stor skillnad mellan hur barn med verbal kom-

munikation och barn i avsaknad av verbal kommunikation involve-

ras i utredningar. Av akterna framgår att handläggarna oftast har 

svårt att kommunicera med barn i behov av alternativ komplette-

rande kommunikation och att de hellre vänder till andra personer 

som förväntas ha en god inblick i hur barnet kan tänkas uppleva kort-

tidsvistelsen.  
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Av aktgranskningen framgår att, om barn inte bedöms som kompe-

tenta att uttrycka en åsikt om sökt eller beviljad insats så ersätts bar-

nets perspektiv av föräldrar eller andra vuxna som bedöms ha förstå-

else för och kunskap om hur barnet upplever sin situation:  

Både vårdnadshavare och samordnare upplever att 

Karsten trivs på korttidsboende. Det är viktigt att Bitte 

inte får stå tillbaka för mycket p.g.a Karstens behov av 

föräldrarnas stöd och uppmärksamhet. Insatsen är 

också till för att stärka Karstens utveckling (akt 98). 

När barn tillfrågas handlar det ofta om beviljade insatser. En vanlig 

fråga är huruvida barnet trivs på korttidsboendet. Vissa barn besva-

rar frågan och utvecklar svaret genom att beskriva vad de gör på 

korttids: 

Uttrycker att hon tycker om Kopparängens boende. 

Hon brukar spela tv-spel, titta på tv, leka med lego, går 

till kiosken och köper godis med personalen och leker 

med de andra barnen. Roligast är att handla godis. Hon 

förklarar att hon sover på korttids när det är tråkigt 

hemma men ibland när hon är själv på korttids, då 

tycker hon det är tråkigt att övernatta där (akt 52).  

Samuel berättade att han trivs på korttids under det två 

dygn som tillbringas under en helg per månad. Han be-

rättade att han den senaste tiden inte har trivts under de 

två dygn som tillbringats mitt i veckan eftersom det har 

blivit bråk mellan Samuel och ett annat barn i gruppen 

(akt 27).  

Hans säger att han trivs mycket bra på Dalvägens kort-

tids och berättar att han har vänner där som han leker 

med. Hans säger själv att han önskar att vara fler dygn 

på korttids (akt 25).  

Majoriteten av de barn som uttalar sig om korttidsboendet är posi-

tiva. De vill gärna fortsätta vara där och har inga synpunkter på om-

fattningen. En ungdom säger dock att han vill vara på korttidsboen-

det på helger och inte vardagar eftersom han har fullt upp med läxor 

då (akt 44). 
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Att ta hänsyn till ålder och mognad 

Att framföra sin åsikt innebär inte att barnet per automatik får som 

det vill. Bedömningen av barns mognad är av central betydelse för 

vilken grad av delaktighet barn får i praktiken (Socialstyrelsen 

2015). I flera centrala lagtexter finns bestämmelser som handlar om 

att barns åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande 

till ålder och mognad. Dessa bestämmelser bottnar i artikel 12 i FN:s 

konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Samtidigt 

framgår det varken i barnkonventionen, i svensk lag eller av förar-

beten hur mognad ska definieras.  

Vårt samhälle präglas av motstridiga tendenser i fråga om ålder och 

förmåga. Ibland är kronologisk ålder väldigt viktigt, t ex i fråga om 

åldersgränser. I andra fall är förmågor, att kunna vissa saker eller 

visa prov på förmåga, viktigare än reell ålder (Priestly 2001).  För 

barn med intellektuell funktionsnedsättning får sådana distinktioner 

stor betydelse. Ofta tillmäts förmågan att kunna göra saker som vik-

tigare än åldern. Av det följer att ju mindre ett barn eller ungdom kan 

prestera, desto barnsligare anses det vara. För att stävja sådana ten-

denser så hävdar några forskare att mognad inte bör tillmätas alltför 

stor vikt utan istället bör barn beredas stora möjligheter att vara del-

aktiga (Nowak, Broberg & Starke 2018). Hultman m.fl. (2019) visar 

utifrån gruppintervjuer med LSS-handläggare att de drar en gräns 

vid 15 års ålder då ungdomen bör vara delaktig i beslutsprocessen. 

I akterna som ingår i denna studie förekommer att handläggare sär-

skilt valt att betona att barns åsikter tillmäts betydelse därför att bar-

net upplevs som åldersadekvat: 

Hon har berättat att hon trivs mycket bra hos sin kort-

tidsfamilj samt att hon vill fortsätta vara där. Ida upp-

levs som adekvat för sin ålder varför hennes egna åsik-

ter spelar roll för bedömningen (akt 34). 

Det finns exempel på motsatsen också. När barn inte har bedömts 

kunna uttala sig om en sökt eller föreslagen insats förklaras det oft-

ast i kortfattade ordalag: ”Hugo kan utifrån sin mognad och för-

måga inte uttrycka sin åsikt i sakfrågan” (akt 30). 
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Att fatta beslut i relation till barnperspektiv 

I de utredningar vi tagit del av varierar beslut om beviljad korttids-

vistelse mellan två till sex dygn per månad. Delavslag avseende kort-

tidsvistelse kan motiveras med att familjens situation har stabilise-

rats och att barnet/ungdomens behov av miljöombyte och rekreation 

bedöms tillgodoses med ett mindre antal dygn än som efterfrågats. 

Av andra handläggare motiveras delavslag enbart genom att ange att 

behovet anses vara tillgodosett genom beviljandet av ett färre antal 

dygn än vad som efterfrågats. En vanligt återkommande formulering 

när det gäller delavslag är följande: 

X-kommun gör den sammantagna bedömningen att 

Lars bör beviljas korttidsvistelse utanför det egna hem-

met enligt 9 § 6 LSS med omfattningen av 44 dygn 

under 11 månader, som fritt kan fördelas, samt kort-

tidsvistelse den 12:e månaden i form av lägerverksam-

het med omfattningen av 7 dygn. X-kommun bör avslå 

resterande ansökta 2 dygn korttidsvistelse per månad, 

då behovet bedöms vara tillgodosett genom redan be-

viljade dygn. Genom beviljade insatser får Lars möj-

lighet till miljöombyte, social samvaro och rekreation 

i ett återkommande sammanhang tillsammans med 

andra barn samt Lars föräldrar får avlastning och tid 

för Lars syskon (akt 6).   

För att förstå hur LSS-handläggaren har motiverat delavslaget får 

man ibland läsa mellan raderna eller gissa sig fram. I den här utred-

ningen framgick att barnets situation inte hade förändrats sedan fö-

regående bedömning. Behovet av stöd var detsamma som förut och 

inte heller familjesituationen hade förändrats i någon större utsträck-

ning. Detta skulle kunna vara en orsak till att LSS-handläggaren gör 

bedömningen att insatsens tidsomfattning är tillräcklig. 

I samtliga kommuner har LSS-handläggare varit noga med att moti-

vera beviljade beslut, där familjers behov och beviljade insatser, 

stämmer överens med det dubbla rekvisitet: avlastning för föräld-

rar/rekreation miljöombyte för barn och ungdomar med funktions-

nedsättning. När vårdnadshavare ansöker om en insats som bar-

net/ungdomen haft tidigare, är det sällan problem med att få sökt in-

sats beviljad, särskilt om den begärda insatsen efterfrågas i samma 

omfattning som tidigare. Informationen som återfinns i den sociala 
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utredningen ligger i linje med de rekvisit som lagen anger för en viss 

insats. I behovsbedömningarna används ofta konsekvenserna av bar-

nets funktionsnedsättning för att motivera barn och/eller föräldrars 

behov av olika insatser.  Ofta förekommer beskrivningar av hur barn 

och ungdomars svårigheter med affektreglering ger upphov till pro-

blem i sociala relationer både i skolan och hemmiljön, svårigheter 

som korttids ska kunna kompensera för.   

Den del som ibland saknas i de utredningar som vi har tagit del av är 

hur barnets bästa bedömts gentemot andra intressen, samt konse-

kvenserna för barnet och familjen om insatser inte beviljas. Konse-

kvensanalys stannar ofta vid formuleringen att insatsen tillförsäkrar 

x goda levnadsvillkor. Enligt Barnombudsmannen (BO) (2018), ska 

den som fattar beslut motivera vad barnets bästa bedöms vara, hur 

prövningen har genomförts och hur barnets bästa har bedömts gente-

mot andra intressen. Om ett beslut tas som inte är i linje med barnets 

bästa, ska även kompensatoriska åtgärder redovisas. Återkoppling 

ska därefter ges till det enskilda barnet. Barnombudsmannen har 

identifierat grundläggande förutsättningar för att säkerställa den pro-

cess som ska se till att barnets bästa beaktas, där en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna är att det på ledningsnivå finns ett beslut om att 

utredningar som ser till barnets bästa görs som en del av den dagliga 

verksamheten och att dessa håller god kvalitet. En prövning av bar-

nets bästa ska således vara en integrerad del av verksamhetens 

ärende- och beslutsprocesser. Befintliga strukturer och system bör 

inkludera tydliga rutiner för prövningar av barnets bästa. För att möj-

liggöra detta anser BO att det är ledningens ansvar att se till att alla 

medarbetare har den kompetens som behövs för att kunna göra 

denna typ av prövning.  

Handläggarna som intervjuades berättade att s.k. anpassade barnbrev 

skickades ut när handläggarna fattat beslut om att bevilja en eller 

flera insatser. Anpassade barnbrev hade funnits längre än informat-

ionsmaterialet som medföljde kallelse om möte. Det anpassade barn-

brevet beskrev med hjälp av bilder och text kortfattat den insats som 

barnet hade beviljats.  

Sen har vi anpassade barnbrev som vi skickar ut, men 

det är efter beslut. När de har fått sitt beslut så har vi 

ett brev per insats med lite bilder. Där det står lite kort-

fattat att du har fått den här insatsen de här dagarna, 
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hälsningar från din LSS-handläggare. Det har vi haft 

ganska länge (Maria, LSS-handläggare)  

Att lyssna på barnet vid uppföljning 

För att värna barns delaktighet i utförandet av insatser behöver det 

också finnas rutiner för att följa upp och tillvarata barns erfarenheter 

av pågående insatser. Av flera akter framgår att barnen som redan 

beviljats korttidsvistelse är nöjda med insatsen:  

Josef berättar att han trivs att vara på korttidshem och 

läger, Josef tycker det är kul att göra utflykter och ak-

tiviteter tillsammans med kompisarna på korttidsvis-

telserna. Josef har fått vänner han håller kontakten med 

via Internet (akt 83). 

Det viktigt att det finns någon som kan lyssna på barnet och agera 

om han eller hon inte känner sig bekvämt. Även när valet av insats 

är ”rätt”, kan det bli fel om den person som ska tillhandahålla insat-

sen inte är lyhörd för barnets/ungdomens behov.  

Vidare så berättar Ella att hon tidigare hade en kontakt-

person som hon inte tyckte var snäll mot henne. När 

Ella mådde dåligt men inte ville berätta varför hon 

mådde dåligt, så hade kontaktpersonen tjatat och 

tvingat henne att berätta. Ella uppger att hon inte kände 

sig bekväm i den situationen utan gick därifrån (akt 

86).  

I den här situationen väljer handläggaren att bevilja korttidsboende 

och avvakta med att bevilja kontaktperson, eftersom insatsen enligt 

Ella inte fungerat särskilt bra. Ellas mamma instämmer i den be-

skrivningen och sedan kontaktpersonen slutade har kommunen inte 

hittat någon lämplig ersättare.  

I samtalet med handläggarna framkom att det saknades ett struktu-

rerat förhållningssätt kring uppföljning av möten och påbörjade in-

satser. Hur och i vilken omfattning handläggare valde att göra en 

avstämning med barn och ungdomar om deras upplevelse av möte 

och kontakt samt göra uppföljningar av pågående insatser varierade 

stort mellan enskilda handläggare. Några handläggare hade sms-

kontakt med de barn och ungdomar som beviljats insatser. Någon 
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handläggare nämnde att föräldrar ibland tar initiativ att kontakta dem 

för att höra om barnet beviljats insatser.  

När det gällde uppföljningar av beviljade insatser så tyckte många 

handläggare att det var svårt att hitta tid för att göra uppföljningar i 

nära anslutning till när barnet/ungdomen påbörjat sin insats. Många 

handläggare valde istället att kontakta personal på korttidshemmet 

och få information från dem om hur den första helgen/vistelsen fun-

gerat. I samband med ettårsuppföljningen pratade handläggarna med 

barnet eller ungdomen, oftast tillsammans med personal från kort-

tidsboendet.  

I diskussionen kring barns delaktighet i samband med uppföljning 

av pågående insatser, reflekterade flera av handläggarna kring att de 

inte hade tänkt på konsekvensen av att ha personal närvarande när 

de frågar barn och ungdomar om hur de trivs på korttids. Flera hand-

läggare hade däremot tänkt på att föräldrars närvaro kan påverka 

barn och ungdomars svar.  

Sammanfattning och diskussion 

Endast i utredningar från en kommun går det att skönja en tydlig 

systematik när det gäller dokumentation av barns egna perspektiv; 

informationen som presenteras under rubriken barnperspektiv utgår 

från samma frågeställningar oavsett vilken handläggare som gjort 

utredningen. I dessa utredningar anges om barnet har fått informat-

ion om utredningen, vilken typ av information som har lämnats, 

vilka åsikter barnet hade och vilka åsikter föräldrar hade.  

I de utredningar som saknar en tydlig struktur är det svårare att utläsa 

på vilket sätt och i vilken omfattning barn varit delaktiga, i sämsta 

fall saknas det information om såväl vuxnas barnperspektiv som 

barns eget perspektiv. I bästa fall framgår det om barn blivit infor-

merade om utredningen och vad de själva har gjort i samband med 

mötena.  

Utifrån Shiers delaktighetsmodell finns intressanta resultat. Lagstift-

ningen påtalar ett viktigt steg som kommer före ”barn blir lyssnade 

till” nämligen att få information. LSS stipulerar: ”När en insats rör 

ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att 

framföra sina åsikter” (8§). Detta inledande steg kräver många 

gånger anpassningar till barnet och dess funktionsnedsättningar. Av 
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många akter framgår att information förmedlas och ibland i anpassad 

form genom exempelvis barnbrev. Först då barnet förstår vad insat-

sen innebär kan det ha en åsikt. Barnets delaktighet enligt Shiers mo-

dell förutsätter att barnet fått information och modellen inkluderar 

inte detta steg. Några gånger kan anas att barnens åsikter efterfrågas, 

andra gånger tycks barn tillfrågas om saker mest för att skapa kon-

takt medan den insats som sökts inte berörs i samtalet. Ibland respek-

teras barnens åsikter.  

Av gruppdiskussionen med LSS-handläggare framgår att det finns 

starka ambitioner från enskilda handläggare att försöka öka barns 

delaktighet. Däremot tycks få av de saker handläggarna verkligen 

gör såsom att skicka informationsbrev eller beslutsbrev vara en del 

av beslutade rutiner eller skyldigheter. Det betyder att barnets möj-

lighet till delaktighet är avhängigt vilken LSS-handläggare han eller 

hon möter. På organisatorisk nivå saknas alltså skyldigheter i fråga 

om hur handläggarna ska arbeta med barnperspektivfrågor.  
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Föräldraperspektiv på korttidsbo-

ende 
 

Att få barn och bli förälder är en omvälvande upplevelse som innebär 

att livssituationen förändras – det gäller särskilt när barnet föds med 

en sjukdom eller en funktionsnedsättning. Att vara förälder innebär 

inte bara att vara en vuxen individ utan också att stå i särskilda relat-

ioner till andra individer och institutioner i samhället (Boström 

2012). För föräldrar till barn med funktionsnedsättning handlar det 

om att samordna olika stödinsatser samtidigt som man ska upprätt-

hålla en fungerande vardagstillvaro. Korttidsboende ska ge stöd till 

både föräldrar och barn. Hur upplever föräldrarna korttidsboende? 

Vad händer då barn och föräldrar tycker olika om korttids? 

 

Av akterna framgår att föräldrarna som beviljats korttidsboende oft-

ast är nöjda. Det finns viss kritik mot verksamheten på korttidsbo-

ende såsom att barnen erbjuds för få aktiviteter (akt 51), att det är för 

lite variation på de aktiviteter som erbjuds (akt 23), att det ges för 

lite stöd med hygien, att det är stora åldersskillnader bland bar-

nen/ungdomarna som vistas på korttids (akt 51) eller att de barn som 

bor på korttids borde matchas så att ungdomarna får utbyte av 

varandra (akt 23). 

 

Av intervjuerna framkommer en fördjupad förståelse av hur korttids-

boende upplevs och erfars av fem föräldrar. Bland de intervjuade 

föräldrarna finns: tre föräldrar som beviljats korttids och är nöjda 

med insatsen, en förälder som beviljats korttids men är kritisk till 

den specifika korttidsverksamhetens utformning och en förälder som 

upplevt sig ”tvingad” till att tacka nej till korttids för att inte bli av 

med andra stödinsatser. En gemensam utgångspunkt bland dessa för-

äldrar är hur de i sin framställning oftast växlar mellan ett föräldra- 

och familjeperspektiv. För dem handlar det om ett helhetstänkande, 

där korttidsboende i bästa fall är en insats som bidrar till en funge-

rande vardag. I familjer där det har varit en hög belastning på hela 

familjesystemet under en längre tid, är det oftast nödvändigt att kom-

binera olika LSS-insatser med varandra. Vanligt förekommande 

kombinationer av insatser kan vara: korttids och avlösarservice eller 

korttids och kontaktperson. När korttidsboende inte fungerat så kan 
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det ha sin förklaring i att barnet och dess familj haft för lite stödin-

satser under en längre tid. När korttids sedan beviljas räcker det inte 

till för att kompensera för tidigare bristfälligt stöd vilket framgår av 

pappa Pers uttalande: ”Men det har ju inte räckt till eftersom vår son 

har oerhört svåra utmaningar och då faller man lite utanför den ra-

men som förväntas räcka till för barn som har Asperger”. 

 

En orsak till att korttids upplevdes som bristfälligt av Per var att in-

satsen inte hade individanpassats i tillräcklig stor utsträckning ef-

tersom det fanns ett etablerat förhållningssätt som personalen utgick 

ifrån när det gällde introduktion av nya barn och ungdomar, vilket 

Per förklarar och förstår på följande sätt:  

 

Det kan ha stor betydelse hur mottagandet är de första 

timmarna: hur man försöker para ihop en nytillkom-

men ungdom med andra ungdomar. Får man en signal; 

att den här ungdomen är väldigt känslig för sociala 

kontakter, då tror jag man ska börja med en till en och 

då väljer man ut någon annan ungdom som man tror 

skulle passa ihop med personen. Man kanske lyssnar 

in… Vad har den här personen för intressen? Och så 

försöker man. Kalle kommer på lördag och då låter 

man Kalle träffa den [personen] under ett par timmar, 

innan vi introducerar dem till den stora gruppen (Per, 

pappa). 

 

Gemensamt för de tre föräldrar som är nöjda med korttids och som 

har sina barn på samma ställe är att de har kunnat välja just detta 

korttids som arbetar enligt en tydlig pedagogisk inriktning och me-

todik. Korttidsboendet som de valt, har funnits i över 10 års tid. Un-

der den tid som de haft sina barn där har korttidsverksamheten haft 

låg personalomsättning, engagerad och kompetent personal som job-

bat åt samma håll enligt en tydligt utformad pedagogik. För Sally har 

den pedagogiska inriktningen haft stor betydelse för valet av kort-

tids: ”Ända sen han gick i förskolan har han fått träning som är ba-

serad på tillämpad beteendeanalys. Det har alltid varit viktigt för oss 

att han har fått den träningen och det bemötandet” (Sally, mamma). 

Ett resonemang som bekräftas av mamma Åsa: ”Man använde sig av 

tillämpad beteendeanalys både i skolan och på korttids, man hjälpte 

de här barnen med utvecklingsstörning att utvecklas, det fanns en 
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tydlig tanke”. När mamma Erika pratar om korttids så väljer hon 

framförallt att betona personalens engagemang: ”När han är på kort-

tids så gör han ju andra saker än att titta på sin iPad, de gör ju roliga 

saker. De skickar bilder; de är så gulliga, de kan gå och hålla 

varandra i handen eller sitta i knäet på varandra på busstation, de 

tycker om varandra helt enkelt”. Även Sally betonar betydelsen av 

att det finns engagerad personal: ”Det har funnits personal som känts 

jättebra, sådana personer som visar att de bryr sig om honom och 

kommunicerar på ett sätt som tyder på att de är väldigt intresserade 

och att de vill göra sitt bästa. Att det finns andra än vi föräldrar som 

visar detta är guld värt.”  

Till skillnad från Per så hade Sally, Åsa och Erika, upplevt att per-

sonalen både utifrån vald pedagogisk inriktning och personligt en-

gagemang kunnat individanpassa bemötandet utifrån deras barns be-

hov vilket hjälpt barnen i olika situationer.  

För mamma Eva riktade sig kritiken inte mot korttidsverksamheten 

som sådan utan mot LSS-handläggarens oförmåga att förstå att kort-

tids behövdes som ett komplement till tidigare beviljad avlastning i 

hemmet som Eva har till följd av en komplex familjesituation. En 

vardagstillvaro som omfattar såväl egen diagnos som ensamt ansvar 

för barnen. I avsaknad av anhöriga som kan finnas till hands för 

henne anser hon sig i stort behov av avlösarservice för att orka ta 

hand om sina barn. Till skillnad från Eva så ansåg LSS-handläggaren 

att hon fick välja mellan att få ett utökat antal avlösarstimmar i hem-

met (en ökning med 8 timmar/månad) eller beviljas korttids en 

helg/månad.  

 

Jag hade kämpat för att få fler LSS-timmar och hade 

precis blivit beviljad, under tiden som den här korttids-

boendeansökan var i process. Jag fick det nästan sam-

tidigt, först fick jag beviljat fler avlastningstimmar. 

Men sen fick jag ju det bortdraget, från en dag till en 

annan, bara för att jag beviljats korttidsboende… (Eva, 

mamma). 

 

För Evas del innebar detta att hon ändrade sig och tackade nej till 

korttidsboendet. Hennes beslut att tacka nej berodde således inte på 

att hon bedömde att hennes son inte hade behov av korttids, utan 
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snarare blev det en konsekvens av att behöva göra en prioritering av 

vad som blev bäst för hela familjen på lång sikt. 

Att ”räcka till ” som förälder 

Bland de tillfrågade föräldrarna upplevde samtliga svårigheter med 

att ”räcka till” för sina barn och brottades med såväl egna som sam-

hälleliga förväntningar att ta sitt föräldraansvar. För att kunna ta sitt 

föräldraansvar behövs adekvata stödinsatser både i relation till om-

fattning och kvalitet. Per beskriver hur hög personalomsättning och 

bristande förståelse från LSS-handläggares sida har resulterat i en 

situation där han och hans partner känner att de inte har fått vare sig 

tillräckliga eller adekvata stödinsatser för att kunna utöva sitt föräld-

raskap.   

Det är så många timmar som han får förlita sig på vårt 

stöd. Vi arbetar, vi har två barn till och en hund som vi 

måste gå ut med. Vi behöver få lite tid själva också. 

Det gör att det blir slitningar i familjen - när de här 

kompromisserna ska köras ner i skon med skohorn har 

de andra barnen farit illa till och från. Det känns ju som 

att det (barnperspektivet) har varit begränsat. Där 

tycker jag att det finns förbättringar att göra på alla 

kanter. Där är det nog inte bara LSS som har haft ett 

för snävt perspektiv. I och för sig, BUP har varit inne 

på hur vår mellanson mår, om de kan göra någonting 

mer för honom (Per, pappa). 

När för mycket ansvar hamnar på enskilda föräldrar, med begränsad 

hänsyn till deras faktiska möjligheter att organisera och fördela sin 

tid mellan barnen, känner föräldrarna sig otillräckliga och i slutän-

dan blir upplevelsen att det alltid är någon som har fått stå tillbaka. I 

flera av akterna har det framkommit att om barnet med funktions-

nedsättning behöver föräldern blir det oftast de andra barnen som får 

vänta eller avstå, men det kan lika gärna bli tvärtom. Erika berättar 

att hon oftast inte hinner med alla barnen utan blir tvungen att välja 

vems behov som blir tillgodosett.  

Han har det inte speciellt roligt. Vi har fyra barn, så 

Gabriel får inte jättemycket stimulans när han är 

hemma med oss. Han blir stående med sin iPad, vilket 

är det han älskar och vill men det blir ju att han bara 
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håller på med sina repetitiva grejer. Han vill nästan inte 

göra något annat än att titta på sin iPad. Det är väldigt 

svårt att få honom att göra något annat och det blir inte 

lättare av att vi låter honom stå med iPaden. Vi har ald-

rig tid att göra något med honom, eftersom vi alltid är 

en förälder och så har han tre yngre syskon med andra 

behov (Erika, mamma).  

En förälder, Åsa, kände sig nöjd med det stöd hon hade fått även om 

hennes son inte hade fått så många dygn korttidsvistelse som hon 

önskade. Hon ansåg att LSS-handläggarna hade visat stor förståelse 

för familjens situation och beviljat utökat stöd i perioder när familjen 

haft det särskilt tufft: 

Det var en period när farmor dog och vi skulle på be-

gravning till Frankrike.  Då ansökte vi om extra dygn 

och vi fick det. Vi hade en väldigt ansträngd situation 

och vi skilde oss. När vi har haft det riktigt jobbigt så 

har vi fått lite extra (tid). Så jag tycker att de flesta 

LSS-handläggare som vi haft har varit lyhörda. Sen får 

man ju aldrig så mycket som man önskar, så är det ju. 

Jag tycker ändå jämfört med det man har hört, man 

snackar med andra föräldrar och jämför… Så utifrån 

mitt perspektiv så tycker jag ändå att det har varit ok. 

Jag ska inte klaga, det finns annat att klaga på, men inte 

det här med korttids (Åsa, mamma). 

Åsa framhöll att LSS-handläggarna gentemot henne hade haft ett 

korrekt bemötande och till skillnad från handläggare på Försäkrings-

kassan som ifrågasatt hennes ena sons stödbehov: 

Man kan inte säga att det finns en genuin omsorg, men 

man blir inte ifrågasatt som man blir av Försäkrings-

kassan. Där blir man misstänkliggjord och det har jag 

aldrig blivit i kontakt med LSS-handläggare och jag 

har ändå haft några olika genom åren (Åsa, mamma). 

Som framgår av Sallys beskrivning så kan ett välfungerande korttids 

fylla funktionen av såväl avlastning för anhöriga som miljöombyte 

för barnet/ungdomen med funktionsnedsättning. Sally beskriver hur 

hennes syn på korttids förändrats över tid och av hennes framställ-

ning framträder bilden av en successiv anpassning till förändrade fa-

miljeförhållanden.  
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När han var 5 år så hörde jag talas om korttids och 

tyckte att det lät väldigt främmande; jag hade svårt att 

föreställa mig att jag någonsin skulle vilja ha korttids 

till mitt barn. Men bara två år senare började han på 

korttids. Ganska snart uppstod behovet av att få ett mer 

normalt liv då och då, framför allt för hans storebrors 

skull. Vi behövde egen tid med honom och han med 

oss.  När han sedan blev äldre och nu när han är vuxen 

och inte längre bor hemma behöver jag och min man 

den tiden, det är svårt att orka annars. Efter de helger 

han är hemma, då är jag trött. Han är väldigt intensiv 

från morgon till kväll och vissa nätter sover han inte 

alls eller bara lite. Man orkar ju inte heller vara en så 

bra förälder som man vill vara om man inte får vila 

tillräckligt (Sally, mamma). 

 

För Sallys del tog det två år att vänja sig vid tanken på att korttids 

kunde vara bra för Tom. Men efterhand, när det visade sig att det var 

ett välfungerande korttids så kunde Sally slappna av och se förde-

larna för hela familjen med att han åkte iväg till korttids. Sallys ut-

saga kan tolkas som att hon initialt brottades med normativa före-

ställningar om vad man som förälder bör klara av dvs. att man bör 

kunna ta hand om sitt barn på egen hand utan samhällsstöd och att 

det därför kan ta tid att normalisera den förändrade familjesituat-

ionen.  

 

I gruppintervjun gav handläggarna uttryck för att vara väl medvetna 

om barns rättigheter och försökte förhålla sig både till det som var 

bäst för det enskilda barnet och för hela familjen. I gruppen framkom 

följande reflektion från en av de nyare handläggarna:  

Det känns ändå som att barnrättsperspektivet hela tiden 

ligger på bordet. Det är inte så att man gör någonting 

som barnet inte mår bra av, så har jag upplevt det i alla 

fall. Man gör bedömningar, först utifrån vad som är 

bäst för barnet och sen utifrån resten av familjen. Men 

det är en avvägning; för föräldrarna mår inte alltid bra 

och de behöver hjälp och avlastning, (Elin, handläg-

gare).  
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Korttidsboende är enligt handläggarna en av de insatser som de har 

störst tilltro till och den insats som ger upphov till flest inkomna an-

sökningar. Handläggarna upplever det som att de är generösa med 

att bevilja korttidsboende. De börjar ofta med att bevilja två dygn/ 

månad men kan lätt utöka till fler dygn om det finns behov.  

 

Det kan väl vara ett par nätter i månaden. Om det är 

yngre barn, då kan ju korttidspersonalen, med all rätta, 

ha synpunkter. Om det är två dygn, med inskolning och 

anknytning, vill helst korttidspersonalen att barnen har 

lite fler dygn, så att det inte blir så långt emellan   

(tillfällena) (Inger, handläggare). 

 

LSS-handläggarnas utgångspunkt är att barn och ungdomar ska ges 

möjligheten att växa upp tillsammans med sina föräldrar och even-

tuella syskon. Genom att tillhandahålla korttids försöker man före-

bygga permanenta placeringar på barnboenden.  

 

Vi har haft ett fall, en pojke som har en ganska svår 

funktionsnedsättning - autism. Han har varit så jobbig. 

För ett år sen, han är 11 år i år, då var det så jobbigt 

med utbrott att föräldrarna ville ha ett boende för ho-

nom. Då blev det ändå så att vi jobbade för att han 

skulle vara kvar (hemma). För vi vill ju begränsa de 

här 9:8 boendena [boende för barn som behöver bo ut-

anför föräldrahemmet], så vi hade mycket möten med 

familjen (Veronica, handläggare). 

 

Det är två tvillingar som har väldigt omfattande funkt-

ionsnedsättningar, de är tre år. Där har ju föräldern an-

sökt om boende, vilket vi kanske inte tycker… Utan vi 

tycker att man kanske kan maxa upp [med korttids 

dygn], så att de fortfarande kan bo hemma ibland, in-

nan man går in på boende [9:8 boende]. De har väl 6 

dygn nu… Och jag tror att skulle man prata över 15 

dygn, då ska man börja fundera på boende, man ham-

nar där... (Maria, handläggare). 

 

I situationer där omfattningen av de beviljade korttidsdygnen egent-

ligen inte kan motiveras utifrån det funktionsnedsatta barnets behov 
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utan snarare beror på bristande föräldraförmåga, så väljer LSS-hand-

läggarna ändå att bevilja fler dygn utifrån att barnet ska få chansen 

att växa upp i sin ursprungsfamilj. Normativt ligger detta ställnings-

tagande i linje med den välfärdspolitik som bedrivits sedan 1960-

talet, vilken betonar barns rätt att växa upp tillsammans med sin fa-

milj.  

 

Det sticker ju ut det här som jag har, de som har 10 

(dygn). Det handlar om föräldraförmåga, att de inte 

riktigt orkar… Vi har ju haft samverkan med barn och 

unga i det ärendet också och den (föräldraförmågan) är 

svag för att de har egna funktionsnedsättningar, men 

den är tillräcklig och därför är de här korttidsdygnen 

viktiga. När det är social problematik i familjen, eller 

när föräldrarna själva har en funktionsnedsättning, då 

kanske man ger sex dygn, man tänker lite mer på den 

biten också för det gör ju föräldrarnas avlastningsbe-

hov större. De kan inte mäkta med barnet på samma 

sätt… Det är ju lite svårt det där… Den insatsen (kort-

tids) gör ju väldigt stor nytta; att de (barnen och ung-

domarna) träffar andra vuxna förebilder. Vi känner oss 

trygga med vad det är för personal där, till skillnad från 

kontaktperson och ledsagarservice, som är lite mer fly-

tande… Så jag tycker att den insatsen (korttids) är väl-

digt uppskattad och viktig (Maria, handläggare). 

  

 

När föräldrar och barn inte tycker lika 

Barnperspektivet är tydligt framskrivet i LSS också i fråga om kort-

tidsvistelse. Men också föräldrarnas rättigheter har en stark ställning. 

I en statlig utredning konstateras att föräldrarnas rätt till avlastning 

väger tyngre än barns önskemål om att stanna hemma (SOU 2016). 

Istället ska barnperspektivet spela en viktigare roll när det gäller ut-

formningen av insatsen. I de sociala utredningar vi granskat fram-

kommer att barnen trivs på korttidsvistelse. I praktiken kan inte barn 

mot sin vilja hållas kvar på korttidsboende så självklart kommer de 

barn som är nöjda att dominera utredningarna.  
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I några få akter framgår det dock att föräldrar och barn har olika 

åsikter om korttids. I sådana situationer behöver LSS-handläggaren 

beakta både barnets perspektiv och föräldrarnas perspektiv, samt 

tydliggöra vilka konsekvenser beviljandet av en insats får för hela 

familjen. Oftast finns det en komplex familjesituation och hän-

synstagande behöver göras till familjemedlemmarnas sammantagna 

behov. Det är inte ovanligt att flera familjemedlemmar har diagnosti-

cerats med samma funktionsnedsättning, vilket påverkar hela famil-

jens behov av stödinsatser. När en förälder har samma svårigheter 

som barnet uppstår det lätt konflikter, vilket skapar mer stress i hela 

familjen: 

Katarina (mamma) beskriver familjelivet som svårt då 

alla barnen bråkar mycket. Frida får återkommande ut-

brott och kan även trigga igång att föräldrar bråkar med 

varandra. När Frida har sina utbrott brukar de yngre 

syskonen gå undan, in på sina rum, samtidigt tar de 

även efter de fula orden de hör Frida skrika. Yngre sys-

kon har börjat uppvisa symtom på stress. Katarina be-

rättar att Fridas pappa Claes har genomgått en neu-

ropsykiatrisk utredning och har fått diagnos ADHD, 

svag begåvning och autistiska drag. Claes blev bevil-

jad boendestöd men det fungerade inte så bra, så det 

blev ingen avlastning för familjen (akt 24).  

I de utredningar vi studerat framgår att föräldrar och barn är oeniga 

om omfattningen av vistelsen samt när i veckan korttidsvistelsen ska 

ligga. I en utredning står:  

Marcus berättade att han trivs på korttids under de två 

dygn som tillbringas under en helg per månad. Han be-

rättade att han den senaste tiden inte har trivts under de 

två dygn som tillbringas mitt i veckan eftersom det bli-

vit bråk mellan Marcus och ett annat barn i gruppen 

(akt 27). 

Hans föräldrar hävdade dock ”… att insatsen ska fortgå och beskri-

ver att den är viktigt för att föräldraskapet ska fungera och för att 

syskonen ska kunna få avlastning från varandra” (akt 27). LSS-hand-

läggaren beviljar i enlighet med föräldrarnas önskan.  
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I en annan familj är föräldrarna och barnet också överens om att kort-

tidsboende är rätt insats, men de har olika åsikter om hur ofta hon 

ska vara där: 

Frida har många åsikter om såväl familjelivet som ti-

den på korttids, dessa åsikter uttrycker hon med be-

stämdhet. Frida säger att hon trivs på korttids men inte 

vill vara där om hennes kompis/kompisar inte är på 

plats. Frida tycker att fyra dygn kunde räcka eftersom 

hennes kompis inte är på plats ”extradygnet” (akt 24). 

I det här fallet valde handläggaren att gå på föräldrarnas linje, vilket 

var att förnya beviljandet av korttidsboende med fem dygn/månad 

(samma antal dygn som i tidigare beslut). Föräldrarna hade samtidigt 

gjort en överenskommelse med Frida och personalen på korttidsbo-

endet, som innebar att personalen skulle informera föräldrarna om 

när Fridas kompisar inte kom som planerat, eftersom deras frånvaro 

påverkade Fridas vilja att vara på korttids. Om Frida inte blev infor-

merad på förhand innebar det oftast att Frida blev upprörd och väg-

rade att stanna kvar på korttids.  

I en av utredningarna står det att en pojke ville ansöka om fler insat-

ser än föräldern önskade, eftersom han både ville åka på läger och 

prova på hur det var att bo på ett korttidshem (akt 18). I det fallet 

ansåg föräldern att det var tillräckligt att ansöka om lägervistelse, 

vilket var samma bedömning som LSS-handläggaren hade gjort. 

De svårigheter som LSS-handläggarna beskriver i intervjuer om 

barn som inte vill vara på korttidsboende eller om föräldrar och barn 

med olika åsikter som tidigare forskning beskrivit avspeglas inte alls 

i samma utsträckning i akterna (se t ex Hultman 2019). Här tecknas 

i stället en bild av nöjda barn och föräldrar.  

 

I gruppintervjun framkom exempel på situationer i vilka LSS-hand-

läggare upplevt att det varit svårt att tillgodose barnperspektivet ef-

tersom barn och föräldrar haft olika behov av korttidsboende. När 

barn är så pass unga som 3-4 år kan det vara svårt för dem att sova 

borta från sina föräldrar, samtidigt som föräldrars behov av avlast-

ning är så pass omfattande att de skulle må bra av att barnet fick 

möjlighet att åka iväg till korttids. Flera handläggare anser att det 

bästa är när korttids kan uppfylla det dubbla kriteriet av avlastning 
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för föräldrar och samtidigt kan erbjuda meningsfulla aktiviteter för 

barn/ungdomarna.  

 

LSS-handläggarna ser på korttidsboende som en bra insats, eftersom 

utgångspunkten är att barn och ungdomar ska ha möjligheten att 

växa upp tillsammans med sina föräldrar och syskon. Genom att till-

handahålla korttids försöker man förebygga permanenta placeringar 

på barnboenden då föräldrar får mer tid för återhämtning. Korttids 

anses dessutom som ett stabilt och tryggt alternativ, eftersom det 

finns större möjlighet att utvärdera/ha kontroll över hur barnet/ung-

domen har det än vad gäller insatser såsom ledsagare och kontakt-

person.   

Sammanfattning och diskussion 

Förändring är en ofrånkomlig del av livet, vilket innebär att behov 

hos familjemedlemmar kommer att variera under olika perioder i de-

ras liv. Detta innebära ofta att behovet av korttids och andra kom-

pletterande LSS-insatser förändras över tid, både vad gäller omfatt-

ning, typ av insats, samt olika kombinationer av insatser. Att det kan 

finnas osäkerhet kring att ta emot LSS-insatser kan ha flera olika 

orsaker. Ibland handlar det om föräldrars förmåga att ta till sig den 

information de har fått, att ta reda på vad olika insatser innebär samt 

undersöka möjliga alternativ.  

 

Den initiala upplevelsen av korttids har varit olika bland de tillfrå-

gade föräldrarna. Hos en förälder tog det något år att acceptera be-

hovet av korttids, medan erbjudandet om korttids hos en annan för-

älder välkomnades eftersom familjen saknade tillgång till ett socialt 

nätverk som kunde avlasta föräldrar och syskon.  

 

För det flesta familjer fyller korttids funktionen av att skapa ut-

rymme för såväl återhämtning som egen tid, samt utrymme för att 

bibehålla och skapa olika typer av relationer mellan föräldrar och 

barn. Det kan exempelvis handla om syskons behov av att få tid med 

sina föräldrar, att få utrymme för att vårda parrelationen, men även 

att kunna garantera att det finns kraft och energi för att ta hand om 

barnet med funktionsnedsättning.  
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För föräldrarna är det viktigt att känna sig trygga med att barnet har 

det bra på korttids och att de kan lita på att personalen tillgodoser 

barnets behov. En gemensam utgångspunkt hos de tillfrågade föräld-

rarna är att de vill hitta en hållbar lösning för vad som är ”barnets 

bästa” både på kort och lång sikt. Utifrån ett kortsiktigt perspektiv, 

handlar det om att se till att barnet/ungdomen har det bra just nu, 

vilket bl.a. innebär att personal på korttidsboendet har rätt kompe-

tens, lyckas bemöta varje barn utifrån dess individuella förutsätt-

ningar och kan erbjuda någon form av gemenskap mellan de barn 

och ungdomar som är där. På lång sikt handlar det om att skapa för-

utsättningar för ett tryggt vuxenblivande, där ungdomen på sikt kan 

finna trygghet i ett eget boende och ha en meningsfull sysselsättning. 

Sammantaget så verkar såväl tid som positiva erfarenheter av kort-

tids till att normalisera behovet av samhällets stödinsatser.  

 

Tidigare forskning har berört att LSS-handläggare kan hamna i en 

svår situation då barn och föräldrar har olika åsikter om korttids. Så-

dana situationer beskrivs dock sällan i de sociala utredningarna. I 

några akter framkommer olika uppfattningar och dessa fall har LSS-

handläggaren fattat beslut i enlighet med föräldrarnas åsikt.  
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Normer och normativitet 

 

Den sociala dokumentationen bidrar med tolkningar av hur lagen ska 

tolkas och tillämpas. I 5§ LSS framgår att verksamhet enligt LSS-

lagstiftning ”skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delak-

tighet i samhällslivet” för de personer som omfattas av lagen. Målet 

skall vara att den enskilde får möjlighet ”att leva som andra”. Det är 

i uttolkandet av vad det innebär att leva som andra som normer och 

normativitet synliggörs. Jämlika levnadsvillkor kan innebära en jäm-

förelse med situationen för jämnåriga som inte har funktionsnedsätt-

ning. Vilka normer och vilken slags normativitet framträder i de so-

ciala utredningarna? Hur beskrivs barnen? Hur argumenteras för att 

korttidsboende leder till ”att leva som andra”? 

Hur beskrivs barnen? 

De sociala utredningarna präglas ofta av beskrivningar av barnets 

tillkortakommanden. Detta bidrar till en konstruktion av barnet som 

avvikande. Behovsbedömningarna utgår i hög grad från psykiatriska 

utlåtanden där angiven diagnos följs av en detaljerad beskrivning av 

barnets brister som uppstår till följd av en eller flera av de angiva 

diagnoserna. Problembeskrivningen bekräftas i framskrivandet av 

barnets behov som sedan ska tillgodoses med stöd av LSS-insatser. 

Sonja har svårt att förstå sociala sammanhang och sin 

del i dem. /…/ Hon har även svårigheter att hålla kvar 

uppmärksamhet och kan få våldsamma aggressionsut-

brott. /…/ Hon är i behov av struktur. /…/ De [personal 

på korttids] stödjer henne bland annat i social träning 

(akt 31).   

I många utredningar hänvisas till äldre information som refererar till 

intyg om barnets diagnos och konsekvenser av diagnosen. Frågan 

kan ställas hur länge det är rimligt att hänvisa till dessa intyg med 

tanke på att barns behov förändras över tid (jfr Engwall 2013).  Det 

går även att ifrågasätta varför viss information finns med i utred-

ningen överhuvudtaget.  

I det neuropsykiatriska utlåtandet framkommer även 

att Josef har infektionsutlöst astma, är överviktig och 
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har enures. Har balansproblem då han inte kan stå på 

ett ben mer än en väldigt kort stund, även svårt att 

hoppa på ett ben (akt 25).  

Fokuseringen på brister och tillkortakommanden kan bidra till svå-

righeter att skapa en helhetsbild av barnets behov och resurser vilket 

är viktigt för att ge förutsättningar för ett gott stöd (jfr Gough 2007).  

Normativa uttolkningar av föräldraansvar 

Inom LSS-handläggning finns begreppet ”normalt föräldraansvar” 

som syftar på vad en förälder bör klara av i fråga om omsorg och 

omvårdnad av sitt barn. Föräldraansvaret påverkar bedömningar vid 

beslut av olika slag av LSS-insatser. Det är dock inte tydligt vad för-

äldraansvaret omfattar och vad det innebär i förhållande till de insat-

ser som söks (Larsson 2018). I lagtext (SFS: 1993:387) ges inga ex-

plicita definitioner av begreppet föräldraansvar, tolkningsutrymmet 

är därför betydande. En rapport från FUB visar att i sina bedöm-

ningar av föräldraansvar använder sig handläggare på Försäkrings-

kassan och kommunala socialarbetare i flera fall av Försäkringskas-

sans rättsfallsöversikt om personlig assistans och föräldraansvar 

(Larsson 2018). När det saknas rättsfall används egna, kollegors eller 

vänners erfarenheter och uppfattningar om vad barn i en viss ålder 

klarar av och vad som är normalt för föräldrar att behöva hjälpa bar-

net med (Larsson 2018; Hultman m.fl. 2019). 

Även när korttids enbart beviljas i syfte att avlasta föräldrarna om-

fattas ändå hänvisning till 9§ p 6 LSS utifrån dubbla kriterier (av-

lastning och rekreation). I dessa utredningar legitimerar konsekven-

serna av barnets funktionsnedsättning, föräldrars behov av avlast-

ning och syskons behov av egen tid med föräldrar skäl för att bevilja 

insatsen. Dessa utredningar rymmer information om vad som kan 

betraktas som normalt föräldraansvar där det framgår att föräldraan-

svar ska minska i takt med barns stigande ålder.  

I en del utredningar är det t.o.m. utskrivet att: ”Vid bedömning av 

den enskildes behov av insatser i sin livsföring måste jämförelser 

göras med den livsföring som kan anses vara normal för personer i 

samma ålder”. Detta väcker frågor kring hur olika avväganden kring 

vad som är normalt görs i relation till lagstiftarens intentioner. För 

att komma fram till vad som är rimligt att bevilja behöver LSS-hand-
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läggare uppskatta och göra jämförelser med hur/vad den tänkta nor-

malpopulationen gör. För att kunna ringa in vad som är normalt be-

höver handläggarna påvisa skillnad, dvs. leta efter det som avviker 

från vad som anses vara normalt, vilket görs bl.a. genom att på ett 

tydligt sätt redogöra för barnets funktionsnedsättning och konse-

kvenser som uppstår till följd av den: 

Ying har funktionsnedsättning autism nivå 1 som för 

Ying innebär svårigheter att självständigt klara av so-

ciala sammanhang för ungdomar i liknande ålder. Ying 

behöver stöttning med påminnelser och förberedelse 

för förändringar och är inte lika självständig som ung-

domar i liknande ålder utan funktionsnedsättning (akt 

100) 

Dessutom behöver handläggare kunna påvisa vad som ligger utanför 

vad som anses vara normal utveckling och normalt föräldraansvar.  

Matilda är utifrån sin funktionsnedsättning inte lika 

självständig och behöver mer vuxenstöd än en 11-åring 

brukar behöva. I utredning ska dock beaktas Matildas 

ålder i relation till föräldraansvaret och hur det ser ut 

för barn utan några funktionsnedsättningar i liknande 

ålder. Alla barn i 11-års ålder kräver omsorg och till-

syn. Det är viktigt vid bedömningen att beakta att alla 

barn med eller utan funktionsnedsättning har olika 

mognad och behov vilket betyder att variationerna av 

stöd är stora. Vårdnadshavare till barn med funktions-

nedsättning har liksom alla vårdnadshavare, ansvar en-

ligt föräldrabalken för barnets personliga förhållanden 

och skall se till att barnets behov blir tillgodosedda (akt 

93).  

När familjen består av fler barn, och/eller om familjeansvaret faller 

på en ensamstående vårdnadshavare ökar kravet på föräldraförmåga. 

Samtidigt som föräldrar förutsätts ha förmågan att tillgodose behov 

som barnet med funktionsnedsättning har så ska de se till att syskon 

får sina behov tillgodosedda. Även om LSS-handläggare inte ifråga-

sätter barns, ungdomars och föräldrars behov av korttidsboende så 

motsvarar det inte vad många föräldrar anser att de behöver.  

Med utgångspunkt från vad som anses vara normal utveckling och 

normalt föräldraskap befästs och återskapas idén om vad som är ett 
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normalt föräldraskap, vilket i sin tur används som ett bedömnings-

kriterium i den sociala utredningen och ligger till grund för fattade 

beslut. I föräldraintervjuerna påvisas skillnader i hur handläggare 

från olika förvaltningar bedömer syskons behov av egen tid med för-

äldrar. I detta hänseende finns det en diskrepans mellan hur handläg-

garna i gruppintervjun resonerade och de intervjuade föräldrarnas 

upplevelser.  

Kamratrelationer 

Av föräldraintervjuerna framgår att det både finns en medvetenhet 

om ”den normala/förväntade barndomen” och en önskan om att, i 

den mån som det är möjligt, ge sina barn erfarenheter av den typen 

av sammanhang som överensstämmer med såväl egna som sam-

hällets förväntningar kring socialt samspel och sociala normer:  

Man vill ju gärna att ens barn ska ha kompisar, även 

om de inte beter sig som andra gör i förhållande till 

sina kompisar. Vi försöker upprätthålla ett slags kom-

pisskap med ett fåtal andra barn med samma diagnoser 

vars föräldrar vi har lärt känna. Vi kan t ex skicka med 

en födelsedagspresent till ett annat barn som går i 

samma skola så att Tom får lämna den. Vi försöker 

alltså stärka banden mellan barnen; vi tror att de upp-

skattar det även om ingen av dem kan uttrycka något 

sådant och trots att det är ett mycket begränsat socialt 

samspel. Det känns ändå rätt (Sally, mamma).  

 

I akterna framkommer att formuleringen i LSS om att ”den enskilde 

får möjlighet att leva som andra” ges en betydelse av goda sociala 

relationer och en aktiv fritid. För ungdomarna är det frigörelsen från 

föräldrarna och vikten av att skapa egna relationer bortom föräldrar-

nas nätverk som betonas. Dessa normer om vad som ingår i en nor-

mal barndoms- och tonårstid ges betydelse vid LSS-handläggning. 

Att barn och ungdomar ska umgås med jämnåriga och ha den för-

mågan är inte heller något som ifrågasätts av LSS-handläggare, inte 

heller behovet av att aktiveras. Jämförelser utgår oftast från vad som 

anses som normalt för barn i en viss ålder, både vad gäller behov av 

självständighet och uppnådd mognad.  
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Det framgår vidare att Angelica inte har några vänner 

utanför skolan. Hon har behov av att aktiveras och att 

hon behöver en trygg vuxen som är med henne i alla 

aktiviteter. Hon behöver stöd för att förberedas inför 

olika situationer. Angelica behöver aktiveras utanför 

hemmet. Hon har svårt att vara hemma utan att aktive-

ras (akt 10).  

Ungdomar utan funktionsnedsättning i samma ålders-

grupp förväntas klara att företa sig olika aktiviteter på 

fritiden utan föräldrars stöd. Hunter bedöms behöva 

stöd i att företa sig aktiviteter och utför inga aktiviteter 

utanför hemmet utan sina föräldrar (akt 58). 

Kamratskap och social gemenskap är givetvis önskvärt, men kan 

också kräva mycket energi. Vid vissa diagnoser kan exempelvis tim-

marna som tillbringas i skolan vara fullt tillräckligt för vad en ung-

dom orkar med av social samvaro och normen om en aktiv fritid kan 

upplevas som krävande.  

Frigörelse, självständighet 

Ett annat tema med normativa inslag är ungdomars frigörelse från 

sina föräldrar, vilket i utredningarna oftast syftar på ungdomens fri-

görelse från sin mor. Det faktum att barn i allmänhet och tonåringar 

i synnerhet bör frigöra sig från sina föräldrar är en utveckling som 

handläggare ser som både rimlig och önskvärd. Detta, i kombination 

med rekvisit som förordar miljöombyte, rekreation och möjlighet till 

personlig utveckling, bidrar till att formuleringen ”minska ett ensi-

digt beroende till en eller båda föräldrarna” återfinns i många be-

dömningar. Nedan följer ett typiskt exempel från en bedömning som 

gäller en 17-årig ungdom som ansökt om korttidsvistelse: 

Vård och omsorgsnämnden gör bedömningen att Moa 

på grund av sitt funktionshinder och ålder har ett visst 

behov av miljöombyte och rekreation, samt att i en 

trygg miljö träna och skapa kontakter utanför hemmet 

och som ett led i att minska ensidigt beroende förhål-

lande till modern (akt 9).  

Om en annan 15-årig tjej står att läsa:  
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Tanja är precis som andra tjejer i hennes ålder, i behov 

av att kunna frigöra sig från sina föräldrar. De insatser 

som är beviljade och verkställda kan stödja henne i 

detta. Undertecknad har ett flertal gånger träffat Tanja 

i olika miljöer (akt 35). 

En annan utredning: 

Barnets bästa innebär även att utredning och beslut 

fattas med hänsyn till barnets behov av självständighet 

och att han eller hon bör ges största förutsättning för 

att utveckla denna. Till detta hör bland annat att få 

skapa ett eget socialt nätverk utanför familjen samt 

känna att man klarar sig utan sina föräldrar. För barn 

med funktionsnedsättning kan detta ibland endast möj-

liggöras genom att barnet beviljas annat stöd i denna 

process (akt 63). 

En av de intervjuade föräldrarna poängterar vikten av att sonen i den 

mån det är möjligt följer den förväntade livscykeln och precis som 

andra ungdomar ges möjlighet till en högre utbildning samt att kunna 

flytta hemifrån. De påpekar också ett behov av stöd. 

Grundskolan är obligatorisk så den måste kommunen 

se till att han klarar av, men gymnasieskolan är frivillig 

så där har de inget ansvar. Han vill ju gå i gymnasie-

skolan, men då får han anpassa sig efter gymnasiesko-

lans krav. Men finns det ingen gymnasieskola för dem 

som inte mår bra? Nej, det finns det inte… 

 /…/ Har man en 17-åring tänker man ändå att det är 

en kostnad för oss, så länge han bor hemma, men det 

vanliga är att de flyger ut och kan bära sina egna kost-

nader… (Per, pappa) 

Ungdomar kan hävda att korttids är roligt för att de har vänner där 

eller för att det är skönt att slippa bråk hemma. Ingen ungdom har i 

de sociala utredningarna vi läst argumenterat för självständighet el-

ler frigörelse från föräldrar.  
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Sammanfattning och diskussion 

Det är i relation till hur livet gestaltar sig för andra familjer med barn 

och ungdomar utan funktionsnedsättning som diskrepansen mellan 

den förväntade livsbanan och den faktiska tillvaron synliggörs. Så-

väl familjers egna önskemål och normer som samhällets normer och 

krav skapar i vissa situationer och kontexter ett normativt tryck där 

olika familjemedlemmars behov ställs mot varandra.  

Även om LSS-lagstiftningen inte definierar normalitet, är det i jäm-

förelsen med en tänkt normal population som såväl handläggare som 

föräldrar förstår innebörden av att ”leva ett liv som andra”. Samtidigt 

som LSS ska möjliggöra ”att leva som andra” så är det en utmaning 

att tillhandahålla tillräckligt med resurser för att barn, ungdomar och 

deras familjer ska kunna göra detta. Ofta synliggörs svårigheter i att 

få till ett adekvat stöd i samband med olika brytpunkter t.ex. att för-

äldrar separerar, att det tillkommer fler barn i familjen, att barnet 

byter skola eller att en förälder blir sjukskriven. Sett ur ett samhälls-

perspektiv verkar professionellt socialt arbete enligt en normalise-

ringsprincip, eftersom arbetet syftar till att anpassa människor som 

av en eller annan anledning riskerar att hamna utanför samhällets 

gemenskap (Bruhn 2018). Socialt arbete kan därmed betraktas som 

ett moraliskt arbete då det handlar om att lära människor att leva ut-

ifrån den dominerande samhällsmoralen - vad som anses vara ett 

normalt och moraliskt godtagbart liv (Levin 2013).  
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Barnperspektiv i handläggning av 

korttidsboende – en sammanfatt-

ning 
 

I den här studien har vi studerat barnperspektivet vid handläggning 

av korttidsvistelse enligt LSS. Studien bygger på 88 sociala utred-

ningar från tio kommuner, gruppintervju med LSS-handläggare och 

fem föräldraintervjuer. Enligt LSS ska barnet få ”relevant informat-

ion och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”. 

Dessutom ska ”barnets bästa särskilt beaktas”. Barnperspektivet är 

därmed tydligt inskrivet i lagen.  

Korttidsvistelse är en insats enligt LSS som riktar sig såväl till för-

äldrarna som kan behöva avlastning som till barnet/ungdomen för 

rekreation, miljöombyte och personlig utveckling. Insatsen kan be-

viljas med hänsyn till antingen barnets eller föräldrarnas behov eller 

bådas behov. Av akterna framgår att det är vanligast att bevilja med 

hänsyn tagen både till föräldrars och barns behov.  

I de fall då enbart barnets behov motiverar insatsen gäller det äldre 

barn. I dessa fall betonas vikten av att skapa egna relationer utanför 

familjenätverket och betydelsen av att bli självständig. Det är tydligt 

att dessa beslut syftar till utveckling och förändring hos barnen. De 

beviljas korttids för att blir mer självständiga, för att utvecklas, för 

att lära sig socialt samspel. 

I flera akter betonas också syskonens behov av egentid med sina för-

äldrar då barnet med funktionsnedsättning kan kräva mycket tid. 

Syskonens tid tillsammans med föräldrarna har också lyfts av Soci-

alstyrelsen som en aspekt av ett barnperspektiv. 

Barnperspektiv 

Barnperspektiv kan definieras på flera sätt: barnets eget perspektiv, 

de vuxnas perspektiv på vad som är bäst för barn samt ett barnrätts-

perspektiv som utgår från barnkonventionens huvudprinciper.  

Hur delaktiga har barnen varit i de utredningar som ingår i studien? 

Av de flesta akter framgår att LSS-handläggaren träffat barnet. Ett 



 

59 

sådant möte kan innebära allt från att observera barnet i sin hem-

miljö, till att informera eller att fråga om barnets uppfattning. Mötet 

i sig behöver inte medföra att barnet fått förutsättningar att uttrycka 

sina åsikter. Flera av barnen har funktionsnedsättningar som innebär 

att anpassningar behöver göras för att barnet ska ha en reell chans att 

uttrycka sig, till exempel tillgång till kommunikationshjälpmedel. 

Sådana anpassningar beskrivs sällan i akterna. Det kan också vara 

svårt att urskilja vilka frågor barnen besvarar och vilket deras svar 

är.  

I de fall barn och ungdomar inte bedöms som tillräckligt kompetenta 

att uttrycka sin åsikt, så ersätts deras egna perspektiv med vuxnas 

barnperspektiv, där föräldrar eller personal förväntas kunna ge en 

rättvisande bild av barnets behov och/eller upplevelse av pågående 

insats. Ibland återfinns även vuxnas uppfattningar av hur en på-

gående insats uppfattas också under rubriken barnperspektiv. 

I situationer där barn beskrivs som delaktiga i möten framgår det att 

både handläggare och föräldrar har ansträngt sig med att göra in-

formation begriplig så att barnet ska få möjlighet att förstå vad mötet 

handlar om, samt att förbereda sig inför mötet. Det kan handla om 

lättlästa informationsbrev, presentationer av LSS-handläggare eller 

möjlighet att besöka en korttidsverksamhet för att förstå vad LSS-

insatsen handlar om. 

Trots att LSS-handläggarna ska beakta barnperspektivet är det 

ibland svårt att förstå hur bedömningar utifrån barnets bästa har 

gjorts i varje enskilt fall. I många utredningar saknas barns egna per-

spektiv, vilket förklaras med att de berörda barnen och ungdomarna 

saknar förmågan att kommunicera sitt perspektiv. I dessa utred-

ningar företräds barnet/ungdomen av föräldrar som blir förespråkare 

för vad de anser vara barnets bästa utifrån den situation som barnet 

och familjen befinner sig i.  

I utredningarna grundar sig behovsbedömningen på de problem som 

beskrivits i den sociala utredningen. Med utgångspunkt från dessa 

problem så motiveras behovet av en specifik LSS-insats som syftar 

till att förbättra familjemedlemmarnas psyko-sociala situation och 

mående.  I motivering av beslut kopplas behovsbedömningen ihop 

med hänvisningar till olika lagtexter och/eller kammarrättsdomar. 

Merparten av utredningarna innehåller utdrag från olika paragrafer 

där det fastslås a) att det finns ett behov som inte kan tillgodoses på 
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annat sätt (att familjen saknar ett socialt nätverk eller att föräldrars 

ansvar överstiger vad som betraktas som normalt föräldraansvar), b) 

att den specifika insatsen motiveras utifrån såväl föräldrars behov av 

avlastning och barnet/ungdomens behov av miljöombyte och rekre-

ation. Däremot är det svårt att förstå de avvägningar som gjorts uti-

från den beviljade tidsomfattningen av olika insatser, det vill säga 

vad motiverar att barnet beviljas fyra dygn/månad och inte sex dygn.  

Vårt material visar också att när det gäller uppföljningar av beviljade 

insatser saknas ett enhetligt och strukturerat sätt att utvärdera dessa, 

i vissa fall är det t.o.m. svårt att se att en utvärdering äger rum. Detta 

indikerar att behovet av ett strukturerat arbetssätt går att relatera till 

hela ansökningsprocessen, vilken omfattar både utredning, beslut 

och uppföljning.  

Kartläggningen visar skillnader mellan kommunerna. Det saknas ett 

enhetligt och strukturerat utredningsförfarande av barns- och ungdo-

mars behov av korttidsinsatser. Istället har varje kommun ett eget 

arbetssätt, både när det gäller vilket utredningsstöd som används och 

hur handläggarna arbetar med att dokumentera barn och ungdomars 

delaktighet i de möten som ligger till grund för den sociala utred-

ningen. Dessa resultat speglar slutsatser som framkom i en kartlägg-

ning av Socialstyrelsen (2009) som underströk att varje kommun 

hade sitt eget tillvägagångssätt när det gäller bedömningar av barn- 

och ungdomars behov av olika LSS-insatser.  

Barn och ungas vägar till delaktighet  

Med utgångspunkt från gruppintervjun med LSS-handläggare och 

Harry Shiers modell (2001) som handlar om barns delaktighet (s.63) 

går det att förstå handläggarnas arbetssätt på följande sätt. Handläg-

garna har ambitionen att involvera barn i den sociala utredningen 

som föregår fattade beslut om korttidsvistelse. Som framgår av nivå 

1 (barn blir lyssnade på) är individuella handläggare motiverade och 

villiga att lyssna på barn samtidigt som hinder uppstår i fråga om 

faktiska möjligheter såsom tillräckliga resurser i form av mötestider, 

tid att etablera en relation med barnet, tillgång till kommunikations-

hjälpmedel och trygghet i att använda kommunikationshjälpmedel. 

Detta resulterar i att det blir stora individuella skillnader både bero-

ende på enskilda handläggares kompetens och barns faktiska och 
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uppfattade kompetens. När det gäller skyldigheter så har Socialtjäns-

ten både enligt SoL, LSS, samt barnkonventionen en skyldighet att 

lyssna på barn och ungdomar.  

När det gäller nivå 2 (stöd i att uttrycka sina åsikter) så blir det, trots 

att det finns en hög ambitionsnivå, svårare för handläggarna att säga 

att barn får stöd i att uttrycka sina åsikter. Även om barn och ungdo-

mar är närvarande på möten, sker oftast den huvudsakliga kommu-

nikationen mellan föräldrar och handläggare. Svårigheter kan bero 

på att handläggare saknar en etablerad relation till barnet/ungdomen 

samt saknar kunskap om det enskilda barnets förutsättningar för att 

ge uttryck får sin åsikt.   Liksom i nivå 1 uppstår hinder när det gäller 

handläggarnas faktiska möjligheter. LSS-handläggarna håller på att 

utveckla metoder men saknar i dagsläget ett systematiskt och gemen-

samt förhållningssätt när det gäller hur och under vilka förutsätt-

ningar barn kan/ska involveras. Policykravet att involvera barn kvar-

står dock när det gäller förvaltningens formella skyldigheter.  

I takt med att kraven på barn och ungdomars delaktighet ökar, desto 

svårare får handläggarna att leva upp till dessa förväntningar. När 

det gäller att beakta barns åsikter och synpunkter görs detta oftast 

med referens till artikel 12 i barnkonventionen som menar att vikt 

vid barns åsikter ska relateras till ålder och mognad. När de gäller 

öppningar på nivå 3, är handläggarna ense om att barns åsikter bör 

beaktas men att även föräldrars behov av avlastning bör vägas in. 

När barn och föräldrar är av samma åsikt uppstår inga problem. Men 

när barn inte vill ha en viss LSS-insats och föräldrar anser det som 

nödvändigt, blir det svårare. Barn som har tillgång till verbal kom-

munikation har lättare att göra sin röst hörd och få sina åsikter beak-

tade än barn som inte kan kommunicera verbalt. Trovärdigheten och 

möjligheten att få gehör för sina åsikter ökar hos de barn som på 

egen hand kan berätta om hur det upplever en LSS-insats.  

Redan på nivå 3 (barns åsikter beaktas), blir det tydligt att det finns 

en skillnad mellan att bli lyssnad på och få reellt inflytande, vilket 

blir än mer tydligt på nivåerna 3 och 4 (barn involveras i beslutsfat-

tande processer), troligtvis för att det saknas policykrav kring att 

barn och ungdomar ska vara delaktiga i beslutsprocesser. När for-

mella skyldigheter saknas minskar handläggarnas möjligheter att 

ställa krav. Därmed minskar såväl öppningar som möjligheter för att 

öka barn och ungdomars delaktighet.  
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Det finns således utvecklingsmöjligheter för LSS-handläggare i 

fråga om att arbeta med barnperspektiv. Det blir också tydligt att hur 

stort engagemang enskilda LSS-handläggare än visar för att tillämpa 

barnperspektiv i sin myndighetsutövning så kan de inte förändra på 

egen hand. Policies, riktlinjer och rutiner måste komma på plats för 

att alla barn ska ges möjligheter att påverka sina LSS-beslut.  
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Figur. Shiers delaktighetsmodell tillämpad med utgångspunkt 

från gruppintervju 
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Rekommendationer 

• För att undvika att barns delaktighet är avhängig enskilda 

handläggares kompetens bör barnkonsekvensanalys vara en 

del av arbetsplatsens rutiner. Detta för att säkerställa att barn-

perspektivet finns i myndighetens alla beslut som kan för-

väntas påverka barn. Barnombudsmannens modell för barn-

konsekvensanalys innebär att en myndighet går igenom sina 

rutiner och detaljerat ser över hur barnperspektivet kan antas 

och förstärkas.  

• Att LSS har ett familjeperspektiv är något som handläggaren 

måste förhålla sig till, samtidigt som de bör känna till barn-

konventionen. Det gäller alltså att beakta flera perspektiv och 

väga samman dessa. Ett sätt att synliggöra olika perspektiv 

är att inom respektive handläggargrupp ha en öppen dialog, 

vars främsta syfte inte bör vara att uppnå konsensus utan sna-

rare att synliggöra mångfalden av perspektiv.  

• När det gäller barnperspektiv i LSS-handläggning är det vik-

tigt att komma ihåg att begreppet barnperspektiv inbegriper 

flera delar. För handläggaren innebär detta att dels tänka sig 

in i det enskilda barnets behov och vad som behövs utifrån 

barnets perspektiv och sammanhang.  
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Arbetsmaterial 
 

 

ARBETSMATERIAL 

 

I den här rapporten har vi belyst olika perspektiv på insatsen kort-

tidsvistelse för barn och unga. Eftersom korttids kan beviljas både 

utifrån barn och ungas behov av miljöombyte och föräldrars behov 

av avlastning är det viktigt att familjeperspektivet inte lyfts fram på 

bekostnad av barns egna perspektiv. För att en utredning ska bli 

komplett behöver dock såväl barnets perspektiv som vuxnas barn-

perspektiv (föräldrars och professionens erfarenheter) vägas sam-

man i en konsekvensanalys. För att bryta ned detta i hanterbara delar 

kan man börja med barnets perspektiv för att sedan vända blicken 

mot barnperspektivet vilket omfattar vuxnas tankar om vad som är 

barnets bästa i olika kontexter och situationer.   

Med utgångspunkt från samtal med LSS-handläggare samt utifrån 

den information som förmedlades via akterna vet vi att det finns 

mycket s.k. ”tyst kunskap”/förtrogenhetskunskap hos enskilda hand-

läggare. Det som däremot saknas är ett strukturerat förhållningssätt 

där handläggargruppen arbetar metodologiskt utifrån ett gemensamt 

förhållningssätt som även är förankrat hos ledningsgruppen.  

Fördelen med att arbeta utifrån ett gemensamt förhållningssätt är att 

det inte blir personbundet samt att det hjälper enskilda handläggare 

och arbetsgrupper att få en struktur som går att utvärdera och för-

ändra för att förbättra handläggningsprocessen i sin helhet.  

En svårighet med att implementera en ny metod och/eller ett nytt 

arbetssätt är att det behöver anpassas till den lokala kontexten. För 

att veta om ett nytt arbetssätt gör någon skillnad behöver föränd-

ringar utvärderas systematiskt och kontinuerligt. För att hitta ett ge-

mensamt arbetssätt krävs att man avsätter tid för regelbundna möten 

med ett uttalat syfte att arbeta fram ett strukturerat förhållningssätt. 

Det är ett chefsansvar att ta ansvar för implementering. Fortlöpande 

möten avsatta för reflektion och meningsutbyte kan bidra till att en-

gagera samtliga handläggare att hitta sätt att arbeta med barnets per-

spektiv i de sociala utredningarna.  

ARBETSMATERIAL 
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FAS I- KARTLÄGGNING 

Det första steget för att nå dit innebär en inventering av de metoder 

och förhållningssätt som handläggare använder sig av i dagsläget. I 

detta arbete behöver både chefer och medarbetare engageras.  

I kartläggningsfasen behöver ni ta reda på vilka metoder och arbets-

sätt som redan används, i vilka situationer de används samt med 

vilka barn/ungdomar detta arbetssätt tillämpas (dvs. vilka barn och 

ungdomar erbjuds delaktighet). Sådana metoder kan exempelvis 

vara barnbrev, barnrum och hjälpmedel för kommunikation med 

barn. Därefter bör ni fundera på vilka metoder/arbetssätt som funge-

rat bra/dåligt, för vilka barn och ungdomar det fungerar bra respek-

tive dåligt med olika förhållningssätt samt om det skiljer sig åt mel-

lan olika kontexter och situationer.  

Efter inventeringen av vilka metoder som används så kan det vara 

bra att anlägga ett tidsperspektiv på när olika metoder/strategier för 

att involvera barn görs. För att åstadkomma detta kan ni göra en tids-

linje som följer ansökningsprocessen samt markera vad ni gör i och 

mellan de olika faserna. T.ex. när informeras barn, på vilket sätt, hur 

ofta, etc. Försök att göra så detaljerat som möjligt för att fånga in 

vidd och variation för att på så vis upptäcka var både styrkor och 

brister finns. 

 

 

För att kartlägga vilken typ av delaktighet som barn och ungdomar 

erbjuds i samband med möten kan det var till hjälp att använda  Shi-

ers delaktighetsmodell. Den bidrar med att synliggöra hur ni i egen-

skap av enskilda personer arbetar med att involvera barn och ungdo-

mar i möten.  

• Öppningar handlar om er inställning/attityd till att göra barn 

och unga delaktiga på Shiers fem olika nivåer, där den lägsta 

Inkommen 
ansökan Utredning Beslut
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nivån handlar om att bli lyssnad till och den högsta mer om 

att ha inflytande över beslut än att ta ansvar för dem.  

• Möjligheter täcker in det arbetssätt som ni använder er av 

idag (kan besvara vad och hur ni arbetar med barn och unga, 

dvs. vilka strategier och metoder ni använder). Både öpp-

ningar och möjligheter handlar dock om hur ni som enskilda 

handläggare förhåller er.  

• Skyldigheter handlar om gemensamma förhållningsregler 

och här är det viktigt att koppla ihop abstrakta policydoku-

ment och eller begrepp som ”delaktighet”, ”barnets bästa” 

med en konkret handlingsplan.  

 

FAS II – GENOMFÖRANDE 

Bestäm inom arbetsgruppen att arbeta utifrån ert nya gemensamma 

förhållningssätt.  

Börja med att göra förändringar i mindre skala, gör hellre färre för-

ändringar och kom igång med att pröva på att göra något på ett an-

norlunda sätt, än att vänta på utmejslandet av det ”perfekta förhåll-

ningssättet”. Se dock till att alla handläggare gör lika så att barn och 

föräldrar får ett likvärdigt bemötande oavsett vilken handläggare de 

möter.  

Skapa/bibehåll gemensamma rutiner avseende vad som görs innan 

behovsbedömningsmötet, t.ex. att bestämma att alla barn som ansökt 

om insatser får skriftlig information utskickad om vad mötet ska 

handla om och hur det går till. Kom även överens om på vilka nivåer 

barn ska involveras i samband med möten samt strategier för hur 

detta kan göras.   

Diskutera även behovet av dokumentation där det tydligt framgår 

vad som var barnets eget perspektiv. Dokumentera på vilket sätt barn 

varit involverade – har de endast varit närvarande i rummet, har de 

besvarat frågor och i så fall vad de svarat, har det själva berättat nå-

got (vad) samt på vilket sätt beaktas barn och ungdomars åsikter, etc. 

Om barn får påverka beslut, hur motiveras det. Vad blir konsekvens 

av att inte bevilja en insats, fanns det några alternativ?  

Pröva ert nya förhållningssätt under en bestämd period. Under tiden 

som ni genomför/implementerar ert nya arbetssätt, skriv ned anteck-

ningar vad som fungerar bra respektive mindre bra.  
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FAS III – UTVÄRDERING  

Inför utvärderingen ska alla vara förberedda och ha tänkt igenom om 

något har blivit annorlunda och i så fall vad. Använd reflektioner och 

tankar kring ert eget agerande samt den eventuell respons som ni fått 

från barn och unga. För att få igång diskussionen kan ni använda 

nedanstående frågor samt fylla på med egna. 

Diskussionsfrågor 

• På vilken nivå ligger svårigheterna?  

• Saknas resurser på organisatorisk nivå (tid, hjälpmedel, utbild-

ning)? 

• Behöver det göras några justeringar utifrån det förhållningssätt 

som ni haft, eller är det bra att prova ett tag till?  

• Vad behöver i sådana fall göras för att komma fram till ett funge-

rande förhållningssätt? 

• Behöver ni få in feedback från barn och föräldrar eller görs det 

redan idag? 

• Om det inte görs, hur skulle ni kunna göra det? 

 

 

 

Bland de föräldrar som vi samtalat med var det svårt att särskilja 

barnperspektivet från ett mer familjeorienterat perspektiv som om-

fattar både barnet/ungdomen som har en funktionsnedsättning, sys-

konens behov och föräldrarnas egna behov. Föräldrarnas barnper-

spektiv i relation till vad som vanligtvis betraktas som ”barnets 

bästa” omfattar samtliga barn i familjen och föräldrarna har oftast en 

längre tidsaspekt på ”barnets bästa” än vad som ryms i varje enskilt 

beslut.  

Föräldrarnas utsagor i både intervjuer och akter visar på betydelsen 

av samverkan mellan olika aktörer samt vikten av att arbeta förebyg-

gande och långsiktigt. Samverkan behövs både inom den egna orga-

nisationen och mellan olika aktörer och huvudmän. För barn, ung-

domar och deras familjer med erfarenheter av mångåriga kontakter 

med olika myndigheter och vårdgivare är det viktigt att det finns en 

planering som sträcker sig längre än det närmaste verksamhetsåret. 

I det sammanhanget synliggörs hur individens livsvärld krockar med 

BARNPERSPEKTIVET 
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den administrativa logiken som begränsar stödinsatser till mätbara 

enheter.  

 

Diskussionsfrågor 

• Hur kan vuxnas barnperspektiv skilja sig från barns egna perspek-

tiv? 

• Vad gör vi om föräldrar och barn har olika behov och önskemål av 

korttids? 

• Går det att särskilja det vuxna barnperspektivet från barns egna 

perspektiv i utredningarna? 

 

 

 

För att kunna göra en barnkonsekvensanalys behöver handläggare 

urskilja barns egna perspektiv från det vuxna barnperspektivet. De 

behöver också synliggöra sitt eget och barns handlingsutrymme uti-

från de strukturella förutsättningar som finns på den specifika arbets-

platsen.  Analysen bör även ta hänsyn till såväl normrationalitet som 

målrationalitet (se s. 7). Endast normrationalitet räcker inte, eftersom 

de insatser som beviljas även behöver vara ändamålsenliga och i 

överensstämmelse med LSS-lagens övergripande intention, ”att leva 

som andra”.  

Barnombudsmannen, (BO) har identifierat ett processinriktat ar-

betssätt som omfattar sju steg.  

De sju stegen i processen är: 

1. Beskriv ärendet där beslut ska fattas. 

2. Lyssna till barnet eller barnen. 

3. Inhämta kunskap. 

4. Låt barnkonventionen vägleda. 

5. Ta fram handlingsalternativ och analysera konsekvenser. 

6. Bedöm barnets bästa och fatta beslut. 

7. Återkoppla och utvärdera. 

BARNKONSEKVENSANALYS 
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BO har utarbetat ett stödmaterial (2018) som heter Prövning av bar-

nets bästa där ovannämnda process finns beskriven. När ni gjort en 

barnkonsekvensanalys kan ni diskutera med varandra. Gjorde det nå-

gon skillnad mot hur ni arbetat tidigare? Vilka styrkor respektive 

svagheter finns med detta arbetssätt? Var finns utmaningarna och/el-

ler möjligheterna? 
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I den här studien har barnperspektivet vid handläggning av kort-

tidsvistelse enligt LSS studerats. Studien bygger på 88 sociala ut-

redningar från tio kommuner, gruppintervju med LSS-handläggare 

och fem föräldraintervjuer.  

Barnperspektiv kan definieras på flera sätt: barnets eget perspektiv, 

de vuxnas perspektiv på vad som är bäst för barn samt ett barnrätts-

perspektiv som utgår från barnkonventionens huvudprinciper.  

Av de flesta akter framgår att LSS-handläggaren träffat barnet. Ett 

sådant möte kan innebära allt från att observera barnet i sin hem-

miljö, till att informera eller att fråga om barnets uppfattning. Mötet 

i sig behöver inte medföra att barnet fått förutsättningar att uttrycka 

sina åsikter. I de fall barn och ungdomar inte bedöms som tillräckligt 

kompetenta att uttrycka sin åsikt, så ersätts deras egna perspektiv 

med vuxnas barnperspektiv. 

I situationer där barn beskrivs som delaktiga i möten framgår det att 

både handläggare och föräldrar har ansträngt sig med att göra in-

formation begriplig så att barnet ska få möjlighet att förstå vad mötet 

handlar om samt att förbereda sig inför mötet.  

Trots att LSS-handläggarna ska beakta barnperspektivet är det 

ibland svårt att förstå hur bedömningar utifrån barnets bästa har 

gjorts i varje enskilt fall. 
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