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Abstract 

 

The aim of this qualitative study is to understand whether there is a difference for people with 

mental disabilities to grant the intervention housing with special service; according to either 

the Law of Support and Service for Persons with certain Functional Impairments (LSS) or to 

the Law of Social Welfare (SoL). Furthermore, the aim of the study is to explore how user 

organizations describe their cooperation with the municipality. In this study, I compare the 

municipalities of Malmö and Stockholm. Individual interviews were conducted with three 

persons from different user organizations and three interviews were conducted with persons 

working in the municipality. Information and official documents describing the intervention 

and the municipalities’ organization were also used for this study. The empirical data was 

analyzed through the sociology of law approach. The main results indicate that there is a 

difference between the intervention housing with special service depending on the regulation 

applied. Regarding housing with special service according to LSS, fewer persons live together 

and the cost is higher. The analysis shows that SoL and LSS differ in various ways which 

affect the intervention. The user organizations described the collaboration with the 

municipality as good but also containing several challenges. 

 

Nyckelord: Personer med psykiska funktionsnedsättningar, bostad med särskild service, SoL, 

LSS, rättssociologi.  

Keywords: Persons with mental disabilities, housing with special needs, SoL, LSS, sociology 

of law.  
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1. Introduktion och bakgrund  

1.1 Inledning 

Sedan 2010 har jag arbetat som biståndshandläggare inom socialtjänsten i Stockholms stad, 

både som handläggare för personer med fysiska funktionshinder och som handläggare inom 

socialpsykiatrin. Genom mitt arbete har jag fått kännedom om att olika kommuner använder 

sig av olika lagstiftningar när de beviljar insatsen ”bostad med särskild service” för 

målgruppen personer med en psykisk funktionsnedsättning. Detta är också vad som beskrivs i 

Socialstyrelsens rapport Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för personer 

med psykisk funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2010). Rapporten presenterar resultatet 

från en enkät som skickades ut till 310 kommuner och stadsdelar 2008. Enkäten visade att 217 

(70 %) av landets kommuner och stadsdelar erbjöd bostäder med särskild service enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) medan 204 (66 %) kommuner och stadsdelar erbjöd bostäder med 

särskild service för vuxna enligt Lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

(Socialstyrelsen, 2010). I Stockholms stad erbjuds bostad med särskild service i form av 

gruppbostäder och stödbostäder för personer med en psykisk funktionsnedsättning som har 

behov av detta enligt SoL. I Malmö stad bedöms personer med en psykisk 

funktionsnedsättning, som har så stora behov i vardagen att de behöver bo i en bostad med 

särskild service tillhöra personkrets 3 enligt LSS. Bostad med särskild service för personer 

med psykiska funktionsnedsättningar beviljas då enligt 9 § punkt 9 LSS. LSS är ett 

komplement till SoL och de både lagstiftningarna skiljer sig åt bland annat genom sina olika 

målsättningar. Enligt 4 kap 1 § SoL skall den enskilde genom biståndet tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå och i LSS 7 § skall den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. Personer med 

en psykisk funktionsnedsättning kan beviljas insatser enligt både SoL och LSS. Det jag vill 

undersöka i min uppsats är om det spelar någon roll för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar att beviljas en bostad med särskild service enligt SoL eller enligt LSS 

samt hur brukarorganisationer arbetat med frågor som rör bostäder och de olika 

lagstiftningarna. Detta kommer att belysas genom att jag jämför insatsen bostad med särskild 

service enligt SoL i form av gruppbostad i Stockholms stad och bostad med särskild service 

enligt LSS i form av servicebostad i Malmö stad. Dessa två boendeformer är likvärdiga 

utifrån att de är de kommunala boendeinsatser som finns för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning och som innehåller stöd och service och där det ska finnas tillgång till 

personal under dygnets alla timmar i respektive stad. Kommunens frihet är stor när det gäller 

att skapa bostäder. Samtidigt är det upp till den enskilde att formulera sin ansökan, vilket för 
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personer med en psykisk funktionsnedsättning kan göras enligt både SoL och LSS. I min 

uppsats kommer jag även dels att studera hur brukarorganisationer som Riksförbundet för 

Social och Mental Hälsa (RSMH) och Schizofreniförbundet arbetat med frågor gällande 

bostäder för psykiskt funktionshindrade och hur de arbetat med frågor som rör SoL och LSS. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att undersöka vad det innebär för skillnad för personer med en 

psykisk funktionsnedsättning att beviljas insatsen bostad med särskild service enligt SoL eller 

LSS. Syftet är också att undersöka hur brukarorganisationer beskriver hur de arbetar med 

frågor som rör bostäder för personer med en psykisk funktionsnedsättning samt hur de ställer 

sig kring frågor som rör SoL och LSS. Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar. 

1. Hur regleras insatsen bostad med särskild service enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § punkt 9 

LSS? 

 

2. Hur är insatsen bostad med särskild service utformad och organiserad i Malmö stad 

respektive Stockholm stad? 

 

3. Vad innebär det i praktiken, för den enskilde, att beviljas en gruppbostad enligt SoL i 

Stockholm stad eller en servicebostad enligt LSS i Malmö stad utifrån dygnspris, antal 

personer som bor i en bostad med särskild service och vilka aktiveter som erbjuds?  

 

4. Har det någon betydelse vilken lag som tillämpas när insatsen bostad med särskild 

service beviljas? 

 

5. Vilka andra boendeformer för personer med psykisk funktionsnedsättning finns i 

respektive stad?  

 

6. Hur beskriver brukarorganisationer sitt samarbete med kommunen i Malmö stad och 

Stockholm stad? 

 

7. Hur beskriver brukarorganisationerna arbetet med frågan om bostäder för personer 

med psykiska funktionshinder? 

 

8. Hur beskriver brukarorganisationerna att de arbetat med frågor som avser om personer 

med psykiska funktionshinder beviljas insatser enligt SoL eller LSS?  
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1.3 Begreppsförklaringar 

I följande avsnitt presenteras centrala begrepp för att tydliggöra dess användning och hur de 

används i uppsatsen. Därefter presenteras de förkortningar som används i uppsatsen. 

Psykisk funktionsnedsättning  

I min uppsats kommer jag att använda Nationell psykiatrisamordnings definition av begreppet 

psykiskt funktionshinder. ”En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har 

väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa 

begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna 

ska vara en konsekvens av psykisk störning.” (SOU 2006:5). Definitionen utgår från 

konsekvenser av en psykisk störning där alla tillstånd som diagnostiserats som psykiatriska 

ingår. Att en psykiatrisk störning skall ingå är inte tillräckligt för att ingå i definitionen utan 

det är konsekvenserna av en psykisk störning som är avgörande (SOU 2006:5). Då det i vissa 

rättskällor och i andra dokument kan förekomma andra benämningar såsom psykisk sjukdom, 

psykisk störning eller andra benämningar. Kan dessa begrepp nämnas i samband med dessa 

dokument och texter. 

 

Biståndshandläggning 

Inom socialtjänsten arbetar biståndshandläggare och socialsekreterare med 

biståndsbedömning. Handläggningen består av tre steg, ansökan, utredning och beslut. De 

flesta insatser inom socialtjänsten är biståndsbedömda, vilket innebär att vid ett avslag så kan 

den enskilde överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Biståndshandläggarens beslutfattande 

om stöd räknas som myndighetsutövning. I min uppsats nämner jag en skillnad gällande 

biståndsbedömd insats och icke biståndsbedömd insats vilket i det första fallet innebär att det 

gjorts en ansökan, utredning och beslut samt att beslutet kan överklagas. Icke biståndsbedömd 

insats innebär att kommunen eller socialtjänsten har en verksamhet som är öppen att delta i 

utan att det behövs ett biståndsbeslut. Dessa verksamheter räknas som vissa öppna 

verksamheter vilket exempelvis kan gälla träfflokaler eller dagcenter för personer med en 

psykisk funktionsnedsättning. De kan erbjudas som service utan något individuellt 

behovsprövat biståndsbeslut (Socialstyrelsen, 2015).  

 

1.4 Förkortningar 

HSO - Handikappförbunden 
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HVB - Hem för vård eller boende 

LOV - Lagen om valfrihet 

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

PRIO - Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 

RSMH - Riksförbundet för social och mental hälsa 

SoL - Socialtjänstlagen 

1.5 Uppsatsen disposition 

Uppsatsen inleds med inledning, syfte och frågeställningar. Sedan följer en bakgrund som 

redogör för det som kom att kallas psykiatrireformen och därefter redogörs för den rättsliga 

regleringen som är relevant för min studie. Avsnittet därefter innehåller tidigare forskning om 

bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning och forskning gällande 

psykiatrireformen samt forskning om SoL och LSS. Därefter presenteras studiens teoretiska 

utgångspunkt. I metodavsnittet beskrivs och diskuteras studiens metodologiska 

ställningstagande. Resultatdelen består av en beskrivande del om bostäder för personer med 

en psykiskfunktiosnedsättning i respektive stad och en del som baseras på intervjuer med 

brukarorganisationer. Därefter görs en analys av resultatet utifrån den teoretiska 

utgångspunkten, rättslig reglering och tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion, metoddiskussion och förslag till vidare forskning. 

1.6 Bakgrund 

Under 1960-talet började de stora mentalsjukhusen som varit dominerande för den 

psykiatriska vården från början av 1800-talet att kritiseras. Processen när de började att 

avvecklas och där nya vårdformer infördes beskrevs som en avinstitutionalisering av 

mentalsjukvården (Forsberg, 1994). Under senare delen av 1970-talet och under 1980-talet i 

Sverige började antalet platser på mentalsjukhusen att minska och ersattes av öppenvård och 

korttidsvårdplatser vid de vanliga sjukhusen. Detta var en process som pågick fram till 1995 

(Stefansson & Hansson, 2001). Mellan åren 1990 och 1992 tillsattes en parlamentarisk 

kommitté som fick namnet Psykiatriutredningen vars uppdrag var att utreda frågor om stöd, 

service och vård för psykiskt störda. Psykiatriutredningen arbete presenterades i 

slutbetänkandet Välfärd och valfrihet- service, stöd och vård för psykiskt sjuka. (SOU 

1992:73). Markström (2003) beskriver i sin avhandling psykiatriutredningens arbete som 
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ambitiöst. Det var ett fokus på att beskriva psykiskt sjukas problem utifrån ett 

handikapperspektiv då många av psykiatriutredningens förslag kom att kopplas till LSS.  

Flera av utredningens förslag kom inte med i den proposition som utformades utifrån 

slutbetänkandet (Markström, 2003). Regeringens proposition Psykiskt stördas livsvillkor som 

kom att kallas psykiatrireformen föreslår en ändring i socialtjänstlagen genom ett 

förtydligande av kommunens uppgifter som avser människor med fysiska och psykiska 

funktionshinder (prop. 1993/94:218). För att påskynda reformer i kommunerna att utveckla 

nya boendeformer för personer med psykiska funktionshinder infördes ett lagreglerat 

betalningsansvar. Betalningsansvaret omfattade de som vårdats inom psykiatrin och som 

bedömdes vara medicinskt färdigbehandlade. Vidare föreslogs i propositionen ett 

tidsbegränsat statsbidrag och stimulansmedel där kommunerna kunde ansöka om pengar för 

att anordna bostäder och andra insatser (prop. 1993/94:218). Reformen innebar att ansvaret 

för personer med en psykisk funktionsnedsättning delades mellan två huvudmän. Landstinget 

fick ansvaret för den psykiatriska vården som en del av hälso-och sjukvården. Kommunens 

socialtjänst fick ansvaret för att de som tidigare vårdats inom mentalsjukhusen skulle klara ett 

liv ute i samhället (Markström 2003). I propositionen betonades att den egna bostaden var en 

viktig symbol för psykiatrireformens intentioner om att leva ett liv i samhället som andra 

(prop. 1993/94:218). Det konstaterades också att personer med psykiska funktionshindrade 

ingår i personkrets 3 enligt LSS om funktionsnedsättningen är stor, varaktig och om den 

försakar betydande svårigheter i vardagen. De ska också ha långvariga och upprepande 

institutionsvistelser bakom sig och en allvarlig psykisk störning (prop.1993/94:218). I 

propositionen framhålls att bedömningen av personkretsen kan vara svår att avgränsa och 

definiera. Det bedömdes vara oklart hur många personer med psykiska funktionshinder som 

skulle kunna omfattas av personkretsen (prop.1993/94:218). Socialstyrelsen får i 

propositionen uppdraget att följa upp vilka personer med psykiska funktionshinder som 

kommer att ingå i LSS personkrets och erhålla stöd av LSS. Regeringen framhåller i 

propositionen att det efter en utvärdering av LSS bör finnas en möjlighet att bedöma om fler 

personer bör omfattas av LSS och att göra en översyn av om insatserna i LSS svarar mot de 

psykiskt funktionshindrades behov (prop. 1993/94:218). 

 

I Socialstyrelsen utvärdering av psykiatrireformen Välfärd och valfrihet? Slutrapport från 

utvärderingen av 1995 års psykiatrireform framkommer det att personer med en psykisk 

funktionsnedsättning hade betydligt färre insatser enligt LSS än vad som tidigare beräknats i 

1989 års Handikapputredning och som låg till grund för att LSS infördes 1994 
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(Socialstyrelsen, 1999). De vanligaste insatserna enligt LSS för målgruppen psykisk 

funktionshindrade var bostad med särskild service och kontaktperson. I utvärderingen 

försöker socialstyrelsen ge en förklaring till varför det är så få personer med en psykisk 

funktionsnedsättning som har insatser enligt LSS. En anledning anses vara att det saknas 

tillförlitliga bedömningskriterier för att kunna bedöma personkretstillhörigheten för personer 

med en psykisk funktionsnedsättning. Begreppet varaktighet i 1 § punkt 3 LSS anses vara 

svårbedömt i förhållande till en psykisk funktionsnedsättning. De insatser som regleras i 9 § 

LSS stämmer inte heller överens med de behov som personer med en psykisk 

funktionsnedsättning har. En annan svårighet som beskrivs i utvärderingen är att den enskilde 

själv förväntas ansöka och begära om insatser (8 § LSS). Detta krav kan innebära svårigheter 

då det kräver att den enskilde är motiverad och själv anser att hen behöver stöd. Det är inte 

alltid fallet för personer med psykisk funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 1999). 

 

Markström (2003) sammanfattar i sin avhandling att psykiatrireformen kom att bestå av små 

omformuleringar i socialtjänstlagen, en skatteväxling mellan kommun och landsting, 

införandet av betalningsansvarslagen samt stimulansmedel. I stället för att styra genom 

konkret lagstiftning gav regeringen stimulansmedel som kommunerna fick ansöka om (a.a.). 

Det gav en frihet för kommunerna att organisera insatser för personer med psykisk 

funktionsnedsättning som de ville. Detta innebar stora variationer i utbudet av insatser mellan 

kommuner med konsekvensen att personer med psykiska funktionshinder blev hänvisade till 

kommunens goda vilja (Markström, 2003).  

 

1.7 Rättslig reglering 

I detta avsnitt presenteras den rättsliga reglering som beskriver kommunens ansvar för 

personer med en psykisk funktionedsättning enligt SoL och LSS samt den rättsliga reglering 

som beskriver insatsen bostad med särskild service. Inledningsvis görs en kortare beskrivning 

av SoL och LSS utifrån deras konstruktioner som en generell respektive specifik lagstiftning. 

 

Generell kontra specifik lagstiftning 

Kommunens ansvar för personer med en psykisk funktionsnedsättning regleras i både SoL 

och LSS. SoL brukar beskrivas som en målinriktad ramlag med principer och värden som ska 

prägla socialtjänstens arbete. Ramlagar innehåller olika slags regler, generella bestämmelser 
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som anger mål och riktlinjer och mer detaljerade handlingsregler (Hydén, 1984). De konkreta 

reglerna är tänkta att tillämpas för att uppnå målen (prop. 2000/01:80).  

LSS beskrivs i propositionen som en rättighetslag för vissa personer med svåra, omfattande 

funktionhinder. Lagen anger i den 9 § de insatser som den enskilde har rätt till om hen tillhör 

någon av LSS personkretsar (prop. 1992/1993:52). Det finns ingen definition av vad en 

rättighetslag eller skyldighetslag är. Både den enskilde och myndigheten kan ha rättigheter 

och skyldigheter i förhållande till varandra enligt lagen. I SoL har kommunen exempelvis 

skyldigheter att bedriva vissa verksamheter för att tillgodose invånarnas olika behov. I 5:e 

kapitlet SoL beskrivs en mängd skyldigheter som kommunen har i förhållande till olika 

grupper exempelvis barn, äldre, och funktionshindrade med flera. I SoL brukar 

biståndsparagrafen i 4 kap. 1 § SoL beskrivas som en rättighetsregel men också regleringen 

om den enskildes rätt att överklaga beslut (16 kap. 3 § SoL). Överklagningsrättens syfte och 

innebörd är bland annat att en domstol ska kontrollera myndigheters beslut och på så sätt 

stärka den enskildes ställning och rättssäkerhet i förhållande till myndigheten. 

Överklagningsrätten är ingen garanti för att den enskilde beviljas den begärda insatsen (prop. 

2000/01/80). Rättighetsregleringen i SoL kan beskrivas som svag då förutsättningen för hjälp 

relateras till att den enskildes i första hand förväntas tillgodose sina egna behov. Insatserna i 

SoL är inte konkreta och specificerade. Den enskildes ansvar för sin egen situation är en 

grundläggande princip för allt bistånd. Vilka insatser den enskilde kan har rätt till regleras inte 

i lagtexten. Fördelen med detta ur kommunens perspektiv är att insatserna kan anpassas till 

individuella behov (SOU 2006:100).  

 

I 7 § LSS regleras att de personer som tillhör lagens personkrets har rätt till de insatser som 

anges i den 9 § som de har behov av. Med undantag för insatsen daglig verksamhet 9 § punkt 

10 LSS som enbart personkrets 1 och 2 har rätt till. Rättigheterna i LSS är definierade enligt 

10 specificerade insatser. De förutsättningar som ska föreligga är att den enskilde behöver en 

sådan insats samt att behovet inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde har rätt att överklaga 

beslut enligt den 27 § LSS. Om den enskilde överklagar rätten till insats skall domstolen 

avgöra om det föreligger rätt till den begärda insatsen. För att den enskilde ska nekas en insats 

skall behovet faktiskt tillgodoses på annat sätt vilket ger en starkare rättighetsreglering än i 

SoL (prop.1992/1993:159). 

 

Insatserna i LSS är specificerade och regleras i lagtexten (prop. 1992/93:159). I propositionen 

Stöd och service enligt vissa funktionshinder diskuteras fördelar med en specifik lagstiftning i 
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förhållande till en generell lagstiftning.  Ett viktigt generellt motiv för en särskild lag för 

funktionshindrade som framförs är att samhällsutvecklingen med ramlagstiftning och 

decentralisering av besluts-och ansvarsfunktioner ansågs göra det svårare för människor med 

funktionshinder att hävda sina behov. Den tidigare Omsorgslagen med sina precist angivna 

rättigheter i fråga om insatser hade, enligt propositionen, haft en positiv effekt när det gäller 

utvecklingen av samhällsstöd (prop. 1992/93:159). En mer generell lagstiftning ansågs öka 

variationen gällande kvalitén i stöd och service för personer med omfattande funktionshinder 

mellan olika kommuner. Något som också kommenteras i propositionen är skillnader som kan 

uppstå i kompetens, resurser och ambitioner om kommunerna får större frihet att själva 

bestämma hur stöd och service ska utformas. En lagstiftning med specifika insatser beskrivs, i 

propositionen, som en bidragande orsak för att kunna skapa jämlika levnadsvillkor för 

personer med stora funktionsnedsättningar (prop. 1992/93:56). Av propositionen framgår 

vidare att personer med omfattande funktionsnedsättningar på grund av sina 

funktionsnedsättningar och andra omständigheter kan ha svårt att kunna hävda sina intressen 

gentemot kommunen och andra offentliga organ. Ramlagar utan specificerade insatser kan 

bidra till ytterligare svårigheter för personer med funktionshinder att hävda sina behov. Mot 

bakgrund av detta anges i propositionen betydelsen av en särskild lag där angivna rättigheter 

gällande stöd och service regleras till personer med svåra funktionshinder (prop. 1992/93:59). 

Det övergripande målet med de specificerade angivna insatserna är att skapa så jämlika 

villkor mellan personer med omfattande funktionshinder och andra människor (prop. 

1192/93:59). 

 

Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen trädde i kraft 1982 (1980:620). Socialtjänstlagen har ändrats många gånger. 

År 2002 antogs en ny socialtjänstlag (2001:453). Den nya lagen är kapitelindelad och språket 

har moderniserats. Vissa materiella ändringar har också gjorts i förhållande till den nya lagen 

(prop. 2000/01/80). Portalparagrafen har behållits i den nya lagen (1 kap 1 § SoL). I den anges 

lagens målsättning och inriktning som innebär att samhällets socialtjänst ska främja 

människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, och aktivt 

deltagande i samhällslivet. Principer om helhetssyn, frivillighet, förebyggande perspektiv 

samt den enskildes eget ansvar för sin försörjning har också bibehållits från 1980 års lag. 

Socialtjänsten arbete ska även präglas av självbestämmande, kontinuitet, flexibilitet, 

normalisering, närhet och valfrihet (prop. 1979/80:1).  
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Enligt 2 kap 1 § SoL har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får 

det stöd och hjälp som de behöver.  

 

Den grundläggande regeln är att kommunen har ansvar för socialtjänsten inom sitt område. 

Sedan 2011 finns nya bestämmelser som anger vilken kommun som ska vara ansvarig för stöd 

och hjälp enligt SoL och LSS. Bestämmelserna regleras i ett nytt kapitel i SOL, 2 kap. 

(2010/11:49). Syftet med det nya kapitlet är att ge en tydligare och mer överskådlig reglering 

av ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om hjälp och stöd enligt SoL. 

 

Enligt 3 kap 3 § SoL skall insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. För utförande av 

uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Av 

propositionen framgår att kraven på god kvalitet ska gälla både privat och offentlig 

verksamhet inom socialtjänsten såväl beträffande myndighetsutövning som övriga insatser 

(1996/97:124). 

4 kap 1 § socialtjänstlagen reglerar förutsättningar för rätten till bistånd. Där anges: 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 

rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 

övrigt. Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt 

första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns 

godtagbara skäl har den enskilde personen rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte 

står till arbetsmarknadens förfogande. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i 

övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut 

avgifter för biståndet regleras i 8 kap. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 

självständigt liv. Lag (2016:654).  

 

I förarbetena beskrivs att begreppet skälig levnadsnivå är ett uttryck för vissa minimikrav på 

insatserna vad gäller kvalitén på dessa. Vid bedömningen av en insats behöver olika 

omständigheter vägas samman såsom insatsens lämplighet, kostnader för den önskade 

insatsen och den enskildes önskemål. Skälig levnadsnivå kan beskrivas som en målsättning 

för kvalitén på den livsföring som medborgarna kan kräva i olika situationer. Att tydligt 

särskilja nivån från innehållet är inte möjligt, enligt propositionen. Den skäliga levnadsnivån 
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blir ett uttryck för kvaliteten i insatsen och vilken ambitionsnivå som kan vara rimlig i ett 

enskilt fall mot bakgrund av rättighetsbestämmelsens syfte (prop. 2000/01:80). 

 

Uttrycket ”för sin livsföring i övrigt” sammanfattar flera olika behov av stöd och hjälp såsom 

stöd, hjälp, behandling, vård och omsorg. Behoven kan tillgodoses med olika insatser som 

varierar med individuella behov, förhållanden och tillgängliga resurser (prop. 2000/01/80).  

 

Kommunens ansvar för personer med funktionshinder regleras särskilt i 5:e kapitlet i 

socialtjänstlagen. Där anges i den 7 § att socialnämnden skall verka för att människor som av 

fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att 

delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att 

den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hens 

behov av särskilt stöd. Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till 

följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende.  

 

I förarbetena till SoL finns det beskrivet att socialtjänsten har en skyldighet att aktivt delta i 

samhällsplaneringen. En del i detta är att kommunen ansvarar för bostadsförsörjningen. 

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för befolkningsgrupper som har speciella bostadsbehov. 

Vilket omfattar personer med fysiska och psykiska funktionshinder (prop. 1979/80:1). 

 

I propositionen står det att det är kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen. En 

bra bostad för personer med funktionshinder är en förutsättning för att personer med 

funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Målet 

gällande bostadspolitiken måste vara att alla ska ha en egen bostad. Institutionen som livsform 

är föråldrad och strider mot grundläggande värderingar. Socialnämnden bör medverka till att 

den enskilde får ett boende som är anpassat efter dennes behov av särskilt stöd (prop. 

1979/80:1).   

 

Enligt 5 kap 8 § SoL skall socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 

kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande 

verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden. Kommunen skall 

planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen 

skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer 
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Socialtjänsten har som grundläggande förutsättning att de ska känna till människors situation, 

problem och behov. Socialtjänsten ska därför bedriva en aktiv uppsökande verksamhet (prop. 

1979/80:1). I propositionen till SoL förtydligas betydelsen av samverkan med 

handikapporganisationerna. Där stat, landsting och kommun måste ställa stora anspråk på 

medverkan från handikapprörelsens kommunföreningar, länsorgan och riksförbund i arbetet 

inom funktionshinderområdet. Funktionshindrades sakkunskap måste anlitas i det fortsatta 

arbetet inom området (prop. 1979/80:1). 

 

Enligt 5 kap 8 a § ska kommunen ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete 

i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer 

som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på 

innehållet i överenskommelsen. Lag (2009:981).  

 

Syftet med överenskommelser mellan landsting och kommuner ska vara att identifiera 

områden där det kan vara motiverat med ett gemensamt ansvar för vård och stödinsatser till 

personer med psykiska funktionshinder (prop. 2008/09:193). Brukarorganisationer bör ges 

möjlighet att lämna synpunkter på utformningen av överenskommelserna. Propositionen 

förtydligar att det är viktigt att landsting och kommuner anstränger sig för att få en fungerande 

kontakt med brukarorganisationer. Dock är det inte ett krav att brukarorganisationer ska 

godkänna avtalens innehåll. (prop. 2008/2009:193). 

 

LSS 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft den 1 

januari 1994. Lagen ersatte den tidigare lagen om särskilda omsorger om psykiskt 

utvecklingsstörda (omsorgslagen) och lagen om elevhem för vissa rörelsehindrade med flera 

(prop. 1992/93:159). LSS beskrivs i propositionen som en rättighetslag och innehåller regler 

om särskilt stöd och service till de personer som bedöms tillhöra någon av lagens 

personkretsar. Lagen med konkret angivna insatser som den enskilde kan få om behoven inte 

tillgodoses på annat sätt beskrivs vara innebörden av rättighetslag (prop. 1992/93:159). LSS 

kan beskrivas som ett komplement till SoL (prop. 1992/93:159). Lagen omfattar tre 

personkretsar som definieras i den inledande paragrafen (LSS 1 § 1). De omfattar personer: 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
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3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 

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

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

 

Enligt den 7 § LSS ska de personer som tillhör personkretsarna i 1 § ha rätt till insatser i form 

av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § punkt 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin 

livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i personkrets 

1 och 2 har även rätt till insatsen daglig verksamhet enligt 9 § punkt 10 (Lag (2005:125).  

Formuleringen i LSS 7 § om att behovet inte tillgodoses på annat sätt skiljer sig från 

formuleringen i 4 kap 1 § SoL där det uttrycks att den som inte själv kan tillgodose sina behov 

eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 

försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde kan nekas insatser enligt LSS enbart 

om behovet faktiskt är tillgodosett (prop. 1992/93:159). 

 

I LSS 7 § andra stycket skall den enskilde genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens 

individuella behov samt utformas så att de är lättillgängliga för de personer som behöver dem 

och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv (Lag 2005:125). I förarbetena 

förtydligas det andra stycken som handlar om den kvalitetsnivå och allmänna krav som ställs 

på insatserna, där den enskilde skall tillförsäkras goda levnadsvillkor. Till kvalitetsaspekterna 

som beskrivs skall även insatsen anpassas efter den enskildes individuella behov och vara 

lättillgänglig för de som är i behov av insatserna (prop. 1992/1993:159). 

 

I LSS 9 § beskrivs insatserna för särskilt stöd och service. 

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

problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga 

funktionshinder, 

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

sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar 

enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, 

3. ledsagarservice, 

4. biträde av kontaktperson, 

5. avlösarservice i hemmet, 

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 
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7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning 

till skoldagen samt under lov, 

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

som behöver bo utanför föräldrahemmet, 

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

vuxna, 

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar 

förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480). 

 

I propositionen Stöd och service till vissa funktionshindrade beskrivs att bostad med särskild 

service skall kunna utformas på olika sätt men att huvudformerna skall vara servicebostad och 

gruppbostad. Bostaden stora betydelse för en persons identitet beskrivs i propositionen till 

LSS. Där anges att det är i bostaden som den enskilde tillgodoser sina mest elementära behov 

och bostaden är för de flesta människor tillsammans med arbetet den plattform från vilken 

men skapar relationer till andra människor och deltar i samhällsliv. Många personer med 

funktionshinder tillbringar en stor del av sin dag i det egna hemmet och bostadens betydelse 

är därför många gånger större än för de som inte är funktionshindrade (prop. 1992/93:159).  

I 7 § LSS första stycken anges att personkrets 1 och 2 även har rätt till daglig verksamhet 

enligt 9 § punkt 10 LSS. Av propositionen framgår att det är många personer med svåra 

funktionshinder som saknar daglig sysselsättning utanför hemmet och det därför vore 

önskvärt att alla personkretsarna i LSS skulle ha rätt daglig verksamhet. Men med hänsyn till 

den dåvarande statsfinansiella situationen görs bedömningen att detta inte är möjligt vid 

tillfället för lagens genomförande. Enligt propositionen bör dock rätten till daglig verksamhet 

för lagens alla personkretsar prövas då den ekonomiska situationen medger det. (prop. 

1992/93:159). 

 

Bostad med särskild service enligt SoL 

Bostad med särskild service finns enligt både SoL och LSS. Bostad med särskild service 

enligt SoL finns inte beskrivet eller reglerat i lagen eller i förarbeten till lagen 

(Socialstyrelsen, 2010). I socialstyrelsen vägledning om boende och boendestöd för psykisk 

funktionsnedsättning står det dock att det inte finns något som talar för att en bostad med 

särskild service enligt SoL ska vara utformad på något annat sätt än det som gäller för LSS 

(Socialstyrelsen, 2010). 
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Servicebostad enligt LSS 

I förarbetena till LSS beskrivs att servicebostäder oftast avses sådana bostäder som har 

tillgång till gemensam service såsom restaurang och fast anställd personal. Lägenheterna skall 

vara anpassade efter den enskildes behov och ligger oftast samlade i samma eller närliggande 

hus. Servicebostad beskrivs i förarbetena vara en form av boende mellan ett självständigt 

boende i en vanlig lägenhet och för de som har så pass stora behov av stöd och service att de 

behöver bo i en gruppbostad. För den som vill bo i en servicebostad bör det finnas möjlighet 

att få sitt behov av personligt stöd tillgodosett i en omfattning som gör ett boende i 

servicebostad möjligt (prop. 1992/1993:159). I Socialstyrelsens (2007) handbok Bostad med 

särskild service för vuxna enligt LSS: stöd för rättstillämpning och handläggning beskrivs att 

en servicebostad enligt LSS kan bestå av en rad olika boendeformer. Det som gäller är dock 

att samtliga lägenheter skall vara fullvärdiga och att det skall finnas tillgång till personal 

dygnet runt utifrån den enskildes behov. Personalstöd ska erbjudas i den egna lägenheten och 

skall bestå av en fast personalgrupp. I en servicebostad skall det också finnas gemensamma 

utrymmen för gemenskap och service. I en servicebostad kan det bo fler personer än i en 

gruppbostad men antalet personer bör vara så begränsat sa att boendemiljön inte får en 

institutionell prägel (Socialstyrelsen, 2007). 

  

Gruppbostad enligt LSS 

I förarbetena till LSS beskrivs gruppbostad som vanligen ett litet antal bostäder som är 

grupperade i villor, radhus eller flerfamiljshus. Bostäderna angränsar till ett 

gemensamhetsutrymme och att service och vård ska kunna ges under hela dygnet (prop. 

1992/93:159). Gruppbostad beskrivs som ett bostadsalternativ för de som har ett så 

omfattande behov av tillsyn och omvårdnad att kontinuerlig närvaro av personal behövs. 

Bostadslägenheten i gruppbostaden ska vara den enskildes permanenta bostad vilket ställer 

krav på bostadens standard. Huvudregeln bör vara att bostadsstandarden ska utgå från 

generella bostäder i allmänhet. De gemensamma utrymmena bör placeras så att de fungerar 

som den samlande punkten för de som bor i gruppbostaden. Ett positivt socialt samspel 

beskrivs i förarbetena till LSS som betydelsefullt för att leva ett gott liv i en gruppbostad. För 

att detta ska kunna skapas krävs det att gruppen som delar gemenskapsytorna inte är för stor. 

Gruppen bör inte vara större än att den enskilde kan få en social roll i gruppen, knyta 

vänskapsband samt kunna förstå och förutsäga de andra boendes reaktioner. I förarbetena tas 

det upp att gruppbostäder bör ligga i vanliga bostadsområden. Antalet boende i gruppbostaden 

bör vara litet (prop. 1992/1993:159). Detta har förtydligats ytterligare i Socialstyrelsen 
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föreskrifter och allmänna råd där det står att i regel bör det vara 3 - 5 personer som bor i en 

gruppbostad men att någon ytterligare person kan accepteras under förutsättningen att alla 

som bor i gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor (SOSFS, 2002:9). 

 

2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som bedöms vara relevant för uppsatsen. 

Den redovisade forskningen beskriver forskningsområdet och sätter min forskningsfråga i 

relation till tidigare forskningsfält. De sökord jag har använt mig av är severe mental illness, 

long-term mentaly illness, housing, suported housing, community residence, group home och 

sociology of law. De databaser jag använt mig av är: bibliotekets artikel sök, Diva, SwePub 

och Sage Knowledge.  

 

Forskningsöversikten är indelad i följande rubriker: Internationell forskning om bostäder för 

personer med en psykisk funktionsnedsättning, Nationell forskning om bostäder för personer 

med en psykisk funktionsnedsättning, Avhandling om psykiatrireformen samt Studier om SoL 

och LSS. För att tillförsäkra en god kvalité på den forskning som redovisas baseras de tre 

första avsnitten av forskningsöversikten enbart på avhandlingar och artiklar som granskats 

vetenskapligt. Den forskning som presenteras om bostäder för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning har avgränsats till enbart forskning som berör psykisk 

funktionsnedsättning. Forskning som handlar om samsjuklighet gällande missbruk och 

psykisk funktionsnedsättning har valts bort. Avhandlingen om psykiatrireformen har fått ett 

eget avsnitt då den berör flera delar av min studie såsom bostäder, lagstiftning och 

brukarorganisationer. Det avsnitt som handlar om studier om SoL och LSS är relevanta i 

förhållande till min studie. Jag har haft svårt att hitta vetenskapligt granskade artiklar och 

avhandlingar gällande den del som berör lagstiftningen och har därför behövt göra ett avkall 

på detta. De två studier jag använt mig av är båda gjorda av två rättssociologer.  

 

Internationell forskning om bostäder för personer med psykiska funktionsnedsättningar 

Utflyttningen från de stora mentalsjukhusen benämnd avinstitutionaliseringen innebar att en 

rad olika sorters bostäder för personer med en psykisk funktionsnedsättning användes och 

skapades i samhället; både bostäder med stöd och bostäder utan stöd (Fakhoury., et al 2002). 

Inom den internationella forskningen finns det flera olika definitioner av bostäder för personer 

med psykiska funktionsnedsättningar. I en litteraturöversikt från 2013 beskrivs att de 
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definitioner som vanligtvis används är bostäder som delas in utifrån den nivå av stöd som ges 

i boendet eller att de är utformade utifrån ett visst program. De boenden som är utformade 

utifrån ett visst program är mer vanligt förekommande i Nord Amerika. Dessa boenden 

beskrivs utifrån den typ av behandling som ges exempelvis alkoholmissbruk eller att det är 

korttidsboenden för personer som behöver stabilitet på grund av en krissituation som 

insjuknade i en psykos (Siskind, Harris, Pirkis & Whiteford 2013). Olikheter i definitioner 

försvårar jämförelser och systematiska litteraturöversikter (Siskind, Harris, Pirkis & 

Whiteford 2013, Fakhoury., et al 2002). En litteraturstudie, som genomförts av Fahoury et al 

(2002) innehåller artiklar som handlar om bostäder med stöd och service för personer med en 

psykisk funktionsnedsättning. Studien utgår från vissa frågeställningar såsom kvalité, metod, 

design, resultat, samt hur boendet och stödet var utformat. De resultat som Fahoury et al 

(2002) presenterar visar att de boenden som föredras är de som präglas av självständighet och 

självbestämmande även om det i några studier visas att i de mer självständiga boendena är 

förekomsten av ensamhet och isolering vanligare (a.a.). 

 

Flera internationella studier jämför olika variabler för personer som har en psykisk 

funktionsnedsättning och de som lever i hemlöshet så kallad housing first (Aubry, Nelson & 

Tsemberis 2015; Patterson, Moniruzzaman & Somers 2014). I en kanadensisk randomiserad 

kontrollerad studie (RCT) jämförs skillnader mellan 1158 personer som fick insatsen bostad 

först med 990 personer som fick den behandling som brukade ges. Det innebar inget stöd med 

bostads- eller supporttjänster utöver vad som redan fanns tillgängligt i samhället. Resultaten 

visade att de som fick insatsen bostad först hade en högre livskvalité än den andra gruppen. 

Att ha en egen bostad bidrog också till möjligheten att mer aktivt delta samhällslivet (Aubry, 

Nelson & Tsemberis 2015). I en norsk kvalitativ studie från 2016 studeras hur personer med 

en psykisk funktionsnedsättning upplever att bo i en fullt utrustad lägenhet med tillgång till 

delade gemensamhetsutrymmen för sociala aktiviteter. Resultaten visar att det bedömdes 

positivt för respondenterna att ha egen fullt utrustad lägenhet med exempelvis tvättmaskin.  

Det bidrog bland annat till att anledningar till konflikter med andra reducerades. 

Respondenterna beskrev också att de ansåg att det var positivt att ha tillgång till 

gemensamhetsutrymmen där de kunde umgås med andra boende. Respondenterna uppfattade 

personalen som vanliga personer men vissa beskrev det som en trygghet att personalen kunde 

uppmärksamma symptom när de mådde sämre. Korta beslut om hur länge man får bo kvar i 

bostaden beskrevs som något negativt och en källa till osäkerhet (Roos., et al 2016). 
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Nationell forskning om bostäder för personer med psykiska funktionshinder 

I en svensk kvantitativ studie studeras utvecklingen av bostäder och boendestöd för personer 

med en psykisk funktionsnedsättning mot bakgrund av psykiatrireformen 1995 då 

kommunerna fick ansvaret för bostäder för personer med en psykisk funktionsnedsättning 

(Brunt & Tibblin 2011). Studien baseras på en enkät som skickats ut av socialstyrelsen år 

2003. Enkäten skickades ut till 8000 personer och besvarades av 6610 personer. Av svaren 

framgår det att 57 % av de psykiskt funktionshindrade som bodde i bostäder med stöd hade en 

schizofrenidiagnos och 18 % hade en psykosdiagnos. Enkätsvaren visade att antalet boende i 

bostäderna varierande mellan 2 - 125 personer. Boendet med 125 personer var indelat i 

mindre enheter. Den vanligaste bostaden var boendeenheter med 12 personer i varje enhet. 

Studien visar att det var 47 % av de som svarat på enkäten som bodde tillsammans med mer 

än 15 personer i varje boende. I studien undersöktes vilka bostäder som ansågs ha en mer 

hemlik miljö och de bostäder som mer liknade en institution. En hemlik miljö har bedömts 

utifrån kriterier om max 10 personer som bor i bostaden, att den enskilde har sitt eget rum 

som är möblerat som hen vill, att de som bor i bostaden kan komma och gå som de vill och ha 

gäster, att de bor i sin mantalsskrivnings kommun. Studien visar att det var 54 % som bodde i 

sin mantalsskrivnings kommun. Bostäder som var vanligast efter reformen var antingen 

kommunala gruppbostäder eller privata alternativ. Kommunala boenden beskrivs i studien 

som mer hemlika medan de privata boendena mer liknade institutioner (Brunt & Tibblin 

2011).  

 

En svensk avhandling i vårdvetenskap av Rosita Brolin (2016) undersöker kunskaper om 

boendesituationen för personer med en psykisk funktionsnedsättning utifrån de boendes egna 

perspektiv. Avhandlingen baseras på enkätstudier och två studier som bygger på intervjuer 

och observationer. Avhandlingen fokuserar dels på de som bor i eget boende med boendestöd 

och de som bor i en bostad med särskild service. De delar i avhandlingen som handlar om 

bostad med särskild service är det som är särskilt relevant i förhållande till min studie.  

Avhandlingens resultat visar att livet i en gruppbostad innebär att den enskilde hela tiden bor 

tillsammans med andra psykiskt funktionshindrade och att självbestämmande och integritet 

blir begränsat och ifrågasatt på olika sätt i olika situationer (Brolin, 2016). Av studien framgår 

vidare att det är betydelsefullt att det stöd som ges stärker den enskildes integritet och 

autonomi. I planeringen och utformandet av bostäder för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning är det enligt Brolins studie av stor betydelse att åsikter som personer 

med en psykisk funktionsnedsättning har, beaktas. Det är särskilt viktigt att den enskildes 
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möjlighet till säkerhet, privatliv, valmöjligheter, socialt stöd och kontinuitet i det stöd som ges 

prioriteras (Brolin, 2016).  

 

I en studie har en grupp forskare genom intervjuer av 72 personer som bor i gruppbostad för 

personer med psykiska funktionshinder studerat hur den fysiska och sociala miljön upplevs i 

förhållande till det egna upplevda välbefinnandet (Marcheschi, Johansson, Laike & Brunt, 

2016). Det som framgår av resultaten som särskilt betydelsefullt för majoriteten av 

respondenterna i studien är en miljö som både erbjuder möjligheter till social interaktion och 

möjligheter till att dra sig undan för privatliv.  En miljö som erbjuder möjligheter till 

återhämtning och vila betonas också av respondenterna. Dessa aspekter är betydelsefulla för 

att öka social interaktion bland de personer som bor på gruppbostäder (a.a.).  

 

En studie av Ericsson och Tops (2004) belyser perspektivet med fokus på de som arbetar på 

gruppbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning. Studien baseras på intervjuer 

med fyra fokusgrupper med totalt 25 personer. Av resultatet framgår att arbetet karaktäriseras 

av en komplex känslomässig praktik och samtidigt ett rutinartat arbete. Det betonas av 

respondenterna att det är betydelsefullt att kunna överbrygga klyftan mellan organisatoriska 

krav och förväntningar i förhållande till individuella förutsättningar och grundläggande behov 

(Ericsson & Tops, 2014). 

 

Avhandling om psykiatrireformen 

I en avhandling i socialt arbete om psykiatrireformens betydelse för psykiskt 

funktionshindrade har Markström (2003) studerat planering och genomförande av 

psykiatrireformens förslag samt utveckling av synsätt och arbetsmetoder. De delar av 

avhandlingen som handlar om bostäder för personer med en psykisk funktionsnedsättning, de 

delar som berör LSS och SoL samt delar om brukarinflytande är särskilt relevanta för min 

studie. Markström har i avhandlingen studerat både utredningen och slutbetänkandet som 

ligger till grund för psykiatrireformen. Markström beskriver att det i psykiatriutredningen 

fanns förslag om en utvidgning av personkretsen i LSS. Ett förslag var att de krav på 

”varaktiga” behov som är ett av kriterierna för kraven i personkrets 3 i 1 § LSS skulle ersättas 

med ”återkommande” för att bättre anpassas till de psykiskt funktionshindrades behov (a.a.). 

Markström framhåller också att psykiatriutredningens syfte var att förbättra de psykiskt 

funktionshindrades villkor men att det saknas en konsekvent strategi för hur samhället ska 

kunna garantera insatser till gruppen (Markström, 2003). När psykiatrireformen trädde i kraft 
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hade LSS inte anpassats till psykiskt funktionshindrade på det sätt som utredningen avsåg 

men förväntningarna var att psykiskt funktionshindrade ändå skulle komma att omfattas av 

lagen (a.a.). Markström diskuterar flera skäl i sin avhandling till varför det 

handikapperspektiv som fanns med i propositionen fick bristande genomslagskraft i 

kommunerna. Ett skäl som diskuteras är att det för kommunerna fanns ekonomiska skäl till att 

inte betrakta målgruppen ur ett handikapperspektiv då detta kunde innebära ökade kostnader 

om målgruppen skulle tillhöra LSS (a.a.). 

 

En del av Markströms avhandling är en kommunstudie där det beskrivs hur psykiatrireformen 

genomfördes och planerades i fem kommuner. I kommunerna som Markström studerade 

fanns en vilja till samarbete med brukar- och anhörigorganisationer. Men det finns få exempel 

på där brukarorganisationerna har haft ett reellt inflytande över implementeringen av 

reformen. Markström beskriver att det ofta finns några få djupt engagerade personer som får 

representera anhöriga och brukare i mängd olika sammanhang och som därför riskerar att nöta 

ut sig. (a.a.). Markström ifrågasätter brukarorganisationernas möjligheter att påverka i 

ledningssamanhang och att de kan hamna i en gisslanposition. I vissa situationer finns en 

större möjlighet att påverka genom att vara en påtryckargrupp utifrån. Markström tar upp att 

brukar- och anhörigorganisationernas former för inflytande varit otydligt vilket gynnat aktörer 

med formell makt, hög status och styrelsevana. Detta har inneburit en risk att 

brukarorganisationer gett legitimitet för beslut som egentligen går emot deras intressen (a.a.). 

I de fem kommuner som Markström studerat är LSS-insatserna för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning obefintliga och psykiatriutredningens handikapperspektiv på personer 

med en alvarlig psykisk sjukdom har inte införlivats i de fem kommunerna (a.a.).  

Markström beskriver att psykiatrireformen kom att innebära stor frihet för kommunerna att 

genom statliga stimulansmedel initiera olika projekt för målgruppen. Det bidrog till att många 

insatser kom att startas i projektform med kort varaktighet. Markström betonar för att 

undersöka psykiatrireformen behöver kommunernas olika vägval och handlingar studeras 

samt motiven för dem för att få kunskap om varför kommunerna agerande på så olika sätt 

(a.a.).  

 

Rättssociologisk forskning om SoL och LSS 

Esping (1994) fil. doktor i rättssociologi och har skrivit boken Ramlagar i 

förvaltningspolitiken. Esping beskriver att skapandet av ramlagar innebär en delegering av 

lagstiftningsmakten till olika förvaltningsorgan exempelvis kommunerna. När det gäller SoL, 
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som exempel på en ramlag, är det kommunfullmäktige och socialnämnden som bestämmer 

socialtjänstens övergripande innehåll och tjänstemän/socialsekreterare som definierar 

innebörden av SoL för den enskilde. Esping menar att ramlagarna kan ha negativa 

konsekvenser för rättssäkerhetsaspekter som förutsägbarhet, objektivitet och lika behandling 

(Esping 1994).  

 

Det är svårt, enligt Esping, att bedöma ramlagars innehåll utifrån lagtexten. Det är först när 

lagen preciseras genom prejudikat och sekundära normer som lagens innehåll kan tydliggöras 

(a.a.). I SoL är de regler som reglerar rätten till bistånd en slags garanti för likställigheten i 

beslutsfattandet eftersom dessa beslut kan överklagas av enskilda. Esping beskriver dock 

denna aspekt på rättssäkerheten som svag då resurssvaga grupper ofta har svårt att veta hur de 

kan överklaga. Det saknas kunskaper angående omfattningen av ärenden som aldrig 

överklagas. Överklagningsrätten innebär inte heller att den enskilde alltid får ”rätt” utan 

enbart att myndighetens beslut granskas av en domstol. Mot bakgrund av detta menar Esping 

att utformningen av SoL förutsätter starka socialarbetare som kan företräda klienternas 

juridiska rätt enligt lagen vilket många tjänstemän, enligt Esping sällan kan leva upp till 

(Esping, 1994).  

Åström (2005) har studerat den rättsliga regleringen om stöd till personer med 

funktionshinder enligt SoL och LSS. Studien utgår från en rättssociologisk ansats och 

innehåller en jämförande analys av den rättsliga regleringen i de två lagarna. I studien 

analyserar Åström skillnader gällande exempelvis maktförhållandet mellan klienten och 

myndigheten, eventuella betydelser av fördelningen av insatser, regler för insyn och 

möjligheter för enskilda att påverka sin situation. Åström inleder med att beskriva de likheter 

som finns i SoL och LSS. De båda lagarna innehåller långtgående målsättningsregler, bygger 

på individuellt utkrävbara rättigheter, kommunen är den huvudsakliga huvudmannen, beslut 

kan överklagas och förutsätter en viss professionalitet i bedömning och genomförandet.  De 

skillnader som Åström tar upp är att förutsättningarna för bistånd i SoL är utformade utifrån 

den enskildes behov. I LSS är förutsättningar för insatser knutna till en personkretsbedömning 

och behov. Insatserna är bestämda i lagtext och konkret utformade i 10 definierade insatser. 

Åström beskriver de två lagarna utifrån beskrivningen att LSS är insatsstyrd och SoL är 

behovsstyrd. Enligt Åström har LSS bidragit till en ökad enhetlighet och rättvisa i termer av 

lika insatser för de grupper som tillhör LSS (Åström, 2005).  
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Åström (2005) menar att lagens makt i LSS genom lagkonstruktionen förskjuts från den 

lokala nivån till den centrala. Lagstiftaren har lämnat mindre makt till kommunen, den lokale 

tillämparen. En annan skillnad är, enligt Åström, att insatserna i LSS för personer med 

funktionshinder är utformade som rättigheter för den enskilde medan rätten till bistånd SoL är 

formulerad som en skyldighet för myndigheten. Åström menar att om den enskilde har en 

laglig rättighet stärks den enskildes ställning i förhållande till myndigheten. Den enskilde blir 

då en bärare av en rättighet istället för mottagare av en skyldighet. Åström menar att detta 

påverkar rättsförhållandet mellan den enskilde och myndigheten. I LSS blir rättsförhållandet 

definierat som en relation mellan den enskilde och myndigheten. I SoL blir den enskilde en 

skyldighetsmottagare och blir enligt Åström betraktad som en individ bland andra individer 

exempelvis gruppen äldre eller gruppen med psykiska funktionsnedsättningar. Åström menar 

att som LSS är utformat så måste kommunen för att inte tillgodose insatsen argumentera 

utifrån den enskildes faktiska behov. Den sökta insatsen kan därmed inte bli till en fråga om 

att det inte finns resurser för insatsen vid det angivna tillfället (Åström, 2005). 

 

Sammanfattning 

Forskningsöversikten visar på att det finns en mängd forskning om bostäder för personer med 

en psykisk funktionsnedsättning. Forskningen belyser olika perspektiv dels utifrån de som 

arbetar på boenden och utifrån de boende själva. Det finns forskning som visar på vad som 

har en negativ inverkan på bostaden och det som har en positiv inverkan i både den sociala 

miljön som den fysiska miljön. Jag har inte hittat någon forskning om hur behov av insatsen 

bostad med särskild service bedöms och beslutas.  Det finns inte heller några tidigare studier 

om hur valet av lagstiftning görs enligt SoL eller LSS.  Forskningen om SoL och LSS 

utformning ger kunskaper om skillnader mellan de två lagarna och för- och nackdelar 

analyseras utifrån lagstiftningens olika konstruktioner.  I Markströms avhandling studeras 

kommunernas strategier för att förverkliga psykiatrireformen. Markström betonar vikten av att 

studera olika kommuners strategier eftersom reformen gjorde det möjligt för kommunerna att 

själva bestämma och utforma insatser för målgruppen (Markström 2003). I min studie avser 

jag, som redovisats, att dels jämföra insatsen bostad med särskild service i Malmö och 

Stockholm stad där kommunerna valt att utföra och erbjuda samma insats till psykiskt 

funktionshindrade enligt olika lagstiftningar. Studien relaterar i det avseendet till 

uppmaningen i Markströms avhandling.  
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3. Teoretiskt perspektiv  

I följande kapitel presenteras och diskuteras studiens teoretiska perspektiv som varit 

vägledande för studiens alla delar. 

 

3.1 Rättssociologisk ansats  

För analysen av uppsatsens resultat används en rättssociologisk ansats. Aubert (1981) 

beskriver att sociologi och rättssociologi har en mer generell karaktär till skillnad från många 

andra vetenskaper som studerar en specifik del av samhället som ekonomi, politik eller juridik 

(Aubert, 1981). I juridik studeras och tolkas rätten och de gällande reglerna med den juridiska 

metoden (rättsdogmatik). Syftet är då främst att möjliggöra för jurister, domare och andra 

personer som arbetar inom rättsväsendet att finna juridiska lösningar i konkreta frågor 

(Aubert, 1981). 

 

Inom rättssociologin används olika samhällsvetenskapliga metoder för att studera hur 

rättssystemet verkar i samhället. Rättssystemet kan påverka människors beteende men 

rättssystemet kan också påverkas av människors beteenden (Svanberg, 2008). Med en 

rättssociologisk ansats kan dels hur en viss lag kommer till studeras och dels hur en viss lag 

kan påverka praktiken studeras. Syftet med en rättssociologisk studie är oftast inte att kunna 

ge en slutgiltig beskrivning av hur en viss lag kan ha påverkat praktiken utan syftet är främst 

att öka kunskapen om den påverkansprocess som kan påbörjas när nya lagar stiftas (Aubert, 

1981). 

Rättssociologen Håkan Hydén (2002) beskriver att inom rättssociologin studeras rätten ur ett 

horisontellt perspektiv. Ett exempel på detta är att studera hur rätten används av olika 

myndighetsföreträdare i syfte att bevilja klienter olika insatser. Eller hur företrädare för 

kommunen använder rätten i samband med planering av bostäder med mera. Rätten blir i detta 

sammanhang en bland flera andra faktorer som kan bestämma hur myndighetsföreträdare bör 

handla (Hydén 2002). Hur rätten uppfattas av enskilda är också en central rättssociologisk 

fråga. De fenomen som studeras analyseras utifrån andra orsaker och förklaringar till att 

exempelvis lagar stiftas eller hur rätten fungerar i olika avseenden. Studier av lagars 

konsekvenser eller funktioner är vanliga inom rättssociologin. Rättssociologiska frågor 

undersöks med samhällsvetenskapliga metoder (Hydén, 2002). Hydén betonar att det inte bara 

är rätten som kan styra tolkning och tillämpning av lagar och andra rättsliga fenomen utan att 
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det finns många andra samhälleliga faktorer som kan påverka tillämpningen exempelvis 

politik och ekonomi. Juridik har, enligt Hydén, till skillnad från rättssociologin ett vertikalt 

perspektiv på rätten. Det innebär att det juridiska perspektivet utgår från att det är rätten i sig 

som ska studeras och som bestämmer tillämpningen av lagar och annan rättslig praktik 

(Hydén 2002).  

 

Mathisen (2005) beskriver tre olika generella frågeställningar som brukar dominera 

rättssociologins teman. Det första temat handlar om rättens inverkan på andra 

samhällsförhållanden, det andra om hur samhällsförhållanden kan påverka rättsregler och 

rättsliga avgöranden och det tredje temat fokuserar på i vilken utsträckning det existerar en 

växelverkan mellan rättsregler och samhällsförhållanden i övrigt (Mathisen, 2005). 

 

Den första av Mathisen (2005) frågeställningar utgår från rätten som ”utgångspunkt”. 

Synsättet innebär att forskaren utgår från rätten och ser ut i samhället för att studera rättens 

verkningar. En fråga som kan ställas utifrån detta är om lagens syfte och verkningar uppfylls. 

Vidare framhåller Mathisen att rätten utgör en funktion i en sammansatt social helhet. Rätten 

verkar tillsammans med olika andra förhållanden. Det innebär att rättens konsekvenser inte 

kan studeras isolerade från denna helhet (a.a.). Ett exempel på en rättssociologisk studie som 

studerat rättens verkningar är en studie om hembiträdeslagen i Norge. Lagen var i kraft mellan 

åren 1949 och 1995. Studien visar att lagens syfte aldrig infriades. Det bedömdes bero på 

olika saker. Lagens officiella syfte var att förbättra hembiträdens arbetsvillkor i de familjer 

som de arbetade i. Kunskap om lagens innehåll var begränsad bland allmänheten och särskilt 

bland hembiträden och enskilda familjer. Lagen kom inte att användas som det var tänkt 

(a.a.). Studien exemplifierar att det inte är tillräckligt att en lag är antagen för att den ska ge 

resultat och tillämpas enligt sitt syfte. Rättens verkningar och effekter har att göra med det 

sammanhang som de rättsliga förhållandena ska tillämpas i (a.a.). 

 

Den rättssociologiska ansatsen i uppsatsen innebär att jag utgår från ett horisontellt perspektiv 

på rätten det vill säga att andra omständigheter än lagstiftningen kan påverka hur den 

tillämpas (Hydén, 2002). Jag utgår också från Mathisens frågeställning om hur rätten kan 

inverka på olika samhällsförhållanden (Mathiesen, 2005). Dessa utgångspunkter innebär att 

jag dels studerar om några särskilda förhållanden som gäller psykiskt funktionshindrade 

påverkar hur bostadssituationen tillgodoses. Dels försöker jag undersöka vilken betydelse 

lagstiftningen kan ha för att lösa psykiskt funktionshindrades behov av boende. Den 
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rättssociologiska analysen görs dels genom att jämföra insatsen bostad med särskild service i 

Malmö och insatsen bostad med särskild service i Stockholm och dels genom att belysa hur 

brukarorganisationer arbetar med frågor om bostäder för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning samt vilken lagstiftning som tillämpats SoL eller LSS. Studiens två 

delsyften har i förhållande till det rättssociologiska perspektivet två funktioner. Jämförelsen 

mellan insatsen bostad med särskild service visar hur två storstadskommuner i Sverige 

utformar sina insatser för psykiskt funktionshindrades på olika sätt. Brukarorganisationernas 

beskrivningar av samarbetet med kommunen och av de svårigheter som de möter 

exemplifierar hur olika omständigheter i psykiskt funktionshindrades situation påverkar hur 

lagstiftningen kan tillämpas. En rättssociologisk ansats bedömdes vara ett användbart 

teoretiskt perspektiv för att tolka mina resultat på grund av att andra förklaringar än rättsliga 

kan ha betydelse för hur lagarna faktiskt tillämpas. En rättssociologisk ansats kan 

uppmärksamma omständigheter och sammanhang för psykiskt funktionshindrade och på så 

sätt bidra till ökade kunskaper om förhållandet mellan lagregler, regelkonstruktioner, mellan 

fakta och omständigheter i den verklighet där lagstiftningen ska tillämpas. 
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4.Metod 

Kapitlet inleds med en tabell över de intervjuer som gjorts. Därefter redovisas uppsatsen 

metodstrategier. Frågor om validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och etiska 

ställningstagande kommenteras i slutet av kapitlet. 

 

4.1 Metodval 

Tabellen nedan visar en översikt av de intervjuer som gjorts utifrån tillvägagångsätt, vilket 

delsyfte som intervjun avser och vilken bilaga som anges. Tabellen kommer att förklaras 

närmre i texten nedan. 

Intervjuperson Tillvägagångssätt Delsyfte Intervjuguide.  

Sektionschef Malmö 

stad. LSS bostad. 

Personlig intervju -

ansikte mot ansikte. 

Delsyfte 1. Bilaga 3. 

Biståndshandläggare 

Malmö stad. 

Personlig intervju -

ansikte mot ansikte. 

Delsyfte 1. Bilaga 4. 

Enhetschef Stockholm. 

Gruppbostad SoL. 

Intervju via mejl. Delsyfte 1. Bilaga 5. 

RSMH Stockholm. 

Distriktsnivå. 

Personlig intervju – 

ansikte mot ansikte. 

Delsyfte 2. Bilaga 2. 

RSMH Malmö. 

Lokalnivå. 

Personligintervju – 

ansikte mot ansikte. 

Delsyfte 2. Bilaga 2. 

Schizofreniförbundet. 

Förbundsnivå. 

Telefonintervju. Delsyfte 2. Bilaga 1. 

 

För att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar har jag främst valt att använda en 

kvalitativ ansats. Kvalitativa studier har som syfte att klargöra fenomens karaktär eller 

egenskaper (Widerberg, 2002; Silverman, 2013). Uppsatsen består av två delar.  Den första 

delen är beskrivande och baseras på det insamlade materialet och intervjuer med 

representanter för Stockholms stad och Malmö stad. Den delen besvarar frågor om hur 

bostäder med särskild service för personer med en psykisk funktionsnedsättning är 

organiserade i respektive stad. Intervjuerna med representanter för socialtjänsten i de båda 

städerna kan beskrivas som faktaintervjuer eftersom jag i dessa intervjuer enbart varit 

intresserad av att få reda på hur insatser för personer med en psykisk funktionsnedsättning är 

organiserade. Med dessa intervjuer försökte jag få fram giltig faktiskt information om 

kommunens insatser.  Den strategin kan jämföras med den intervjuform som kan beskrivas 

som en faktaintervju (Kvale & Brickmann, 2009). Den andra delen av uppsatsen är den 
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kvalitativa och omfattar intervjuer med två representanter från RSMH och en representant 

från Schizofreniförbundet. Intervjuerna genomfördes på olika sätt. Intervjuerna med 

representanterna från RSMH gjordes genom personliga individuella intervjuer medan 

intervjun med representant från Schizofreniförbundet gjordes via telefon. Anledningen till 

detta var att personen var bosatt i en annan del av Sverige och det var inte möjligt att göra en 

personlig individuell intervju. 

 

Denna studie baseras på olika typer av intervjuer både personliga intervjuer, en telefonintervju 

och en mail intervju. Anledningen till detta är att jag i ett fall anpassade mig till respondentens 

önskemål och i ett annat fall var anledningen det geografiska avståndet till intervjupersonen. 

Personliga individuella intervjuer hade varit att föredra men den bedömning jag gjorde var att 

det var viktigare att få tillgång till informationen än att avstå från den eller söka andra 

intervjupersoner. Om ämnet varit att klarlägga personliga erfarenheter och upplevelser hade 

den personliga intervjun som metod varit av större betydelse. 

 

Genom intervjuerna försöker jag belysa hur representanter för brukarorganisationer arbetar 

med frågor som rör kommunens insatser för psykiskt funktionshindrade och främst då bostad 

med särskild service. Intervjuerna med representanter för brukarorganisationerna kan 

beskrivas som halvstrukturerade då jag utgick från en intervjuguide med öppet ställda frågor. 

Under intervjun följde jag intervjuguiden men ställde även följdfrågor för att konkretisera och 

förtydliga intervjupersonernas svar. Kvalitativ metod används för att studera mening och 

innebörd av sociala fenomen och belysa människors erfarenheter och förståelse för sin 

situation (Silverman, 2013; Kvale & Brinkmann, 2009). Min avsikt är att studera och belysa 

hur representanter för brukarorganisationer såsom RSMH och Schizofreniförbundet arbetar 

med frågor som rör bostäder och med andra frågor om kommunens insatser för personer med 

psykiska funktionshinder. En kvalitativ intervjumetod bedömde jag vara en lämplig metod för 

att kunna besvara syftet och vissa frågeställningar.  

 

Riksförbundet för Social och Mental hälsa (RSMH) är en ideell organisation som stödjer och 

organiserar människor med psykisk ohälsa. RSMH har ungefär 8000 medlemmar och det 

finns cirka 130 lokalföreningar. Lokalföreningarna tillhör olika distrikt som stödjer 

lokalföreningsarbetet och arbetar påverkande med landstinget och regionen. RSMH arbetar 

bland annat opinionsbildade för att säkerhetsställa att den vård och service den enskilde har 

rätt till finns tillgängligt (RSMH, 2017). Schizofreniförbundets fullständiga namn är 
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Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet. 

Schizofreniförbundet har cirka 3000 medlemmar och organiserar personer med schizofreni 

och liknade psykoser, deras anhöriga samt övrigt intresserade personer. Det finns cirka 40 

lokalföreningar. Schizofreniförbundet arbetar bland annat med att stödja anhöriga, vara en 

resurs och påtryckargrupp gällande frågor som rör personer med psykiska funktionshinder på 

både lokal- och riksnivå. Schizofreniförbundet medverkar i vissa statliga utredningar som 

sakkunnig och som remissinstans (Schizofreniförbundet, 2017). 

 

4.2 Urval    

I min uppsats har jag valt att jämföra bostad med särskild service i Malmö stad och 

Stockholm stad. Motivet för urvalet är att Malmö respektive Stockholm båda är två 

storstadskommuner. Jag hade också kännedom om att insatsen bostad med särskild service 

beviljades enligt olika lagstiftningar i de två städerna. Det urvalet som jag gjort kan beskrivas 

som målinriktad då jag strategiskt valt ut både dokument och personer att intervjua utifrån 

mitt syfte och mina frågeställningar (Bryman, 2008). Urvalet gjordes som ett tvåstegsurval.  

Jag började med att göra ett urval av de organisationer som var relevanta för studien och 

därefter ett urval av de personer och dokument som kunde representera organisationen 

(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). 

 

För att kunna jämföra Stockholm stad och Malmö stad tog jag kontakt med personer som 

arbetar inom socialtjänsten i respektive kommun. Jag valde personer som har en övergripande 

roll och som arbetar centralt med frågor som rör personer med en psykisk 

funktionsnedsättning. Jag mejlade dem och informerade om syftet med min uppsats och 

frågade efter övergripande dokument som beskrev verksamheten vilket de skickade till mig. 

De dokument som jag använt mig av från Stockholm stad är, Riktlinjer för utredning, 

dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri (rev 2012-03-15) och en rapport som gjorts 

internt Beskrivning av socialtjänsten i Stockholm stad 2015. Rapportens syfte är att ge en 

samlad bild av socialtjänsten i Stockholm stad. Information om antalet gruppbostäder och hur 

många som bor på varje gruppbostad är inhämtad från Stockholm stad hemsida 

(www.stockholm.se).  Uppgifter om dygnspriser har jag fått via mitt arbete som 

biståndshandläggare inom Stockholm stad. De dokument som beskriver verksamheten i 

Stockholms stad bedömde jag utifrån med mina egna erfarenheter som biståndshandläggare 
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inom socialpsykiatrin vara tillräckliga för att kunna beskriva hur organiseringen av 

boendeformer för personer med psykiska funktionshinder i Stockholm stad är utformad. 

 

Hur Malmö stad organiserat insatser för personer med en psykisk funktionsnedsättning hade 

jag ingen tidigare kunskap om och behövde därför skaffa mig grundläggande information. 

Under hösten 2016 deltog jag genom mitt arbete i Stockholms stad i ett storstadsnärtverk för 

socialpsykiatrin mellan Malmö-, Göteborg- och Stockholms stad. Vid det tillfället samtalade 

jag med en person som arbetar som sektionschef för två bostäder med särskild service enligt 

LSS för personkrets 3 i Malmö stad. Inför att jag skulle skriva min uppsats tog jag kontakt 

med den personen. Jag tog först kontakt via mejl och beskrev syftet med min uppsats. Jag fick 

därefter komma på ett studiebesök till Malmö. Där besökte jag fyra bostäder med särskild 

service enligt LSS för personer med en psykisk funktionsnedsättning. Under besöket i Malmö 

gjorde jag en intervju med en sektionschef för två bostäder med särskild service enligt LSS i 

Malmö stad och en intervju med två biståndshandläggare i Malmö stad. Dessa intervjuer var 

centrala för att få övergripande kunskaper och förståelse för hur verksamheten var organiserad 

i Malmö stad. De personer jag intervjuade representerade både myndighetsutövning och 

boendeverksamheten i Malmö stad. Detta bidrog till att jag fick ett övergripande perspektiv. 

Den information som jag använt mig av bygger på de intervjuer och det studiebesök jag 

gjorde i Malmö stad. Övergripande information om hur många personer som har en viss insats 

i Malmö stad har jag fått av en utvecklingssekreterare i Malmö stad som arbetar övergripande 

med socialpsykiatrifrågor. 

 

För att kunna jämföra arbetet med aktiviteter i bostäder med särskild service i Malmö och 

Stockholm behövde jag kompletterande information från Stockholms stad. Jag tog därför 

kontakt med en enhetschef för en gruppbostad i Stockholm. På Stockholms stads hemsida 

finns information om de gruppbostäder som finns i Stockholm stad och kontaktuppgifter till 

chefer (www.stockholm.se). Urvalet av gruppbostad gjordes utifrån att gruppbostaden inte låg 

i den stadsdel där jag själv arbetar och jag har inte haft någon tidigare kontakt med den 

gruppbostaden. Jag tog först kontakt med enhetschefen per telefon och berättade om 

uppsatsens syfte och att jag var intresserad av att göra en intervju med hen. Enhetschefen på 

gruppbostaden föredrog att besvara mina frågor skriftligt. Jag mejlade mina frågor och som 

också besvarades via mejl. 
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De kvalitativa intervjuerna omfattar intervjuer med representanter från 

brukarorganisationerna. De intervjuerna gjordes också genom ett målinriktat tvåstegsurval 

(Bryman, 2008; Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). De organisationer jag valde att 

kontakta var dels RSMH och dels Schizofreniförbundet. RSMH är en av de största 

brukarorganisationer för personer med en psykisk funktionsnedsättning och finns 

representerat över hela landet. Jag tog kontakt per telefon med ordföranden i RSMH i 

Stockholm och RSMH i Malmö. Under telefonsamtalet berättade jag om syftet med min 

uppsats och jag var intresserad av att få göra en intervju med dem. Vi kom överens om att jag 

skulle mejla information där jag beskrev syftet med min uppsats och också de frågor som jag 

tänkte att ställa till dem. Ordförande i Stockholm återkom sedan med förslag på en person att 

intervjua som arbetade med RSMH på distriktsnivå och som hade erfarenhet av samarbete 

med Stockholms stad. Den personen ville delta som intervjuperson. Ordförande i RSMH 

Malmö ville själv medverka som intervjuperson. Kontakten med Schizofreniförbundet gjordes 

genom den mejladress som finns som kontaktuppgift på deras hemsida 

(www.schizofreniforbundet.se). I mejlet beskrev jag syftet med min uppsats och intervjun 

som jag ville göra. Därefter blev jag kontaktad av en representant som arbetade centralt på 

förbundet och som hade särskild kännedom om hur förbundet arbetat med frågor om bostäder 

och om tillämpningen av SoL och LSS för psykiskt funktionshindrade. Hen hade också 

kunskaper om hur dessa frågor fungerade och hanterades i andra kommuner i landet. 

 

4.3 Datainsamling 

Alla intervjuer gjordes under våren 2017. Intervjun med representanter från Malmö stad 

gjordes i Malmö och en intervju med en enhetschef för en gruppbostad i Stockholm stad 

gjordes genom frågor som både skickades och besvarades med mejl. De frågor som ställdes i 

intervjun med en sektionschef i Malmö handlade om LSS-verksamheten för personer med en 

psykisk funktionsnedsättning i Malmö stad och hur personalen på bostäder med särskild 

service arbetar med bland annat aktiviteter för personer med psykiska funktionshinder. 

Intervjun med biståndshandläggare i Malmö stad fokuserade på deras arbete och främst hur de 

gjorde personkretsbedömningar enligt LSS av personer med en psykisk funktionsnedsättning. 

De frågor som ställdes redovisas i bilaga 3 och 4.  

 

Intervjuerna med representanter för RSMH gjordes i deras respektive lokaler i Stockholm och 

i Malmö. Intervjun med representanten från Schizofreniförbundet gjordes per telefon. 
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Anledningen till detta var att personen var bosatt i en annan del av Sverige. Inför intervjuerna 

med representanter för brukarorganisationerna skickades intervjufrågorna i förväg genom 

mejl tillsammans med information om syftet med uppsatsen. Intervjuguiderna relaterades till 

studiens teoretiska perspektiv, syfte och frågeställningar. Intervjuguiden till de tre 

intervjuerna innehöll öppet formulerade frågor. Samma frågor ställdes till representanterna för 

brukarorganisationen med undantag för representant på Schizofreniförbundet då de frågor 

som rörde det lokala samarbetet med kommunen togs bort eftersom intervjun gjordes med en 

person på förbundsnivå. Intervjufrågorna redovisas i bilaga 1 och 2. 

 

4.4 Bearbetning, analys och tolkning av empiri 

Intervjuerna med representanter från RSMH och Schizofreniförbundet spelades in och 

transkriberades sedan ordagrant med vissa undantag då uppenbart talspråk ändrades till 

skriftlig stil. Längre pauser och skratt har exkluderats då någon detaljerad språklig analys eller 

samtalsanalys inte varit relevant för min studie (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom 

intervjuguiden har sin grund i studiens frågeställningar och teoretiska ansats har analysarbetet 

varit en kontinuerlig process genom såväl före och under datainsamlingen (Widerberg, 2010). 

Jag inledde mitt analysarbete med att först bearbeta de tre intervjuerna var för sig för att sedan 

jämföra dem med varandra. Analysarbetet har gjorts i Word. Jag har arbetat mellan tre olika 

dokument. Inledningsvis läste jag igenom de intervjuer jag gjort. Därefter tog jag ut de delar 

av intervjuerna som bedömdes relevanta utifrån mina frågeställningar. För att kunna göra en 

slutgiltig och strukturerad analys av intervjumaterialet har jag använt mig av en tematisk 

analys (Widerberg, 2010).  Detta gjordes genom att jag kategoriserade och tematiserade de 

delar av intervjuerna som var relevanta utifrån mina frågeställningar genom rubriker utifrån 

vad de handlade om. De teman som framkom av min analys var beskrivningar av samarbetet 

med kommunen, beskrivningar om arbetet med frågor om bostäder och beskrivningar om 

arbetet med frågor om lagstiftning LSS och SoL. I tematiseringen utgick jag från det som var 

gemensamt och det som skiljde sig åt mellan intervjuerna. Vid presentationen av resultatet har 

jag gått tillbaka och stämt av med de dokument som jag tidigare skapat. Dels det första urvalet 

jag gjorde utifrån relevans till de frågeställningar jag hade, dels till den tematisering som jag 

sedan gjorde av intervjuerna och slutligen till dokumenten med intervjuerna i sin helhet. Detta 

var ett sätt att kontrollera de tematiseringar och kategorier jag skapat med de ursprungliga 

intervjuerna samt få ett helhetsperspektiv på intervjumaterialet (Widerberg, 2002). För att 

underlätta förståelsen har talspråk ändrats till skriftspråk i de citat som jag använt (Kvale och 
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Brinkmann, 2009). Jag har försökt att ändra så lite som möjligt i citaten men har i några citat 

ändrat vissa ord och ordföljder för att det ska bli lättare att läsa. Vid de ändringar som gjorts 

har jag varit noggrann med att betydelsen av meningen med citatet är densamma.  

 

Intervjuerna med sektionschef och biståndshandläggare i Malmö stad transkriberades men då 

jag i dessa intervjuer enbart varit intresserad av att få reda på hur insatser för personer med en 

psykisk funktionsnedsättning var organiserade har som nämnts ingen djupare analys eller 

tolkning gjorts av dessa intervjuer. Enbart de delar som varit relevanta för att besvara mina 

frågeställningar om verksamheten har valts ut exempelvis hur socialtjänsten arbetar med 

aktiviteter på bostäder med särskild service 

 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet innebär att det som avses att undersökas faktiskt undersöks och detta är något som 

ska genomsyra alla delar av forskningsprocessen. Detta görs genom att de val som görs är 

välgrundade och genomtänkta samt att ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka 

resultatet (Kvale & Brickmann 2009). Min ambition i denna studie är att tydligt redogöra för 

hur jag gått tillväga och för de metodologiska ställningstagande jag gjort för att skapa 

transparens i forskningsprocessen. I presentationen av resultatet har jag gjort en åtskillnad 

mellan empiri och analys med anledning av att de tolkningar som görs utifrån empirin ska 

kunna vara lätta att följa. Detta bidrar i sin tur till att öka studiens validitet. Den andra delen 

av min resultatdel som baseras på de intervjuer som gjorts med representanter från olika 

brukarorganisationerna presenteras genom ett rikligt urval av citat. Detta bidrar ytterligare till 

att förtydliga de tolkningar och analyser som görs utifrån empirin.  

 

Reliabilitet berör huruvida resultatet kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra 

forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). Det kan vara svårt att uppnå reliabilitet i kvalitativ 

forskning då det är ett unikt samtal som uppstår mellan forskaren och intervjupersonen i just 

den kontexten (Widerberg, 2002). Jag instämmer att de intervjuer som är gjorda uppstod just 

då och i den kontexten och det finns därför en svårighet att återskapa det samtalet igen. 

Kunskapen blir på så vis kontextbunden och att mening skapas och förstås i ett sammanhang 

(a.a.). Utifrån detta blir min förförståelse betydelsefull att klargöra. Jag har i flera år arbetat 

som biståndshandläggare i Stockholm stad både inom socialpsykiatrin och som LSS-

handläggare för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Jag har i de intervjuer jag gjort 

eftersträvat att ha ett öppet förhållningssätt och försökt att vara kritisk mot egna antaganden 
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och kategoriseringar. Detta går att likna vid det som beskrivs som ”medveten naivitet” (Kvale 

& Brinkmann, 2009).  I den jämförelse som jag gjort gällande insatser för personer med en 

psykisk funktionsnedsättning i Malmö stad och Stockholm stad har jag eftersträvat att på ett 

liknade sätt vara kritisk till och medveten om egna antaganden.  

 

Generalisering inom kvalitativ forskning handlar om hur resultatet kan överföras till andra 

specifika situationer. Detta kan ske genom analytisk generalisering vilket innebär att det är 

upp till läsaren att bedöma om en intervjustudie kan generaliseras till en ny situation. För att 

kunna göra detta krävs det att de beskrivningar som görs av intervjuprocessen och studien är 

av hög kvalité (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har i min studie haft som ambition att tydligt 

beskriva studiens tillvägagångsätt och de intervjuer som gjorts. Min studie bör vara relevant 

för liknade studier som exempelvis berör variationen av kommunens insatser för personer 

med psykiska funktionsnedsättningar och som berör brukarorganisationers samarbete med 

kommunen. Denna studie har ett begränsat urval av intervjupersoner och det är enbart två 

kommuner som studeras vilket medför begränsningar i att generalisera studiens resultat. I min 

studie görs en jämförelse mellan två kommuner och hur de organiserat insatsen bostad med 

särskild service för personer med en psykisk funktionsnedsättning. Eftersom de organiserat 

denna insats enligt två olika lagstiftningar så kommer jämförelsen att kopplas till skillnader i 

lagstiftningen. Mitt resultat gällande skillnader kan inte generaliseras till att gälla för alla 

bostäder med särskild service i Sveriges kommuner. Men då resultatet analyseras utifrån ett 

rättssociologiskt perspektiv är jämförelsen av betydelse då det visar på variationer mellan 

kommunernas insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar som i sin tur går att 

koppla till SoL och LSS olika utformning.  

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

I min studie har jag beaktat etiska ställningstagande som beskrivs i Vetenskapsrådet rapport 

God forskningssed (2011). Rapporten beskriver att forskningsetiska övervägande bör göras 

mellan studiens kunskapsintresse kontra integritetsintresse. Med kunskapsintresse menas att 

ny kunskap är värdefull och kan bidra till samhällets och individers utveckling medan 

integritetsintresse innebär individers rätt till skydd mot olika skador och risk för skada. Min 

studie är relevant ur ett kunskapsintresse då jag inte lyckats hitta en studie som behandlar 

kommunala insatser för personer med psykiska funktionshinders utifrån ett 

lagstiftningsperspektiv och vad detta får för konsekvenser. Eftersom min studie inte 
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undersöker personliga erfarenheter eller andra utlämnade uppgifter har integritetsaspekten en 

mindre betydelse i min studie. Jag har dock i min studie beaktat frågor kring konfidenstialitet 

då intervjupersoner inte nämns med namn eller vilken exakt position de har i organisationen. 

Intervjufrågorna har skickats ut i förväg och i samma mejl har det funnits information om att 

det finns möjlighet att avstå från att besvara en eller flera frågor om detta skulle vara önskvärt. 

 

5. Resultat  

5.1 Inledning.  

Det finns olika benämningar för bostäder för personer med en psykisk funktionsnedsättning. 

Det finns också variationer i hur dessa bostäder är utformade. I min uppsats jämför jag 

insatsen bostad med särskild service enligt 4:1 § SoL i form av gruppbostad i Stockholms stad 

och bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS i form av servicebostad i Malmö stad. Dessa 

två boendeformer är de kommunala boendeinsatser för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning som innehåller mest stöd och service och där det finns tillgång till 

personal under dygnets alla timmar i respektive stad. Malmö stad och Stockholm stad 

erbjuder bostad med särskild service för personer med en psykisk funktionsnedsättning enligt 

två olika lagar. I mina resultat jämför jag skillnader mellan Malmö stad och Stockholm stad.  

Avsnittet inleds med en beskrivande bakgrund om hur insatsen bostad med särskild service är 

organiserad. En kort redogörelse görs därefter utifrån de insatser för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning som finns i respektive stad. Jämförelsen gällande insatsen bostad med 

särskild service görs utifrån dygnspris, antal personer som bor i bostäderna samt vilka 

aktiviteter som erbjuds. Därefter presenteras resultat från de intervjuer som gjorts med 

representanter för RSMH och Schizofreniförbundet.  

5.2 Stockholms stad insatser för personer med en psykisk funktionsnedsättning 

Stockholm stads befolkning bestod av 923 516 personer den sista december 2015. Stockholm 

stad är uppdelad i 14 stadsdelar. Under år 2015 hade 3829 personer med en psykisk 

funktionsnedsättning i åldern 20 till 64 år någon insats från socialpsykiatrin i Stockholm stad. 

Boendestöd är den vanligaste insatsen för personer med en psykisk funktionsnedsättning inom 

Stockholm stad. År 2015 hade 58 % boendestöd av de som hade insatser inom 

socialpsykiatrin. I Stockholm stad var 1267 personer med en psykisk funktionsnedsättning 

beviljade sysselsättning vilket är 33 % av målgruppen (Stockholm, 2016). 
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Gruppbostad enligt SoL i Stockholms stad  

Gruppbostad definieras enligt följande i Stockholm stads riktlinjer.  

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och 

stödbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. 

Gruppbostaden består av ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma 

utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. De gemensamma 

utrymmena bör vara placerade så att de kan fungera som den samlande punkten för de 

boende. De bör ligga i nära eller direkt anslutning till de enskilda lägenheterna och vara 

lätta att nå. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser t o m sjuksköterskenivån. 

Kunskapsbaserade metoder ska användas i verksamheten. (Stockholm, 2012-03-15). 

Enligt rapporten Beskrivning av socialtjänsten i Stockholm stad 2015 bodde 208 personer i en 

bostad med särskild service enligt SoL. Hur många av dessa personer som bodde i en 

Stockholms stads gruppbostäder för personer med en psykisk funktionsnedsättning anges inte 

i rapporten. På Stockholm stads hemsida under det avsnitt som heter ”jämförservice” finns en 

kortare beskrivning av kommunala gruppbostäder för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning. Där presenteras 11 gruppbostäder detaljerat med kortare information 

om bland annat om hur många lägenheter det finns per gruppbostad, priser på hyror och 

exempel på arbetssätt och metoder. Antalet lägenheter per gruppbostad varierar mellan 8 till 

26 stycken. Tre av gruppbostäderna består av mer än 20 lägenheter per gruppbostad och i tre 

av bostäderna är det 8-9 lägenheter per bostad. I en av gruppbostäderna redovisas inga 

uppgifter om hur många lägenheter det finns totalt gruppbostaden. I resterande fyra 

gruppbostäder varierar antalet lägenheter mellan 12 och 16 stycken. Sammantaget var det 155 

lägenheter för personer med en psykisk funktionsnedsättning fördelade på 10 gruppbostäder. 

Gruppbostäderna i Stockholm stad är inte centralt organiserade utan varje stadsdel är ansvarig 

för respektive gruppbostad.  

Budget 

Socialpsykiatrin i Stockholm stad är utformad i en beställar- och utförarorganisation. Vilket 

innebär att det är biståndshandläggare som beviljar insatser och sedan beställer (köper) 

insatser från både kommunala och privata utförare.  I Stockholm stad infördes lagen om 

valfrihet (LOV) år 2010. Lagen omfattar insatserna bostad med särskild service, boendestöd, 

sysselsättning och stödbostad inom socialpsykiatrin. I samband med att valfrihetssystemet 

antogs, infördes ett ersättningsystem som baseras på en resursmätning som görs av 

biståndshandläggaren och som består av tre olika nivåer. Priset för en kommunalt driven 
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bostad med särskild service enligt SoL i 2017 års priser är för nivå 1, 1079 kronor per dygn, 

nivå 2, 1312 kronor per dygn och för nivå 3, 1422 kronor per dygn.  

De tre olika nivåerna baseras på hur mycket resurser utföraren behöver i det aktuella ärendet. 

Ersättningsystemet finns för boendestöd, sysselsättning och bostad med särskild service för 

personer med en psykisk funktionsnedsättning i Stockholm stad.  

Stockholms stad centralt har ett resursfördelningssystem som innebär att Stockholms stad 

ersätter stadsdelsnämnderna för den faktiska kostnaden för vissa insatser bland annat 

dagligverksamhet och bostad med särskild service för personer som tillhör personkrets 1 och 

2. Insatsen bostad med särskild service enligt LSS för personkrets 3 finns inte med i 

resursfördelningssystemet och inga av insatserna inom socialpsykiatrin är en del av detta 

resursfördelningssystem. Socialpsykiatrins insatser finansieras via en årlig budget som 

stadsdelarna får från Stockholms stad och som baseras utifrån vissa nyckeltal. Både privata 

och kommunala insatser köps sedan från den del av stadsdelen som arbetar med 

biståndshandläggning. 

Trots att LOV infördes 2010 har inga privata utförare ansökt om att utföra insatsen bostad 

med särskild service i form av gruppbostad för personer med en psykisk funktionsnedsättning.  

Andra boendeformer för personer med en psykisk funktionsnedsättning i Stockholm stad. 

Stödbostad är den näst vanligaste boendeinsatsen efter insatsen tränings- och försökslägenhet 

i Stockholm stad för personer med en psykisk funktionsnedsättning. I riktlinjerna beskrivs att 

en stödbostad består av ett antal lägenheter som är integrerade i ett bostadsområde och att det 

i nära anslutningen till stödbostaden ska finnas ett gemensamhetsutrymme. Det står också 

beskrivet att en stödbostad kan ses som en mellanform mellan ett självständigt boende och 

gruppbostad. Stödet ges vanligtvis dagtid men stöd kan erbjudas för stöd på kvällar och helger 

mot en viss ersättning. För stödbostad i kommunal regi är priset för nivå 1; 316 kronor per 

dag, för nivå 2; 416 kronor per dag och för nivå 3; 522 kronor per dag. För stöd på kvällar och 

nätter i stödbostad finns en särskild avgift på 345 kronor per kväll/natt. 

 

I Stockholms stad bor 4 personer i en bostad med särskild service enligt LSS, 308 personer 

var beviljade insatsen hem för vård och boende (HVB) och 452 personer var beviljade en 

tränings eller försökslägenhet.  
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Aktiviteter 

I de frågor som ställdes till en chef för en gruppbostad i Stockholm där det bor 12 personer 

med en psykisk funktionsnedsättning svarar hen att de arbetar med aktiviteter på gruppnivå 

och inte på individnivå. De har fasta gemensamma aktiviteter exempelvis promenader och 

bad. 

”Vi har bestämt att vi ska ha gemensamma aktiviteter två gånger i veckan, just nu Gym (enkel 

träning) och bad. Vi har också promenadgrupp fyra gånger i veckan. En gång i månaden har 

vi bingo på söndagar. Vi har också filmkväll om så önskas. Vi har tyvärr inte riktigt kommit i 

gång med detta men hoppas göra det snart”. 

Det var några av dem som bodde på gruppbostaden som på egen hand besökte en träfflokal i 

närheten eller som gick iväg på pubkvällar. På den gruppbostaden som beskrivs ovan var det 

4 personer som hade beviljats sysselsättning som biståndsbeslut. I Stockholms stad finns 32 

olika sysselsättningar som kan erbjudas inom valfrihetssystemet. Enligt Stockholms stads 

riktlinjer skall sysselsättningen vara utvecklande och arbetsförberedande. Utbudet ska variera 

från enklare till mer avancerade uppgifter. I sysselsättningen ska det ingå stöd med att 

upprätthålla och utveckla sina resurser gällande närvaro, aktivt deltagande, kognitiv förmåga 

och social förmåga. De olika sysselsättningarna har olika inriktningar till exempel 

caféverksamhet, konstnärlig inriktning eller mer arbetsinriktad där stöd ges för att komma ut i 

praktik. 

5.3 Malmö stad insatser för personer med en psykisk funktionsnedsättning 

Malmö stad hade år 2015 en total befolkning på 322 574. Malmö stad är indelad i fem 

stadsdelar där biståndshandläggare inom LSS och socialpsykiatrin arbetar. Bostäder med 

särskild service enligt LSS är organiserade centralt i en enhet som heter Sociala 

Resursförvaltningen. Den 1 maj 2017 kommer Malmö att ta bort indelningen i stadsdelar och 

istället organiseras i enheter utifrån verksamhetsområde. Efter den 1 maj kommer all 

verksamhet som rör personer med psykisk funktionsnedsättning att vara organiserade inom 

samma avdelning. Det finns två boenden enligt SoL i Malmö stad för personer med 

samsjuklighet och hemlöshet samt ett boende enligt SoL med 6 platser för personer med en 

psykisk funktionsnedsättning. Malmö stad har cirka 100 personer med en psykisk 

funktionsnedsättning som bor på boenden som kommunen köpt externt vilket kan vara 

boenden i andra kommuner. Tränings- och försökslägenhet kan beviljas av enheten Individ 
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och Familj. Ofta kan det vara handläggare inom ekonomiskt bistånd eller handläggare som 

arbetar med personer som är hemlösa som beviljar en sådan insats. 

Servicebostad enligt LSS i Malmö stad 

I Malmö stad finns det 24 bostäder med särskild service enligt 9 § punkt 9 LSS för personer 

med en psykisk funktionsnedsättning och som bedömts tillhöra personkrets 3 enligt 1 § LSS. 

Bostäderna är utformade som servicebostäder. Totalt bor det 221 personer med en psykisk 

funktionedsättning i en bostad med särskild service enligt LSS i Malmö stad. Antalet personer 

som bor i varje bostad varierar mellan 6 till 12 personer. Utformning på dessa bostäder skiljer 

sig åt då vissa av bostäderna är utformade som satellitbostäder med lägenheter utplacerade i 

olika närliggande flerbostadshus med en gemensamhetslokal och en personallokal i ett av 

husen. I de flesta bostäderna är lägenheterna placerade tillsammans i samma hus och där finns 

också gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. En bostad med särskild service i 

Malmö stad drivs tillsammans med rättspsykiatrin och där har både kommunen och 

rättspsykiatrin personal anställda. En bostad med särskild service drivs tillsammans med 

psykiatrin där har både kommunen och psykiatrin personal anställda. Av de 221 personer som 

bor i bostad med särskild service enligt LSS har cirka en fjärdedel av dem ett pågående 

missbruk av antingen alkohol eller andra droger.  

Budget 

Servicebostäderna för personkrets 3 i Malmö stad har en fast budget som är 

anslagsfinansierad. Det innebär att insatsen finansieras centralt från Malmö stad och inte att 

stadsdelen köper en specifik plats på boendet. Budgeten varierar mellan de olika bostäderna 

med särskild service enligt LSS. En av servicebostäder där de som bor är mer självständiga 

och har ett mindre behov av stöd och service är dygnspriset per person 1200 per dygn. De 

flesta servicebostäderna har ett dygnspris på cirka 1600 per dygn och den dyraste 

servicebostaden för de som har stora behov av stöd och service har en budget utifrån ett 

dygnspris på 3351 kronor. En av de dyraste servicebostäderna är den bostaden som drivs 

tillsammans med rättspsykiatrin. Utöver kommunens dygnspris betalar landstinget genom 

rättspsykiatrin för kostnaden för sin personal som är anställd på bostaden. Budget för de olika 

bostäderna med särskild service enligt LSS baseras på vårdtyngdsmätningar som gjorts för 

flera år sedan. 
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Aktiviteter 

I intervjun med sektionschefen för två LSS-bostäder i Malmö stad beskriver hen att de utgår 

från individens behov när det arbetar med aktiviteter och att de undviker att ha allt för mycket 

gruppaktiviteter. Utgångspunkten är vad personen är intresserad av och integration i 

samhället. Om en person vill delta i en studiecirkel kan de arbeta kompenserade och hjälpa till 

med saker i hemmet för att personer i fråga ska orka delta. Men de erbjuder också 

gruppaktiviteter.  

 

”Vi har ju som regel ganska mycket tid i våra verksamheter att följa med våra brukare på bio 

och ut och äta en lunch. Ta en fika, ta en promenad i parken eller ner till badet. Simma gå på 

en rockkonsert. Vi har verkligen möjligheter och tid och erbjuder och försöker hitta det där 

viljorna hos varje individ och få reda på vad du vill göra och uppmuntra till det.” 

I Malmö stad finns två sysselsättningsverksamheter för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning. Verksamheten IPS (Individual Placement and Support) som är inriktad 

mot arbetsmarknaden och som syftar till att hitta ett riktigt arbete i den omfattningen den 

enskilde kan klara och själv önskar. Den andra verksamheten heter Handkraft som består av 

ett café och cykelverkstad. Insatsen är inte biståndsbedömd utan för att få en plats där krävs 

att den enskilde tar kontakt och ställer sig i kö. Enligt intervju med sektionschefen är det inte 

många som bor i en gruppbostad enligt LSS, för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning, som har sysselsättning via Malmös två verksamheter. 

I intervju med biståndshandläggare så beskriver de att det ingår i själva insatsen bostad med 

särskild service enligt LSS att personalen ska arbeta med fritidssysselsättning och hitta 

aktiviteter. Biståndshandläggare kan inte bevilja insatsen sysselsättning där emot kan den 

enskilde själv ringa och ställa sig i kö till exempelvis Handkraft. 

”På ett LSS-boende är ju egentligen så att personalen ska hjälpa till med även 

fritidssysselsättning och hjälpa till att hitta aktiviteter. Det ingår ju i själva paketet. Men de 

hade ju ibland behövts något annat för de som inte når upp till kraven på den ordinarie 

arbetsmarknaden. Att det saknas sysselsättningen är ett problem på PK 3 boendena är min 

erfarenhet.” 

5.4 Sammanfattade jämförelse mellan Malmö stad och Stockholm stad. 

I Malmö stad beviljas personer med en psykisk funktionsnedsättning som behöver bostad med 

särskild service enligt 9 § punkt 9 LSS. I Stockholms stad beviljas bostad med särskild service 
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enligt 4 kap 1 § SoL. I Malmö stad är dessa bostäder utformade som servicebostäder enligt 

LSS. I Stockholms stad finns både gruppbostäder och stödboende. Stödboende har färre 

stödinsatser. De som i Stockholms stad benämns som gruppbostäder enligt SoL är likvärdiga 

med bostäder med särskild service enligt LSS i Malmö med avseende på att stöd ges och 

erbjuds under dygnet alla timmar. Antalet lägenheter per bostad är mindre på 

servicebostäderna i Malmö stad då antalet varierar mellan 6 och 12 lägenheter per bostad med 

särskild service. Antalet lägenheter per gruppbostad i Stockholms stad varierar mellan 8 och 

26 stycken och tre av gruppbostäderna har över 20 lägenheter per bostad. Dygnspriset per 

gruppbostad skiljer sig också åt. I Malmö stad varierar dygnspriset mellan 1200 till 3351 

kronor och de flesta servicebostäder i Malmö stad har dygnspris runt 1600 per dygn. I 

Stockholms stad varierar dygnspriset för en gruppbostad mellan 1079 och 1422 kronor.  

Hur personalen arbetar med aktiviteter skiljer sig också åt. Utifrån de intervjuer jag gjort med 

en chef i Stockholm stad och en i Malmö stad arbetar personalen mer med aktiviteter på 

individnivå i Malmö stad och det finns tid till att följa med de som bor på servicebostaden på 

aktiveter exempelvis en konsert. I Stockholms stad erbjuds aktiviteter enbart på gruppnivå. 

Stockholms stad har betydligt fler sysselsättningsverksamheter än Malmö. Det finns totalt 32 

olika verksamheter att välja på i Stockholms stad. Personer som bor i en gruppbostad har 

möjlighet att ansöka om sysselsättning som insats enligt SoL. På gruppbostaden i Stockholms 

stad var det 4 av 12 personer som hade beviljats sysselsättning. Under intervjun med 

sektionschefen i Malmö stad framkommer det att det finns två sysselsättningsverksamheter i 

Malmö stad. Det var sällan personer som bodde i bostad med särskild service som hade 

sysselsättning genom dessa två sysselsättningsverksamheter. Dessa verksamheter var inte 

heller biståndsbedömda utan för att få plats där skulle den enskilde ta kontakt med 

verksamheten och ställa sig i kö i väntan på en plats. Bristen på sysselsättningsverksamheter 

för de som bodde på servicebostäderna var också något som togs upp som ett bekymmer i 

intervjun med biståndshandläggare i Malmö stad. 

Malmö stad och Stockholms stad skiljer sig också åt med avseende på organisation. 

Stockholms stad har en tydlig beställar- och utförarorganisation. Där både kommunala och 

privata insatser för personer med en psykisk funktionsnedsättning köps av stadsdelen. I 

Malmö stad är bostad med särskild service enligt LSS anslagsfinansierad med en fast budget 

som sker centralt. Bostäder med särskild service för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning i Malmö stad är också organiserade centralt medan gruppbostäder för 

personer med en psykisk funktionsnedsättning är organiserade ute på stadsdelarna. 
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5.5 Resultat Intervjuer. 

I följande avsnitt presenteras resultatet från de intervjuer som gjorts med representant från 

Schizofreniförbundet, RSMH i Stockholm och RSMH i Malmö.  

Samarbetet med Malmö stad och Stockholm stad 

Representanterna från RSMH i både Stockholm och Malmö beskriver samarbetet som gott 

och bra med både Malmö stad och Stockholms stad. Båda representanterna tar upp exempel 

när de samarbetat utifrån olika projekt såsom PRIO-satsningen som var den förra regeringens 

särskilda satsning på riktade insatser inom området psykisk hälsa. RSMH i både Malmö och 

Stockholm beskriver återkommande tillfällen när de samarbetat med kommunen. Inför att 

Malmö stad ska göra en omorganisation har representanter från RSMH suttit med en i 

styrgrupp för den nya organisationen. 

”Vi har ett gott samarbete. Vi har bra kontakter med Malmö stad. Ja, jag träffar dem om inte 

varje vecka men varannan vecka, de som sitter i stadshuset. Jag sitter bland annat i en 

styrgrupp på Sociala Resursförvaltningen.” 

RSMH i både Malmö och Stockholm har organiserat sig tillsammans med andra 

brukarföreningar i samarbetet med kommunen. Utifrån intervjuerna framkommer vissa 

skillnader. I Stockholm arbetar RSMH tillsammans med Handikapporganisationerna 

samarbetsorgan (HSO) där handikapporganisationer för både psykiska och fysiska 

funktionshinder ingår. I Malmö har RSMH organiserat sig i ett nätverk som heter ”Lokalt 

Forum i Malmö” och som är ett öppet nätverk för alla brukarföreningar inom området 

psykiatri och som har verksamhet i Malmö.  

”Mycket av vår samverkan med Stockholm stad går ju genom HSO alltså 

Handikappförbunden i Stockholm stad. Det är på det sättet att HSO bemannar alla de här 

funktionshinderråden som finns i alla stadsdelar. I varje stadsdel har man ett funktionshinder 

råd och så har man det i alla nämnder och förvaltningar.” 

”Det är Lokal forum i Malmö som får driva på det lika granna. Så att det kan bli ett individ 

och brukarperspektiv. Ja, det behöver ju vara så att det är någon som har gått igenom de här 

sakerna för att det ska funka. Det är väldigt viktigt att någon med erfarenhet på olika sätt kan 

få en fot in och kanske ge feedback till styrande professioner och det är viktigt. Vi ligger 

ganska bra i samarbetet med Malmö stad. Vi jobbar rätt mycket med Region Skåne också när 

det gäller Lokalt Forum.” 
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Både RSMH i Stockholm och Malmö beskriver att det finns möjligheter till inflytande. 

Representanten från RSMH i Stockholm beskriver att inflytandet kan se olika ut och att de 

använt olika vägar för att höras och komma till tals. Vid ett tillfälle när 

funktionshinderperspektivet saknades i en rapport skrev de i nättidningen ETC (Etcetera). Det 

bidrog till att de inbjöds att delta i olika sammanhang 

”Vi kunde konstatera att man glömt att ta upp personer med funktionshinder i rapporten så vi 

gjorde en bredsida i flera olika forum där den remitterades internt och vi skrev i den här 

nättidningen ETC. Hör och häpna vi blev uppkallade till vederbörande borgarråd. Vi trodde 

det var för straffpredikan med konstigt nog lyssnade de på oss och lovade att nu ska vi se till 

att ni inbjuds i olika sammanhang när vi har våra möten osv.”’ 

Svårigheter med samverkan 

I alla intervjuer beskrivs samverkan som svårt på olika sätt. I Stockholm benämns 

bemanningen som en utmaning och att personer som är med i handikapporganisationerna 

många gånger kan vara ganska sjuka. 

 

”Det finns nästan 30 funktionshinderråd och funktionshinderråden bemannar HSO med sju 

personer i varje råd. Det innebär att över 200 personer deltar i samverkansarbetet med 

Stockholms stad. Det är ganska ansträngande för sådana här frivilligorganisationer att klara 

av en så stor bemannings grej för det är trots allt ganska så sjuka människor.”   

 

En annan svårighet som nämns är att det kan vara svårt att föra sin talan i större sammanhang. 

För många kan det vara svårt att ställa sig upp och framföra sin åsikt inför en vältalig 

stadsdelsdirektör eller kommunalråd.   

 

”Alla sådana här funktionshinderråden och samverkansråden som vi sitter i på olika ställen. 

Då framför vi vad vi vill och det är ju erfarenheter från de här människornas liv så att säga. 

Men ibland är de ju inte kapabla att ställa sig upp när de står en stadsdelsdirektör eller ett 

kommunalråd el vad det nu kan vara som är vältalig. Så de blir ofta väldigt tysta. Det är ett 

ganska stort bekymmer tycker jag men jag tycker att vi i Stockholmsdistriktet har lyckats 

locka fram ett antal människor inom olika lokalföreningar som kan vara lite aktiva som när 

man kallar till samverkansråd vad det nu kan vara för verksamhet så är de fullt kapablas att 

framföra våra åsikter.” 
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En annan utmaning som beskrivs är att arbetet i föreningen och samarbeten med flera olika 

parter som psykiatrin, kommunen och andra forum ibland kan bli för mycket att orka med. 

”Lämnade posten för ett par månader sedan som vice ordförande i distriktet. Jag orkade inte 

med det. Det är rätt tufft det här föreningslivet. Sen är man ju knuten till andra forum som 

Lokalforum då är vi flera olika föreningar som Libra och Fontänhuset. Det är ju många 

frågor med Region Skåne landstinget och vi försöker påverka på olika håll. Bland annat 

håller Lokal Forum en psykiatrivecka här i Malmö snart. Ja det är rätt tuffa men viktiga 

uppdrag.” 

En svårighet som tas upp i intervjun med en representant från Schizofreniförbundet är att trots 

att det finns olika brukarråd och inflytanderåd på lokala och regionala nivåer kan det finnas 

svårigheter för små handikappförbund att delta. De anser att många frågor som rör 

kommunens stöd är komplicerade och något som de inte är insatta i och därför har svårt att 

bevaka. 

”Jag tror att många medlemmar i förbundet har mer fokus på att ha en åsikt om sjukvårdande 

behandling och att de inte är så kunniga och tycker att det är krångligt att sätta sig in i 

kommunens stöd.” 

”Så sitter det ofta brukarråd eller inflytanderåd på lokalnivå både ibland i regioner men 

ibland också i kommuner eller stadsdelar. Det finns rutiner eller formalia för hur detta ska 

vara. Det som är bekymret för alla små handikappförbund. Jag tror att om du skulle ringa till 

någon lokalförening och fråga vad de tycker om personkretsindelningen i LSS så skulle de 

säga va? Man tycker att detta är ganska komplicerade frågor som man inte känner sig så 

insatt i faktiskt. ” 

En annan utmaning som togs upp av representant från RSMH i Stockholm var hur 

brukarorganisationer skapar en gemensam åsikt utifrån flera enskilda individers erfarenhet 

och vilja samt vilka frågor som organisationen ska välja att driva. 

”Men det här med att skapa en åsikt utifrån en massa enskilda individers erfarenhet är inte så 

lätt heller. Man måste ju försöka syntetisera på något sätt, vad tycker våra människor utifrån 

sin erfarenhet av etc (elchockbehandling) till exempel. Vad tycker vi om det? Och då blir det 

ju ofta att vi centralt här tillsammans kanske med förbundet på central nationell nivå jobbar 

rätt mycket ihop och utmejslar någon slags synpunkt.” 
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Arbetet med frågan om bostäder och bostäder med särskild service. 

Både RSMH i Stockholm och Malmö beskriver bostadsbristen som ett stort problem då det i 

många fall är ännu svårare för personer med psykisk funktionsnedsättning att få tag i en 

lägenhet. RSMH i Malmö svarar att de inte arbetat med bostadsfrågan på något specifikt sätt.   

 

”Nej det har vi har inte arbetat med frågor gällande gruppbostäder och det har vi inte heller 

gjort på distriktet, Det är ju distriktet som går ut med de här bitarna. Vi har ju en ombudsman 

på distriktet som är uppdaterad i de här sakerna men det har inte varit uppe där.”  

 

RSMH i Stockholm beskriver att de arbetat med frågan om bostäder på olika sätt. Dels 

tillsammans med HSO och då med att försöka följa upp hur Stockholm stad ska nå sitt mål att 

bygga bostäder för personer med funktionshinder i 5 % av all nybyggnation. Denna strategi är 

svår att följa upp då vissa stadsdelar bygger fler bostäder och andra inte.  

 

”Ett av de stora bekymren vi har i Stockholm men då jobbar vi inte så mycket enskilt i RSMH 

utan då jobbar vi med de andra i HSO medlemmar och de är ju det att försöka få fram något 

slags system för att försörja funktionshindrade med bostäder.” 

 

Andra bekymmer som tas upp är att många personer med en psykisk funktionsnedsättning bor 

i andra hand i lägenheter som hyrs ut av Stockholm stad.  

”Det finns personer med psykiska funktionshinder som bor och har bott i hela sitt liv i 

andrahandslägenheter som Stockholm stad har ställt till förfogande som försökslägenhet och 

så bor de kvar där med ett andrahandskontrakt halva sitt liv. Ofta är det ju gamla 40-tals 

lägenheter som är dåligt funktionshinder anpassade. Det kostar ju en del i 

anpassningsåtgärder då. Men framförallt är det ju inte riktigt likvärdigt med andra 

människor i samhället.” 

Att det inte finns tillräckligt med bostäder i Stockholm stad och att personer med 

funktionshinder därför tvingas flytta utanför Stockholm tas också upp som ett problem av 

RSMH. 

”Det är ju nästan häpnadsväckande och dessutom då så skickar man ju iväg människorna 

från dess normala miljö till någon helt ny miljö där de ska försöka anpassa sig. Ja det är 

nästan omänskligt i vissa fall. Stockholm har ju i vissa fall varit bra på att skicka iväg 

människor och så småningom har de blivit fast i någon annan del av Sverige.” 
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Ett annat exempel där RSMH i Stockholm arbetat särskilt med frågan om gruppbostäder var 

när de fått kännedom om det fanns en gruppbostad i Stockholm stad för personer med en 

psykisk funktionsnedsättning som var mindre bra. Efter att de besökt gruppbostaden skrev det 

om den i RSMH tidning och pratade med ledningen i den stadsdelen. Problemen som det 

handlade om att var att gemensamhetsutrymmena användes som förråd av möbler, att de inte 

arbetade rehabiliterande och att de som bodde på gruppbostaden var isolerade. 

”Sen har vi ju det här med gruppbostäder som kan definieras lite hur som helst. Vi gav oss på 

det här för några år sedan. Det finns en gruppbostad i Stockholm som bestod av två våningar 

i en centrumbyggnad. Det var två gamla utlokaliserade vårdavdelningar från ett av 

Stockholms före detta mentalsjukhus. På vardera våningen var det flera rum i rad. Det här 

kallades då gruppboende. Det fanns lite personal där. Det som en gång i tiden när de hade 

varit vårdavdelning var gemensamhetsavdelning där alla satt och åt o.s.v. Det utrymmet 

användes nu som förråd och där hade personalen staplat upp möbler” 

”Jag skulle tro att boendet finns kvar för det var inte så länge sedan jag pratade om det med 

någon. Men överhuvudtaget att få det där till att vara ett gruppboende som man ska betala 

hyra för. En gammal vårdavdelning som man en gång i tiden var inlagd på som man då 

visserligen betalade en daglig avgift för medan man låg på avdelningen. Det är ju 

förskräckligt. Det blev en del tidningsskriverier om det där. Det är ju ett exempel på hur 

vårdslöst man handskas med den här gruppen människor.” 

RSMH i Stockholm beskriver att de vill att bostäder för personer med psykiska 

funktionshinder skall vara riktiga hem. 

”Så vi jobbar med bostäder och vi vill att bostäder ska vara riktiga hem. Det blir ju sällan det 

eftersom man sällan får riktiga bostäder fördelade till sig och de kan inte vara för dyra så att 

den här gruppen människor har råd med dem. Så det finns svagheter i det systemet i 

Stockholm stad.” 

RSMH i Malmö tar upp betydelsen av bostaden och att det är viktigt för självkänslan. 

”Det är inte lätt för en person med en funktionsnedsättning att få en bostad vad det än gäller. 

Många gånger är det en trygghet att få en bostad eller kontrakt för en brukare. Det är viktigt 

med bostad det har ju med ens självkänsla att göra. Varför ska en inte person kunna få en 

bostad efter en skilsmässa om den fått en depression det kanske leder till att personen blir 

försökskanin på ett sjukhus. Då kanske man blir ännu mer innesluten och inte kan föra sin 
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egen talan. Varför kan inte en sådan människa få en självkänsla. Här får du en bostad och vi 

backar dig och bygger upp människan i alla fall.” 

Frågor som rör lagstiftning SoL kontra LSS. 

RSMH i Stockholm beskriver att de inte har haft kontakt med någon person med en psykisk 

funktionsnedsättning som har haft insatser enligt LSS i Stockholm. 

 

”Vi har ju inte haft kontakt med någon i Stockholm som har haft LSS. Utan det är ju SoL det 

handlar om hela tiden. Vi har ju hävdat att det är många i de här grupperna som väl skulle 

kunna platsa i LSS trygghetssystem istället. Men de är ju döskraja för att öppna upp där.”   

RSMH i Stockholm beskriver att de försökt att arbeta med att personer med en psykisk 

funktionsnedsättning ska få sina insatser via LSS men att det har varit svårt att arbeta med 

dessa frågor.  

”Vi har ju åsikter om LSS både det här med att personer med psykiska funktionshinder 

kvalificerar för det på ett helt annat sätt än vad de tillämpas idag. Vi har ju krävt översyn av 

det på den här nivån och på distriktsnivå. När vi pratar med Stockholm stad och Stockholms 

läns landsting då finns inte viljan att ifrågasätta systemen.” 

Vid intervjun med Schizofreniförbundet så beskrivs att förbundet arbetat med frågan om LSS 

på olika sätt. Förbundet satt med i psykiatriutredning och att de då var aktiva med att personer 

med en psykisk funktionsnedsättning skulle få tillhöra LSS. De var positiva till att psykiska 

funktionshinder skulle jämställas med andra former av funktionsnedsättningar. 

”Där var schizofreniförbundet ganska aktivt med att gruppen psykiskt funktionshindrade 

skulle få tillhöra LSS. Man nöjde sig med detta och att inte det inte skulle vara någon sär 

rättighetslagstiftning för enbart psykiskt funktionshindrade. Det finns också bekymmer med en 

särlagstiftning. Även om det är en positiv rättighetslagstiftning så var det framförallt det här 

resonemanget med att psykiska funktionshinder skulle jämställas med andra former av 

funktionsnedsättningar som var bra” 

Efter psykiatrireformen har det funnits en besvikelse i schizofreniförbundet över att så få 

personer med psykiska funktionshinder fått insatser beviljade via LSS. De beskriver också 

svårigheter med LSS då insatserna inte är anpassade efter de behov personer med en psykisk 

funktionsnedsättning har. 
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”Det är en ytterst liten grupp av människor med psykiska funktionshinder som fått sitt bistånd 

via LSS. Förbundet har varit besviken över det, om nu ett förbund kan ha känslor. Men det 

här med LSS fungerar inte för vår grupp. De är också så att de stödinsatser som finns listade 

i både SoL och LSS passar ju ibland inte vår grupp. I SoL exempelvis nämns inte boendestöd 

som är den vanligaste insatsen i form av stöd för gruppen psykiskt funktionshindrade. ” 

Inom Schizofreniförbundet har de arbetat med frågor som rör LSS på olika sätt dels har de 

haft förslag på att dela personkrets 3 så att personer med psykiska funktionshinder skulle bli 

en egen fjärde personkrets. 

 ”För några år sedan hade förbundet en diskussion som man också förde ut i offentligheten 

att man skulle dela personkrets tre i LSS och göra personer med psykiska funktionshinder som 

en fjärde personkrets.” 

På senare år har schizofreniförbundet inte arbetat så intensivt med frågor som rör LSS. 

Förbundet har arbetat mer med frågor som rör rätten till sysselsättning och mindre med frågor 

som rör boende.  

”Den stora invändningen som schizofreniförbundet har haft det är egentligen att det inte 

finns något rätt till sysselsättning för personkrets 3.” 

”Så egentligen har schizofreniförbundet bråkat mer om sysselsättning än boendet faktiskt. 

Jag är inte säker på att det har varit en bra prioritering. Jag tror att boendefrågan borde ha 

fått mer ljus i förbundet. Ja så har det blivit i alla fall.” 

I slutet av intervjun när frågan ställs om de är något de själva vill lägga till, tar både 

representant från Schizofreniförbundet och representant från RSMH i Stockholm upp att 

personer med allvarliga och långvariga psykiska funktionshinder har en betydligt lägre 

medellivslängd än genomsnittet. Detta tas upp av dem som ett allvarligt problem och något 

som de anser att samhället borde uppmärksamma.  

”Vi brukar jämföra med den genomsnittliga medellivslängden för grupper i Afrika då de är 

ungefär samma som för våra grupper. Frågan är om vi ska behöva ha det på det sättet. Men 

som sagt det är ju en försummad grupp i många avseenden.” 

”Den här ökningen i medellivslängd som andra har finns inte hos människor som har en 

schizofrenidiagnos. Medellivslängden gentemot den övriga befolkningen skiljer sig på 20-22 

år. För det är ju så att det finns ett gap gällande medellivslängden för människor med 

schizofreni. Så att om man gjorde det här rationellt så borde man tänka det här är ju en 



51 
 

grupp som har det förskräckligt. Som dör i förtid. Systemet funkar ju inte och hur ska vi 

göra?” 

6.1 Analys 

Analysen baseras på ett rättssociologiskt perspektiv utifrån ett horisontellt perspektiv på rätten 

och från frågeställningen om rättens inverkan på andra samhällsförhållanden (Hydén, 2002; 

Mathiesen, 2005). I analysen relateras det rättssociologiska perspektivet till tidigare forskning, 

avsnittet rättslig reglering och den del av uppsatsens bakgrund som omfattar propositionen till 

den så kallade psykiatrireformen.  

Bostad med särskild service  

I den första delen av resultatredovisningen jämförs insatsen bostad med särskild service och 

hur samma insats är utformad enligt LSS i Malmö stad och enligt SoL i Stockholms stad.  

Resultaten visar att det är skillnader gällande insatsen bostad med särskild service för 

personer med psykiskfunktionsnedsättning mellan städerna. En skillnad är hur många som bor 

i respektive bostad. Malmö stads bostäder med särskild service för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning enligt LSS är utformade som servicebostäder. Insatsen servicebostad 

finns beskrivet i förarbetena till LSS men hur många personer som bor i en servicebostad 

finns inte angivet (prop. 1992/93:159).  Detta finns förtydligat i Socialstyrelsens (2007) 

handbok Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS: stöd för rättstillämpning och 

handläggning där det står att det i en servicebostad kan det bo fler personer än i en 

gruppbostad men antalet personer bör vara så begränsat att boendemiljön inte får en 

institutionell prägel. Bostad med särskild service enligt SoL finns inte beskrivet eller reglerat i 

lagen eller förarbetena (Socialstyrelsen, 2010). Detta kan vara en anledning till att det bor fler 

personer i gruppbostäderna för personer med en psykisk funktionsnedsättning som är 

utformade som bostad med särskild service enligt SoL i Stockholm än vad det gör på 

servicebostäderna enligt LSS i Malmö stad. I socialstyrelsen rapport anges det dock att det 

inte finns något som talar för att en bostad med särskild service enligt SoL skall vara utformad 

på annat sätt än bostad med särskild service enligt LSS (a.a.). Resultaten visar dock på 

skillnader gällande bostad med särskild service enligt SoL i jämförelse med de bostäder med 

särskilds service enlig LSS utifrån hur många som bor i bostaden. I Brunt & Tibbelin (2011) 

studie om bostäder för personer med en psykisk funktionsnedsättning har bostäderna 

kategoriserats utifrån om de har en hemlik miljö eller om de har en institutionsliknade miljö. 

Detta har gjorts utifrån vissa kriterier och ett av kriterierna för att bostaden ska ha en hemlik 
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miljö är att det bor maximalt 10 personer med en psykisk funktionsnedsättning per bostad 

(Brunt & Tibbelin, 2011). Utifrån denna studie och definition av en hemlik miljö är det 4 av 

Malmö stads 24 servicebostäder som inte lever upp till Burnt & Tibbelin (2011) kriterier för 

en hemlik miljö. I Stockholm stad är det 7 av 10 gruppbostäder som har fler än 10 personer 

som bor på gruppbostäderna och som enligt dessa kriterier inte har en hemlik miljö. Det 

betyder att det är 20 servicebostäder i Malmö stad och 3 gruppbostäder i Stockholm stad som 

har en hemlik miljö i relation till Brunt & Tibbelin (2011) kriterier för detta.  

 

Skillnader gällande bostad med särskild service för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning i Malmö stad och Stockholms stad utifrån priser och antalet som bor 

respektive bostad med särskild service går att se som en konsekvens av den skillnad gällande 

kvalités nivå som finns beskriven i SoL och LSS. Enligt 4 kap 1 § SoL ska den enskilde 

genom biståndet tillförsäkras en skälig levnads nivå medan enligt 7 § LSS skall den enskilde 

genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Vad som anges som skälig levnadsnivå 

respektive goda levnadsvillkor är inte definierat i lagstiftningen. I propositionen till SoL 

beskrivs att skälig levnadsnivå är ett utryck för vissa minimikrav gällande kvalitén på 

insatserna och att skälig levnadsnivå kan beskrivas som en målsättning för kvalitén på den 

livsföring som medborgarna kan kräva i olika situationer (prop. 2000/01:80). Även i 

propositionen till LSS förtydligas goda levnadsvillkor och att det handlar om en kvalitets nivå 

och allmänna krav på insatserna. Även om vad som är god respektive skälig levnadsnivå inte 

finns definierat så tyder mitt resultat på att det görs en åtskillnad gällande kvalitén mellan 

insatser enligt LSS och SoL. 

Mitt resultat visar på att tillgången av insatser till personer med psykiska 

funktionsnedsättningar skiljer sig åt mellan kommuner. I min jämförelse har Malmö stad 

satsat på bostäder med särskild service. Dessa har ett dyrare dygnspris och de bor också färre 

personer på varje bostad med särskild service än det gör i Stockholms stad.  Malmö stad har 

inga biståndsbedömda sysselsättningsverksamheter men två sysselsättningsverksamheter dit 

personer med en psykisk funktionsnedsättning kan ringa och ställa sig i kö till. I min 

jämförelse framkommer det att Stockholms stad inte har satsat på bostad med särskild service 

på samma sätt som i Malmö stad utifrån dygnspris och hur många som bor på varje bostad, 

men det finns ett större antal sysselsättningsverksamheter i Stockholms stad. Att insatserna 

skiljer sig åt mellan kommuner kan förklaras av hur psykiatrireformen genomfördes då 

reformen inte främst styrdes genom reglering i lagstiftning utan istället genom att regeringen 
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erbjöd stimulansmedel som kommunerna fick ansöka om (Jfr Markström, 2003). Detta 

innebar en frihet för kommunerna att utforma insatser enligt vad de själva ansåg vara 

nödvändigt för personer med en psykisk funktionsnedsättning. Enskilda blir med den strategin 

hänvisade till vad kommunen erbjuder och kan inte begära en viss insats med stöd av lag 

(Markström, 2003.) Personer med en psykisk funktionsnedsättning bedöms inte, som 

redovisats, generellt tillhöra personkrets 3 i LSS. Resultatet i uppsatsen om variationerna i 

insatsernas utformning och omfattning kan förklaras av både brist på styrning genom 

lagstiftning och att Malmö stad respektive Stockholms stad hanterat ansvaret för personer 

med en psykisk funktionsnedsättning på olika sätt. I Malmö stad är det 221 personer som är 

beviljade insatsen bostad med särskild service enligt LSS medan i Stockholms stad är det 4 

personer som är beviljade samma insats. Mitt resultat visar på att det är kommunernas 

organisering av insatser som har en stor påverkan på vilken lagstiftning som personer med 

psykiska funktionshinder får sina insatser beviljade enligt. Personer med psykiska 

funktionsnedsättningars behov har knappast varit den självklara utgångspunkten för 

utformningen av insatserna. Det finns kunskap om att andra faktorer än lagstiftning som styr 

kommunernas handlande, exempelvis ekonomi som påverkar de prioriteringar som görs 

(Markström 2003). Ekonomin tas upp som ett av flera skäl till varför så få kommuner har 

utformat insatser enligt LSS för personer med en psykisk funktionsnedsättning (Markström, 

2003). 

SoL och LSS skiljer sig åt på flera sätt än den ambition som finns beskriven gällande kvalitén 

på insatsen. En skillnad är lagarnas konstruktion där SoL ofta beskrivs som en ramlag, med 

generella insatser som styrs utifrån behov medan LSS beskrivs som en rättighetslag då 

insatserna är specificerade och finns beskrivna i lagtexten (Åström, 2005). I propositionen till 

LSS betonas betydelsen av behovet av en specifik lagstiftning för personer med omfattande 

funktionshinder. Situationen kan i annat fall innebära att det kan bli stora variationer mellan 

kommuner vad gäller insatser, kvalité, resurser och ambitioner (prop. 1992/93:59). Detta ger 

studiens resultat tydliga exempel på. För att kunna skapa en jämlikhet i levnadsvillkor krävs 

en specifik lagstiftning, vilket också framhålls i förarbeten till LSS (a.a.). Mitt resultat visar 

på att LSS intention om att skapa jämlikhet i levnadsvillkor inte uppfyllts för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar.  

Analys intervjuer 

Att kommunen ska samarbeta med brukarorganisationer står uttalat i propositionen till SoL 

(prop. 1979/80:1; prop. 2008/2009:193). I de intervjuer jag har gjort beskrivs konsekvenserna 
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av samarbetet på olika sätt. Både RSMH i Stockholm och Malmö beskriver samarbetet med 

kommunen som gott och att det finns upparbetade strukturer för detta såsom bestämda möten 

och forum. I samtliga intervjuer beskrivs att det finns utmaningar och svårigheter gällande 

samverkan. I en av intervjuerna beskrivs att föreningsarbetet många gånger kan vara ganska 

tungt att orka med. Detta är också något som beskrivs i Markströms (2003) avhandling att det 

ofta finns några få djupt engagerade personer som ska representera alla föreningens brukare 

och i många olika sammanhang. Det är inte ovanligt att de som är aktiva blir utarbetade och 

slutar (a.a.). Andra förklaringar till svårigheter som kan uppstå i samarbetet med kommunen 

och andra myndigheter beskrivs i det som sägs i en intervju om att bemanningsfrågan många 

gånger kan vara svår att få ihop.  Enbart i Stockholm stad finns cirka 200 personer som är 

representerade i olika funktionshinder råd.  

En annan förklaring som beskrivs i en intervju är att de lagar som reglerar kommunens 

verksamhet anses vara svår att sätta sig in i för brukarna. Det krävs både information och 

kunskaper om lagstiftningen för att kunna delta aktivt i samverkansarbetet. Dessa 

förhållanden uppmärksammas i beskrivning av den norska hembiträdeslagens tillämpning 

(Mathiesen 2005).  Syftet med lagen kunde inte uppnås bland annat på grund av att berörda 

parter inte kände till lagen och hade bristande kunskaper om vad lagen reglerade. 

Hembiträden, ofta unga kvinnor var ingen stark medborgargrupp och också starkt beroende av 

den familj de arbetade hos. Det kan också förklara att det var svårt för dem att ställa fackliga 

krav. Detta resultat kan relateras till situationen för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning och till brukarorganisationernas beskrivning av att kommunens 

lagstiftning kan uppfattas som svår och komplicerad att sätta sig in i för dem. Det är inte alltid 

enkelt att förstå den information som lämnas i samband med samverkansmöten och andra 

kontakter med socialtjänsten. 

RSMH:s och Schizofreniförbundets beskrivningar av samarbetet med kommunen är ett 

exempel på de sociala situationer som lagen tillämpas i. Några av de utmaningar som 

framkommer i resultatet är att RSMH och Schizofreniförbundet har många samarbetsparters. 

De behöver också sätta sig in i en mängd olika frågor som rör kommunens insatser och 

verksamheter för personer med psykiska funktionshinder. I ett förbund har de arbetat särskilt 

med frågor som rör rätten till sysselsättning och mindre med frågor som rör bostäder. I en av 

intervjuerna beskrivs hur de i en brukarorganisation arbetat med enbart bostäder för personer 

med psykiska funktionshinder på en mängd olika sätt exempelvis genom kontakter med olika 

forum, samarbetsnätverk och med kommunen. De har också arbetat som ”kontrollanter” när 
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de får information om en gruppbostad för att ge synpunkter på den. Det skriver om sina 

synpunkter i föreningstidningen och kontaktar även ledningen för stadsdelen. Markström 

(2003) skriver om hur brukar- och anhörigorganisationer arbetat dels utifrån en påtryckarroll 

och dels genom ledningsgrupper. Markström menar att i vissa situationer har 

brukarorganisationer mer möjligheter till makt utifrån en påtryckarroll (a.a.). Detta är dock 

inget resultat som framkommer i de intervjuer jag har gjort. 

En annan svårighet som nämns i en intervju är att det kan vara svårt för personer som 

periodvis inte mår så bra att föra sin talan i större sammanhang inför exempelvis 

kommunstyrelser med flera. Markström (2003) visar att om det inte finns tydliga former för 

hur brukarorganisationernas inflytande ska utformas så kan detta gynna samverkans aktörer 

med stor formell makt, hög status och styrelsevana. Socialtjänsten är ansvarig för att 

samverkan kommer till stånd och kan bestämma villkoren för det. Lagstiftningen utrycker inte 

vilken makt som ska ges till brukarorganisationerna. Svårigheter som tas upp i intervjuerna 

som brist på kunskap gällande kommunens lagstiftning och svårigheter för personer att föra 

sin talan är omständigheter som ur ett maktperspektiv gynnar kommunen. Detta 

uppmärksammas också i propositionen till LSS där personer med en funktionsnedsättning kan 

på grund av funktionsnedsättningen och andra omständigheter ha svårt att hävda sina 

intressen gentemot offentliga organ. Ramlagar utan specificerade insatser kan bidra till 

ytterligare svårigheter för personer med funktionshinder att hävda sina behov (prop. 

1992/93:159). 

I intervjun med schizofreniförbundet tar de upp att det är ett problem att insatserna i LSS inte 

är utformade efter personer med psykiska funktionshinders behov. Detta tas upp som ett skäl 

till varför inte LSS tillämpats som det var tänkt för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning i både Markström avhandling och i Socialstyrelsen uppföljning av 

psykiatrireformen (Markström, 2003; Socialstyrelsen, 1999). I intervjun med 

Schizofreniförbundet och med RSMH i Stockholm beskriver de att de på olika sätt har försökt 

att arbeta med frågor som rör LSS och att personer med en psykisk funktionsnedsättning ska 

ha rätt till insatser LSS. De beskriver i intervjuerna att det varit svårt att få stöd för sina krav 

mot kommunen. Som både Åström och Esping visar kan en generell lagstiftning utan 

specificerade regler ge mer makt till kommunen att definiera lagens innehåll. Med en konkret 

lagstiftning som LSS får kommunen mindre utrymme att själva bestämma innehåll och 

omfattning i de insatser som preciseras i lagen (Åström, 2005; Esping, 1994). 
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Mathisen (2005) beskriver att det inte räcker med att en lag antas och tillämpas. Hur lagen 

tillämpas påverkas även av vilka frågor som regleras, vem lagen riktar sig till, andra 

omständigheter och i vilka sammanhang den kommer att användas. En lag landar i en social 

situation som påverkar lagens verkningar (Mathiesen, 2005). Detta perspektiv kan relateras 

till mitt resultat. De frågor som regleras i denna studie är kommunernas insatser till personer 

med psykiska funktionshinder enligt två lagstiftningar SoL och LSS. SoL är en ramlag som är 

behovsstyrd och vars insatser inte finns definierade i lag. LSS är en tydligare lagstiftning med 

specificerade insatser som finns definierade i lagens förarbeten (Åström, 2005). Personkrets 3 

som personer med en psykisk funktionsnedsättning kan bedömas att tillhöra är otydligt 

formulerad. Detta kan vara en av orsakerna till att personer med en psykisk 

funktionsnedsättning inte beviljas insatser enligt LSS som det var tanken i propositionen till 

den så kallade psykiatrireformen (prop. 1993/94:218). Resultatet från de intervjuer som gjorts 

med brukarorganisationer beskriver flera svårigheter i samarbetet med kommunen. 

Brukarorganisationernas beskrivningar av samarbetet med kommunen exemplifierar också 

delar av den sociala situation som SoL och LSS verkar i. Brukarorganisationer som 

organiserar och företräder personer med psykiska funktionshinder beskriver bland annat 

svårigheter med bemanning, att orka med, brist på kunskap samt att det kan vara svårt att föra 

sin talan gentemot kommunen. De svårigheter som brukarorganisationer beskriver kan 

tillsammans med andra faktorer såsom psykiatrireformens genomförande och otydligheter i 

lagstiftningen bidra till att kommunen får ökad makt och frihet att organisera insatser till 

personer med psykiska funktionsnedsättningar som de vill. (Jfr Markström, 2003). 

Otydligheter gällande lagstiftningen och bristen på central styrning kan också öka 

kommunernas makt när det gäller att tillgodose psykiskt funktionshindrades behov (Esping, 

1994). Detta är faktorer som alla kan försvåra brukarorganisationernas möjligheter att påverka 

de insatser som kommunerna erbjuder personer med en psykisk funktionsnedsättning.  

Sammanfattande analys 

I propositionen till det som kom att kallas psykiatrireformen konstateras att personer med 

psykiska funktionshindrade ingår i personkrets 3 enligt LSS om funktionsnedsättningen är 

stor, varaktig och om den försakar betydande svårigheter i vardagen (1993/94:218). Vilket 

också regleras enligt 1 § LSS. Resultaten av denna studie visar att för personer med en 

psykisk funktionsnedsättning innebar psykiatrireformen att storstadskommunerna Malmö och 

Stockholm kom att utforma insatsen bostad med särskild service på olika sätt och enligt olika 

lagstiftningar. Detta visar på att det som anges i 1 § LSS och i propositionen till det som kom 
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att kallas psykiatrireformen inte kom att tillämpas som det var tänkt. Denna variation av 

kommunens strategier kan delvis förklaras av de stimulansmedel som kommunerna fick 

ansöka om från staten för att starta upp insatser för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning. Dessa resultat stämmer överens med de resultat som Markström 

redovisar i avhandlingen om psykiatrireformen (Markström, 2003). Studiens resultat visar på 

att det finns skillnader mellan insatsen bostad med särskild service enligt SoL i Stockholms 

stad och bostad med särskild service enligt LSS i Malmö stad. Skillnaderna avser hur många 

som bor i bostaden, dygnspris och hur socialtjänsten arbetar med aktiviteter. Dessa skillnader 

kan främst förklaras av att kommunerna har stor frihet att själva välja hur de vill tillgodose 

psykiskt funktionshindrades behov. Mitt resultat tyder dock på att det är betydelse för 

enskilda om bostad med särskild service beviljas enligt LSS eller enligt SoL.  

De slutsatser som jag kan dra utifrån resultaten av min studie är att det är skillnad mellan 

insatsen bostad med särskild service om den beviljas enligt SoL i Stockholms stad eller LSS i 

Malmö stad. Resultat visar också att det är skillnader mellan hur många som bor på respektive 

bostad och utifrån dygnspris mellan bostad med särskild service enligt LSS i Malmö och 

bostad med särskild service enligt SoL i Stockholm. Kommunerna har mer makt att själva 

definiera och besluta om hur insatser enligt SoL ska utformas. Detta tycks påverka även 

kvalitetsnivån vid utformningen av bostäder med särskild service. I Malmö stad finns ingen 

biståndsbedömd sysselsättning. Det finns i Stockholm.  

Brukarorganisationer beskriver samarbetet med kommunen som gott i båda städerna och att 

det finns upprättade strukturer för möten och forum. De beskriver också många utmaningar 

och svårigheter som kan påverka samarbetet. De svårigheter som beskrivs är dels att arbetet i 

brukarorganisationen är krävande och svårt att orka med, dels att det kan vara svårt att 

bemanna alla poster i olika brukarråd. Tillsammans påverkar detta möjligheterna att kunna 

vara delaktig och ge röst åt psykiskt funktionshindrade som är så avgörande för att de ska få 

tillgång till samhällets service och som lagstiftningen förutsätter. De insatser som kommunen 

kan erbjuda beskrivs som svårtillgängliga. Den slutsats jag kan dra utifrån mitt resultat är att 

det ställs höga krav brukarorganisationer och enskilda för att kunna samarbeta med 

kommunen. Några förklaringar till detta är att de finns många olika samverkans partners och 

att det krävs att både brukarorganisationer och enskilda får information och har den kunskap 

som behövs för att kräva hjälp och stöd. På frågan som anges som titeln på denna uppsats: Är 

det någon skillnad på SoL och LSS? Så är mitt svar ja. 
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7:1 Diskussion 

Mitt resultat visar på att det skiljer sig mellan insatsen bostad med särskild service enligt LSS 

i Malmö stad och insatsen bostad med särskild service enligt SoL i Stockholms stad. Jag anser 

att personer med stora och varaktiga psykiska funktionshinder bör ha samma rättigheter som 

andra personer med stora funktionshinder att få tillhöra en rättighetslagstiftning med 

specificerade insatser för att kunna uppnå jämlika levnadsvillkor. Det finns en risk att det blir 

en norm i kommuner att personer med stora och varaktiga psykiska funktionsnedsättningar 

inte tillhör LSS. Eftersom det finns en åtskillnad gällande kvalitetsnivån som anges i SoL och 

LSS kan detta innebära att det blir ett accepterande av sämre insatser för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar än för personer med andra funktionshinder och som bedöms 

tillhöra LSS. De personer med psykiska funktionshinder som har ett behov av en bostad med 

särskild service med tillgång till stöd och service under dygnets alla timmar har så pass stora 

konsekvenserna av det psykiska funktionshindret att de borde tillhöra personkrets 3 enligt 

LSS utifrån de kriterier som anges i 1 § LSS.  

Eftersom bostad med särskild service enligt SoL inte finns reglerat eller specificerat i 

lagtexten och förarbeten innebär detta en större frihet för kommunerna att organisera insatsen. 

Detta kan vara bra i vissa fall då det kan skapas former av ”mellanboenden” för de som inte 

klarar av att bo i egen lägenhet men som inte behöver bo i en bostad med tillgång till personal 

under dygnets alla timmar. För de personer med psykiska funktionshinder som har behov av 

en bostad med särskild service med tillgång till personal under dygnets alla timmar borde 

kommunerna erbjuda bostad med särskild service enligt LSS och de borde bedömas tillhöra 

personkrets 3. LSS konstruktion som en rättighets lagstiftning har fördelar i jämförelse med 

SoL eftersom insatserna finns reglerat i lagtext. Syftet med LSS var bland annat att skapa 

jämlika levnadsvillkor för personer med stora funktionshinder gällande insatser för stöd och 

service (prop. 1992/93:59). Min studie visar på att det inte blivit så för personer för psykiska 

funktionshinder. Det borde vara kommunens uppgift att erbjuda insatser som har goda 

levnadsvillkor som målsättning och inte lägga ansvaret på den enskildes rätt och ansvar att 

ansöka om LSS. Att personer med psykiska funktionsnedsättningar inte självklart beviljas 

insatser enligt LSS påverkar även brukarorganisationernas arbete. Otydligheten i 

lagstiftningen ökar kommunens makt. Det bidrar till att det blir svårare för personer med 

psykiska funktionshinder att sätta sig in i kommunens verksamhet och de insatser som 

kommunen har för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Min studie visar på att 

psykisk funktionshindrades behov kommer i andra hand och insatserna istället styrs utifrån 



59 
 

hur kommunerna valt att organisera sina insatser. Personer med psykiska funktionshinder kan 

ha svårigheter med att komma tals och det borde därför vara samhällets ansvar att förenkla för 

denna grupp att få sina rättigheter tillgodosedda. Precis så som de gjorts för dem som omfattas 

av personkrets 1 och 2 enligt 1 § LSS. 

7.2 Diskussion av teori- och metodval 

Min studie har haft en kvalitativ ansats med en beskrivande del och en del som baseras på 

intervjuer gjorda med brukarorganisationer. Mitt val av metod har varit lämplig utifrån den 

studie som gjorts. Då jag har gjort en jämförande studie är det en fördel att det är samma 

uppgifter som jämförs och att tillvägagångsättet är det samma. I min studie så har inte 

tillvägagångssättet varit exakt detsamma men då jag utgått från att besvara mina 

frågeställningar så har jag bedömt att detta inte borde påverka resultatet. Min studie hade varit 

möjlig att undersöka genom andra metodval. En rimlig metod hade varit att jämföra bostad 

med särskild service i Malmö stad och Stockholms stad genom deltagande observation. Men 

det hade varit en mer tidskrävande metod och då hade andra etiska ställningstagande behövt 

beaktas. 

Min studie utgår från ett rättssociologiskt perspektiv och utifrån ett horisontellt perspektiv på 

rätten där jag främst studerar lagstiftningens konsekvenser. Det rättssociologiska perspektivet 

har varit användbart för att analysera mitt resultat utifrån kommunernas variationer av insatser 

och brukarorganisationernas beskrivningar av samarbetet med kommunen. Det föreligger 

dock begränsningar gällande aspekter som rör insatsernas innehåll och begränsningar gällande 

tolkningen av brukarorganisationernas arbete. Eftersom min studie handlar om hur insatsen 

bostad med särskild service organiserats i två kommuner så hade det varit möjligt att utgå från 

någon form av organisationsteori. Det rättssociologiska perspektivet bidrar till en ökad 

förståelse för mitt resultat i förhållande till lagstiftningen och till andra samhällsfaktorer.  

7.3 Förslag till vidare forskning 

Det behövs ytterligare kunskap om vad det innebär och vad det får för konsekvenser för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar att de i många kommuner inte beviljas insatser 

enligt LSS. Detta kan göras på flera sätt. Dels vore det intressant att undersöka hur 

biståndshandläggare och chefer som beviljar insatser till personer med psykiska- och fysiska 

funktionshinder värderar och definierar skillnader mellan lagarnas olika kvalitésnivåer - en 

skälig levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor. Ett annat sätt att studera detta skulle vara 

att jämföra insatser som beviljas till personer som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS med 
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insatser som beviljas till personer med en psykisk funktionsnedsättning enligt SoL och på 

vilket sätt de skiljer sig åt i en och samma kommun. Då denna studie jämför skillnader mellan 

Malmö stad och Stockholms stad utifrån två olika lagstiftningar vore det intressant att ta reda 

på och jämföra hur det ser ut i fler kommuner i Sverige. Det vore också intressant att gå bakåt 

i tiden och studera beslutsunderlagen till att kommuner i Sverige valde att organisera insatser 

för personer med psykiska funktionsnedsättningar på olika sätt. En ytterligare intressant 

aspekt vore att fördjupande studera samarbetet mellan brukarorganisationer och kommuner 

genom att ta reda vad samverkan består av rent konkret och studera hur möjligheterna för 

påverkan ser ut.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide inför intervju med schizofreniförbundet  

 

1. Vilka är dina uppgifter i Schizofreniförbundet?  

2. Hur arbetar ni med LSS/SoL generellt i förbundet? 

3. Hur arbetar ni specifikt med frågor om rätten till boende enligt LSS/SoL? 

4. Hur kan skillnader i dessa frågor i Sthlm resp. Malmö förklaras? 

5. Vad förklarar att Malmö organiserar sina gruppbostäder för psykiskt 

funktionshindrade enligt LSS? 

6. Vilket inflytande hade/har handikapporganisationer osv? 

7. Hur driver schizofreniförbundet bostadsfrågorna - hur vill ni att det skulle vara? 

8. Vilken betydelse har valet av lagstiftning för insatser till personer med psykiska 

funktionsnedsättningar? 

9. Behövs det förändringar i t.ex. lagstiftningen när det gäller gruppens bostads situation?  

10. Varför tillämpas LSS i så begränsad omfattning för psykiskt funktionshindrade och 

inte som det var tänkt i psykiatriutredningen. Ge exempel på några orsaker eller 

förklaringar? 

11. Hur ser samarbetet mellan Schizofreniförbundet och Malmö stad respektive Sthlm 

stad ut? 

12. Har ni inflytande på kommunala frågor som rör socialpsykiatrin och bostäder för 

personer med en psykisk funktionsnedsättning? 

13. Övriga frågor - vad vill du lägga till när det gäller boendesituationen för psykiskt 

funktionshindrade? 
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Bilaga. 2 Intervjuguide inför intervju med representanter från RSMH 

 

1. Vilka är dina uppgifter/roll i RSMH?  

2. Kan du berätta lite generellt hur ni arbetar i RSMH i Malmö/Stockholm? Vad gör er 

förening? 

3. Hur ser samarbetet ut mellan RSMH och Malmö/Stockholm stad? 

4. Hur ser er möjlighet till inflytande på kommunala frågor som rör psykiskt 

funktionshindrade? 

5. Hur har ni arbetat med frågor som rör frågor om bostäder och gruppbostäder för 

psykiskt funktionshindrade? 

6. Hur/ har ni arbetat med frågor som rör LSS för personer med psykiskt 

funktionshindrade? 

7. I Malmö och Stockholm har man organiserat gruppbostäder för psykisk 

funktionshindrade utifrån olika lagstiftningar. Vet ni något om detta och varför tror du 

att detta skiljer sig? 

8. Vad tror du förklarar att Malmö/Stockholm organiserar sina gruppbostäder för 

psykiskt funktionshindrade enligt LSS/SoL? 

9. Vilket inflytande hade/har RSMH på hur kommunen utformade sina insatser och hur 

har det sett ut bakåt i tiden (90-tal)?  

10. Hur driver ni RSMH bostadsfrågor-hur vill ni att det skulle vara? 

11. Behövs det några förändringar när det gäller bostadssituationen för personer med 

psykiskt funktionshindrade?  

12. Övriga frågor - vad vill du lägga till när det gäller boendesituationen för psykiskt 

funktionshindrade? 
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Bilaga 3, Intervjuguide inför intervju med sektionschef i Malmö stad 

 

1. Kan du berätta om personkrets 3 verksamheten för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning i Malmö stad? 

2. Finns det något som utmärker eller är speciellt för era LSS bostäder för personer med 

en psykisk funktionsnedsättning? 

3. Kan du berätta lite kort om de verksamheter du är chef för? 

4. Har ni olika inriktningar på era bostäder med särskild service enligt LSS för personer 

med en psykisk funktionsnedsättning och kan du i så fall berätta lite om det? 

5. Hur är budgeten utformad för bostäder med särskild service enligt LSS? 

6. Hur arbetar ni med styrdokument gällande bostad med särskild service? 

7. Finns det några för- och nackdelar med att era bostäder med särskild service är 

utformade enligt LSS? 

8. Är bostad med särskild service för personkrets tre likvärdig med bostad med särskild 

service för personkrets 1 och 2 i Malmö? 

9. Hur arbetar ni med aktiviteter på bostäder med särskild service enligt LSS för 

personkrets 3? 

10. Är det något du vill lägga till? 
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Bilaga, 4 Intervjuguide inför intervju med biståndshandläggare i Malmö stad 

 

1. Hur är Malmös myndighetsutövning för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning organiserat LSS och SoL?  

2. Vad avgörs om en person med en person med psykisk funktionsnedsättning beviljas 

insatser enligt SoL eller LSS? 

3. Kan ni berätta om ett typiskt ärende, hur går det till att beviljas en LSS-insats?  

4. Finns det andra insatser än bostad med särskild service enligt LSS som ni beviljar? 

5. Hur ser tilldelningssystemet / er budget ut i Malmö stad? 

6. Bedriver Malmö stad uppsökande verksamhet för att bedöma behoven av insatser 

enligt LSS och SoL för psykiskt funktionshindrade? Om sådan verksamhet finns -

beskriv den? 

7. Hur ser bostadssituationen allmänt ut för gruppen psykiskt funktionshindrade i 

Malmö?  

8. Finns det några för och nackdelar vad det gäller bostäder för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning i Malmö? 

9. Personkrets bedöms personer trots att det inte har någon insats enligt LSS? 

10. Hur ser det ut med andra insatser för målgruppen såsom Sysselsättning och 

boendestöd i Malmö?   

11. Är det något mer ni vill tillägga?  
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Bilaga 5. Intervjuguide inför intervju med enhetschef för en gruppbostad i Stockholm stad 

 

1. Vilket/vilka gruppboenden är du chef för och hur många personer bor där?  

2. Hur många heltidstjänster finns det på gruppboendet? 

3. Hur arbetar ni med aktiviteter? 

4. Finns det fasta aktiviteter och hur ser dessa i så fall ut? 

5. Arbetar ni med aktiviteter på grupp- eller individnivå? 

6. Har de personer som bor på gruppbostaden aktiviteter utanför boendet och i så fall på 

vilket sätt?   

 

 

 


