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Abstrakt 
 
Syftet med denna c-uppsats är att få ökad kunskap och förståelse för hur biståndshandläggare 
i Stockholm praktiskt tillämpar biståndslagarna i handläggningen gällande personer med 
psykiska funktionshinder. Studien är genomförd i Stockholm Stads arton stadsdelar och i åtta 
av Stockholms nordvästkommuner med hjälp av en mixad design som består av en enkät med 
uppföljande frågor. Frågeställningarna är: -Vilken lagstiftning tillämpas i Stockholms Stads 
stadsdelar samt i Stockholms nordvästkommuner när insatser ges till personer med psykiska 
funktionshinder, LSS eller SoL, och i vilken omfattning? -Hur motiverar handläggarna valet 
av lagstiftning då de beslutar om bistånd till personer med psykiska funktionshinder? -Vilka 
kan konsekvenserna bli för personer med psykiska funktionshinder avseende hur 
handläggningen genomförs, hur nordvästkommunerna och stadsdelarna organiserar sig samt 
samarbetar med relevanta parter? 
     Studiens resultat bekräftar mycket av den tidigare forskningen på området. Denna c-
uppsats visar att LSS används i mycket mindre utsträckning än SoL för personer med 
psykiska funktionshinder. Detta på grund av att lagtextformuleringen i personkrets 3 i LSS är 
oklar och insatser för målgruppen saknas i LSS. Traditionen att använda SoL är också en 
bidragande orsak liksom att förvaltningarnas organisation stundtals gör det svårare att ge stöd 
enligt LSS. 
 
 
Nyckelord: psykiska funktionshinder, LSS, rättighetslagstiftning, handläggning, 
psykiatrireformen, rättssociologi 
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1. INLEDNING 
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft den 1 januari 1994 
med ambitionen att stärka rättigheterna för personer med omfattande funktionshinder i 
samhället. Lagen var ett led i handikapp- och psykiatrireformens försök att förbättra 
levnadsvillkoren för personer med svåra funktionshinder. I och med införandet av LSS skulle 
även personer med psykiska funktionshinder omfattas av en rättighetslag. LSS innehåller 
vissa formuleringar som ska garantera den enskilde bättre levnadsförhållanden i jämförelse 
med socialtjänstlagen (SoL). Det har dock visat sig att stödet enligt LSS ofta lyser med sin 
frånvaro för personer med psykiska funktionshinder. Istället tillämpas SoL när bistånd 
beviljas från kommunerna. Idag, cirka tretton år efter reformerna på 1990-talet samt 
införandet av LSS, är personer med psykiska funktionshinder fortfarande en av samhällets 
mest eftersatta grupper. Någonstans mellan lagstiftarna och biståndshandläggarna i 
kommunerna har tråden tappats. Ambitionen hos lagstiftarna omsattes inte i praktiskt 
tillämpning i den utsträckning som ursprungligen var tanken. Denna c-uppsats kommer med 
bakgrund av detta att undersöka orsakerna bakom den skrala tillämpningen av LSS för 
personer med psykiska funktionshinder. Studien är genomförd i Stockholm Stads arton 
stadsdelar och i åtta av Stockholms nordvästkommuner (Solna, Sundbyberg, Sollentuna, 
Sigtuna, Järfälla, Upplands Väsby, Upplands-Bro och Ekerö) med hjälp av en mixad design 
som består av en enkät med uppföljande frågor. 
 
Syfte 
Syftet med denna c-uppsats är att få ökad kunskap och förståelse för hur biståndshandläggare 
i Stockholms praktiskt tillämpar biståndslagarna i handläggningen gällande personer med 
psykiska funktionshinder.  
 
Frågeställningar 
• Vilken lagstiftning tillämpas i Stockholms Stads stadsdelar samt i Stockholms 

nordvästkommuner när insatser ges till personer med psykiska funktionshinder, LSS eller 
SoL, och i vilken omfattning? 

• Hur motiverar handläggarna valet av lagstiftning då de beslutar om bistånd till personer 
med psykiska funktionshinder? 

• Vilka kan konsekvenserna bli för personer med psykiska funktionshinder avseende  
- hur handläggningen genomförs 
- hur kommunerna och stadsdelarna organiserar sig samt 
- samarbetar med relevanta parter? 

 
I samtliga frågeställningar kommer en jämförelse att göras, på de punkter som är 
gemensamma, med en c-uppsats (Andersson, 2000) som behandlade liknande 
frågeställningar. Denna jämförelse är placerad under respektive frågeställning i analysdelen. 
Jämförelsen är endast relevant på Stockholm Stads stadsdelar eftersom det var populationen i 
den studien. 
 
Uppsatsens disposition 
I det följande bakgrundsavsnittet (kapitel 2) beskrivs hur den nuvarande situationen har 
uppstått. Där finns mer information om vad psykiska funktionshinder innebär samt vad 
myndigheter och forskare har för förklaringar på det uteblivna stödet enligt LSS. I metoddelen 
(kapitel 3) beskrivs hur undersökningen har genomförts. Efter det, under rubriken ”Teoretiska 
perspektiv” (kapitel 4) följer en genomgång av det rättssociologiska perspektivet som används 
i denna c-uppsats. Resultatet av undersökningen i Stockholms stad samt åtta 
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nordvästkommuner presenteras i kapitel 5. I analysen (kapitel 6) jämförs resultatet avseende 
Stockholms stad med den tidigare undersökningen år 2000. Där analyseras också resultatet av 
enkäterna utifrån rättssociologiskt perspektiv. Avslutningsvis i diskussionen (kapitel 7) 
presenteras slutsatser samt en vidgad diskussion om de aktuella lagarnas möjligheter att 
påverka det undersökta samhällsproblemet.   
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2. BAKGRUND 
 
Förförståelse 
Jag kom i kontakt med detta ämne under min praktikperiod på FoU-Nordväst (Forskning och 
Utveckling i Stockholms Nordvästkommuner) där jag genomförde en mindre undersökning 
om hur Stockholms nordvästkommuner handlägger biståndsärenden gällande personer med 
psykiska funktionshinder. Då fick jag insikt om att LSS endast tillämpades i undantagsfall då 
insatser ges till personer med psykiska funktionshinder. Socialtjänstlagen var istället det 
naturliga valet av lag då bistånd beviljades. Utifrån detta väcktes ett intresse för att närmare 
undersöka orsakerna till den rådande situationen. 
 
Begreppsdefinitioner 
 
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 (Vad är ett psykiskt funktionshinder? SOU Rapport 2006:5). 
 
Insatser 
Med insatser menar jag de insatser som är specifika för personer med psykiska 
funktionshinder och beviljas enligt LSS och SoL, som exempelvis boendestöd, sysselsättning, 
kontaktperson, personlig assistent, ledsagning och liknande. Ekonomiskt bistånd behandlas 
inte i denna c-uppsats.  
 
Personkrets 1,2 & 3 
I första paragrafen i LSS beskrivs de personer som har rätt till stöd enligt denna lag. De är 
uppdelade efter olika typer av funktionshinder i tre personkretsar. Personer med psykiska 
funktionshinder är inkluderade i personkrets 3 (SFS 1993:387).  
 
Vilka är de psykiskt funktionshindrade? 
Efter att ha läst definitionen av vad ett psykiskt funktionshinder innebär är det nödvändigtvis 
inte helt klart vilka personer som avses. Det finns varierande definitioner, både medicinska 
och sociala, från olika organisationer. Begrepp som psykisk störning kan, i vardagligt tal, 
syfta på mycket varierande former av psykisk ohälsa. Personer med psykiska funktionshinder 
eller psykisk störning är i konklusion en mycket heterogen grupp (Knutsson & Pettersson, 
1995). Men i lagens mening är det snävare. I proposition 1993/94:218 uttrycks ett kriterium 
för att innefattas i psykiatrireformens målgrupp, nämligen ”personer med långvariga och 
allvarliga psykiska störningar” (Knutsson & Pettersson, 1995, s.21). Bland de tillstånd som 
betecknas som psykiska sjukdomar är psykotiska störningar mindre vanliga men kan ändock 
vara långvariga. Neurotiska tillstånd så som depression och ångest tillskrivs vara av 
övergående karaktär och anses därför ej som långvariga. Sedan finns psykiatriska diagnoser 
som schizofreni men dessa diagnoser kan vara trubbiga instrument för att beskriva karaktär 
och konsekvenser av störningen eftersom vård- och stödbehoven kan variera avsevärt mellan 
personer med samma diagnos. Vårdbehoven kan även variera över tid vilket inte underlättar 
när behovsprövningar ska göras med hänsyn till att den psykiska störningen ska vara 
långvarig för att personen i fråga ska ingå i målgruppen (ibid).    
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Kännetecken för psykiska handikapp 
Det finns en klar skillnad gällande konsekvenserna av neuroser och olika former av 
personlighetsstörningar samt av psykossjukdomar. Tydligast kanske är sammanbrottet i 
verklighetsuppfattningen som är utmärkande för psykostillstånden. Ofta påverkas då hela 
personligheten vilket oftast inte sker vid neurostillstånd. Psykiatriutredningen beskriver 
karakteristiska funktionsnedsättningar som efter en psykossjukdom kan bli kvarstående: 
Initiativlöshet och apati, psykisk överkänslighet och sårbarhet, kontaktskygghet och 
tillbakadragenhet, oförmåga att uthärda ensamhet och monotoni, ritualism i form av starka 
vanemönster. Ytterligare kvarstående symtom kan också vara vanföreställningar och magiskt 
tänkande samt oförmåga att omsätta kunskaper från en situation till en annan (Knutsson & 
Pettersson, 1995).  
 
Ädelreformen 
Denna reform, som trädde i kraft 1992, innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar över 
bl.a. all långvarig vård och service till handikappade, gruppbostäder och dagverksamheter. 
Medel avsattes för att stimulera byggandet till dessa verksamheter. Det största problemet med 
Ädelreformen visade sig vara att den inte obligatoriskt omfattade psykiskt långtidssjuka 
gällande betalningsansvaret. Detta innebar att de hamnade i en osäkrare situation än de med 
långvariga somatiska sjukdomar som kommunerna tagit under sina vingar (Knutsson & 
Pettersson, 1995). 
 
Handikappreformen  
I januari 1994 trädde handikappreformen i kraft. Syftet var att förbättra stödet till personer 
med funktionshinder. Målet var att full delaktighet och jämlikhet skulle uppnås. Reformen 
innebar en ny och förändrad lagstiftning (LSS), nya stats- och stimulationsbidrag och ett 
förbättrat stöd till små och mindre kända handikappgrupper. Kommuner och landsting fick 
genom reformen ett större ansvar för hur insatser till personer med funktionshinder 
utformades. En betoning på bättre samverkan var viktigt eftersom det förväntades ge mer 
heltäckande insatser (Socialstyrelsen, 1997:4).  
 
Psykiatriutredningen 
Slutbetänkandet i psykiatriutredningen (Välfärd och valfrihet SOU 1992:73) innehöll en del 
offensiva förslag kopplade till LSS som gick ut på att anpassa lagen bättre till de behov som 
är typiska för personer med psykiska funktionshinder. Man föreslog att sysselsättning och 
personligt ombud skulle bli en del av rättighetslagen. I efterhand kom kritik mot 
utredningsarbetet som beskrevs som otydligt och med brist på precision när det gällde 
målgruppens storlek och dess behov. Olika benämningar och oklara definitioner användes 
vilket gjorde det svårt att urskilja vilka som egentligen avsågs i förslagsformuleringen. 
Eftersom det rådde oklarheter om vilka insatserna skulle gälla för var det svårt för viktiga 
intressenter att uppskatta kostnaderna för kommunerna vilket inte gynnade utredningen. När 
utredningen hamnade på regeringens bord intogs en avvaktande hållning. Personkrets 3 fick 
följaktligen inte tillgång till nödvändiga insatser i LSS (Markström, 2005). (Personkrets 1 och 
2 i LSS har tillgång till fler insatser.) 
 
Psykiatrireformen 
Ambitionen med psykiatrireformen, som trädde i kraft 1995, var att människor med psykiska 
funktionshinder skulle ha samma möjligheter till gemenskap och delaktighet som andra. 
Situationen skulle förändras till det bättre med effektivare insatser och tydligare 
ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting (Markström, 2003). Psykiatrireformen 
skulle på så sätt främja levnadsvillkoren för personer med psykiska funktionshinder så att 
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dessa kunde återgå till ett socialt liv på egna villkor. Målet var att samverkan, vårdplanering, 
brukar- och anhörig inflytande, sysselsättning, rehabilitering och boendestöd skulle bli viktiga 
delar i denna process. LSS var en viktig grundsten i psykiatrireformen och ansågs som ett 
viktigt steg för att stärka stödet till personer med psykiska funktionshinder (Knutsson & 
Pettersson, 1995). Samtidigt som psykiatrireformen trädde i kraft för mer än tio år sedan 
pågick dock en omfattande sanering av statsfinanserna vilket blev ett hårt slag mot kommuner 
och landsting. Dessutom saknades strategier för hur reformen praktiskt skulle genomföras 
liksom en central samordningsfunktion. Dessa olyckliga faktorer samverkade till att 
förhoppningen om en stor positiv förändring för målgruppen kom på skam. De nyckelord som 
nämndes i målsättningen ovan uppfylldes inte till den grad som det ursprungligen var tänkt 
(SOU Rapport 2006:6). Sammanfattningsvis innebar psykiatrireformen att kommunerna fick 
huvudansvaret för samordning av insatser och inventering av behov. Gruppen personer med 
psykiska funktionshinder kom att ingå i LSS personkrets 3. Kommunerna fick 
betalningsansvaret för de medicinskt färdigbehandlade inom psykiatrisk slutenvård. Reformen 
krävde alltså att både socialtjänsten och psykiatrin skulle förändras för att förbättra 
levnadsförhållandena för denna grupp (SOU 1992:73). 
 
Konsekvenser av psykiatrireformen 
Det är inte så mycket forskning gjord inom det sociala fältet i Sverige. Det beror kanske på att 
psykiatrin traditionellt är ett medicinskt forskningsområde. Svensk forskning om psykiska 
funktionshinder har inte fokuserat på de frågor som behandlas i denna c-uppsats utan är ofta 
mer inriktade på avinstitutonaliseringsprocessen (Dufåker 1993, Bulow 2004) och 
återhämtningsprocesser (Topor, 2002 & 2004, Denhof, 2000). Urban Markstöm har dock 
skrivit en del på området och tillgång till myndighetsforskning finns även.  
     Markström (2003) beskriver svårigheterna kommunerna hade att nå de mål som uppsattes i 
psykiatrireformen. I januari 1998 hade cirka 2000 personer beslut om insats enligt LSS av 
kommunen på grund av psykiska funktionshinder. Psykiatriutredningen hade uppskattat att 
20000 personer skulle ha behov av sådant stöd. År 2000 hade siffran ökat till 2600 personer, 
så det fanns en ökning men den var långsam. Istället valde kommunerna att ge stöd enligt 
socialtjänstlagen. Detta mycket på grund av att handläggarna inte gjorde någon praktisk 
skillnad mellan SoL och LSS samt att de var tryggare i handläggningen med SoL. För 
personkrets 1 och 2 fanns klarare bedömningskriterier än för personkrets 3 och det uppgavs 
vara svårt att bedöma varaktighet i relation till ett psykiskt funktionshinder (ibid).  
     Att få ett samlat grepp av konsekvenserna i psykiatrireformens efterdyningar är svårt. 
Mindre och mellanstora kommuner har generellt sett lyckats bättre med sitt förändringsarbete 
än vad storstäderna och de allra minsta kommunerna har gjort. Många har fått det bättre men 
en förlorande grupp har varit psykiskt störda missbrukare i storstäderna som har kommit i 
kläm mellan vårdgivarna (Markström, 2005). En del av reformen som visat sig vara svår att 
genomföra är perspektivbytet från att vara psykiskt sjuk till att vara funktionshindrad. Följden 
blev svårigheter med att precisera begreppet psykiska funktionshinder. Om begreppet är 
oklart blir följaktligen även behovsbedömningen svår att genomföra för handläggarna. Bristen 
på handikapperspektiv för denna grupp kan förklara det uteblivna stödet enligt LSS. I 
kommunerna har det inte setts som naturligt att inkorporera handläggningen av personer med 
psykiska funktionshinder med den övriga handikapphandläggningen (ibid).  
     I Socialstyrelsens uppföljande utvärdering Välfärd och valfrihet? (1999), behandlades både 
fördelar och nackdelar med psykiatrireformen. Här lyftes det bl.a. fram att tanken med att ta 
med personkrets 3 i LSS var att personer med psykiska funktionshinder skulle kunna få sina 
behov tillgodosedda genom denna lag, men det visade sig att många fick svårt att få sådana 
insatser. Antalet personer som hade fått insatser, fem år efter lagens införande, var fortfarande 
mycket lågt. Det berodde, enligt utvärderingen, bl.a. på att kriterierna för att ingå i personkrets 

 5



3 var svåra att uppfylla på grund av att målgruppens särskilda behov inte var tillräckligt kända 
av bl.a. beslutsfattare. Dessutom var LSS-insatserna inte utformade efter gruppens behov, 
exempelvis var insatsen daglig verksamhet inte var sökbar för personer med psykiska 
funktionshinder. Enligt utvärderingen gav socialtjänstlagen inte kommunerna ett tillräckligt 
klart uttalat ansvar för daglig sysselsättning. En annan brist som synliggjorts tack vare LSS 
inriktning på den enskildes behov var att olika huvudmän har olika ansvarsområden med olika 
ekonomiska ramar, kompetens och organisatorisk hemvist. Kravet på samverkan och tydliga 
ansvarsgränser hade inte förverkligats fullt ut. Socialstyrelsen föreslog även att regeringen 
borde överväga att införa laglig rättighet för funktionen personligt ombud. Vidare ansåg man 
att regeringen även borde överväga att genomföra en översyn av LSS både gällande hur 
insatserna var preciserade med tanke på målgruppens behov och personkretsens avgränsning. 
Detta för att gruppen inte fick insatser i den grad som stämde överens med behovet, då främst 
gällande tvångsvårdade personer samt personer med s.k. dubbeldiagnos (Socialstyrelsen, 
1999).  
     I SOU Rapport 2006:6 från Nationell psykiatrisamordning framhålls att personer med 
psykiska funktionshinder har en svag rättssäkerhet. Systemet förutsätter att individen själv 
tillvaratar sina rättigheter till vård och behandling vilket kan vara en svårighet på grund av 
funktionshindret. Rapporten pekar även på att efter psykiatrireformen sattes stor förhoppning 
till att LSS skulle tillgodose behovet hos många personer med psykiska funktionshinder. 
Denna förhoppning införlivades dock inte, mycket på grund av att lagen inte tillräckligt 
preciserar de speciella behov som personer med psykiska funktionshinder har. Otydligheten 
rör bland annat insatsen boendestöd och rätten till daglig sysselsättning är inte ens tillgänglig 
enligt LSS för personkrets 3, där de beskrivna individerna ingår. I Rapport SOU 2006:6 
nämns ytterligare ett skäl till att LSS eller SoL inte till fullt tillgodoser de behov som personer 
med psykiska funktionshinder har, nämligen den bristande kunskapen de kommunala 
biståndsbedömarna har om osynliga funktionshinder. Många personer som uppfyller 
kriterierna för att få LSS-insatser söker inte stöd eller får avslag på sin ansökan. 
     Knutsson (1996) anser att det finns ett klart samband mellan sociala insatser i form av 
boendestöd, social träning, sysselsättning och psykiatriska vårdinsatser. Ju bättre de sociala 
insatserna fungerar desto mindre är riskerna för ett återinsjuknande och behov psykiatrisk 
vård. En av orsakerna till att de psykiskt störda hamnat på undantag är enligt 
psykiatriutredningen att de inte setts som en handikappgrupp och därför har inte insatser 
utifrån detta perspektiv. De sociala insatserna hade innan psykiatrireformen hamnat på 
efterkälken. Så målet var att bättre balansera behandling med sociala insatser. Trots vikten av 
detta blev inte sysselsättning och boendestöd insatser som kunde sökas enligt LSS för 
målgruppen. Till synes utan hänsyn till att mycket stora vinster troddes finnas att hämta. När 
utflyttningen från slutenvårdsplatserna påbörjades deltog inte kommunerna i 
avinstitutionaliseringen vilket ledde till att de inte kände sig delaktiga. När sedan de psykiskt 
störda fanns ute i samhället så var kommunerna inte beredda på att ta emot alla 
hjälpbehövande. Eftersom det tar tid att bygga särskilda boendeformer och dra igång 
verksamheter för anpassad sysselsättning så blev många utan det anpassade stöd som 
behövdes. Det saknades även ett samordnande organ med huvudansvar för att initiera, planera 
och samordna insatserna. Uppsökande verksamhet nämns även som en grundsten för att 
kunna identifiera och åtgärda behov. Ett tillägg i socialtjänstlagen gjordes för att åtgärda detta 
(se bilaga 2, § 8).  
 
2.6 LSS 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (se även bilaga 1), instiftades den 
1 januari 1994 då en enig riksdag ansåg att det fanns ett behov av att garantera en trygg 
tillvaro för personer med omfattande funktionshinder. Den tidigare lagstiftningen, i SoL och 
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HSL, uppfattades inte vara tillräcklig för att erbjuda det stöd och den service som 
efterfrågades (www.dhr.se). Lagen var ett led i handikapp- och psykiatrireformernas försök 
att förbättra situationen för de personer som hade stora behov av insatser från samhällets sida. 
LSS skulle ersätta den gamla omsorgslagen som innefattade motsvarande personkrets 1 och 2 
i LSS samt att vissa tillägg och ändringar i SoL och HSL skulle införas, detta föreslog 
handikapputredningen (SOU 1991:46 Handikapp, välfärd och rättvisa). Som en del av 
psykiatrireformen inkluderades även personer med nedsatt psykisk funktionsförmåga i den 
nya lagen LSS. Dessa personer sorterade under en nytillkommen personkrets: personkrets 3 
(Andersson, 2000). De kriterier som skulle vara uppfyllda för att en individ skulle ingå i 
personkretsen i LSS framgår nedan i utdraget ur lagtexten (SFS 1993:387).  
 
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd 
och särskild service åt 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 
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. 
 
LSS betonade vissa grundläggande honnörsord som skulle tjäna som ledstjärna för alla de 
insatser som skulle ges enligt denna lag. Dessa var: 

 självbestämmande och inflytande 
 tillgänglighet 
 delaktighet 
 kontinuitet och helhetssyn. 

 
Den första punkten syftade till att respektera den enskildes integritet i alla situationer, med 
tanke på att personen i olika grad kan vara beroende av omgivningens stöd och hjälp. LSS 
skulle underlätta tillgängligheten både till insatser och till information om sådana. Delaktighet 
betonades i LSS på så sätt att ett aktivt deltagande i samhällslivet nämndes som ett 
övergripande mål. Begreppet kontinuitet innebar i stort att insatserna skulle vara bestående 
och därmed ge den enskilde en överblickbar tillvaro. När stöd enligt LSS planerades och gavs 
skulle utgångspunkten vara den enskildes samlade behov. 
     De personer som tillhörde personkretsen i LSS gavs rätt till insatser om personen behövde 
sådana samt om behovet inte kunde tillgodoses på annat sätt. Avslag skulle kunna hänvisas till 
någon av följande grunder. Att han eller hon inte tillhörde personkretsen, inte hade behov av 
insatsen eller att personen fått behovet tillgodosett på annat sätt. Resursbrist var i sig inte ett 
skäl för avslag men fick beaktas när det gällde kvalité- och omfattningsbedömning av en viss 
insats (Allmänna råden, 1994:1). 
     Personkrets 3 i LSS har inte tillgång till daglig sysselsättning vilket framgår av lagtexten 
(den understrukna delen). 
 
7 § Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service 
enligt 9 § 1-–9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses 
på annat sätt. Personer som anges i 1 § 1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till 
insatser enligt 9 § 10.
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Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara 
varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt 
utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras 
förmåga att leva ett självständigt liv.  

 
Skillnaden mellan LSS och SoL 
Då SoL och HSL inte ansågs vara en tillräckligt verksam lagstiftning för att erbjuda stöd och 
service till personer med funktionshinder stärkte man de juridiska formuleringarna i LSS. I 
SoL garanterades den enskilde bistånd motsvarande en skälig levnadsnivå medan LSS skulle 
garantera insatser som gav goda levnadsvillkor (se lagtextutdraget ovan). Begreppen beskrevs 
inte närmare i lagtexten så för att förstå intentionerna bakom orden fick istället målen för LSS 
och SoL studeras. Målet med LSS var att inte enbart att ge den enskilde bistånd för att uppnå 
en skälig levnadsnivå utan istället skulle insatserna genom LSS kompensera för 
funktionshindret på så vis att det inte skulle vara någon skillnad i levnadsvillkoren mellan 
människor med respektive utan något funktionshinder. Målet var att den enskilde, med den 
nya lagens hjälp, skulle kunna leva ett vanligt liv.  
     Alltså var LSS en lag som bättre skulle garantera stöd och service för dem som tillhör 
personkretsen än vad som var fallet i SoL och HSL. I 2-3 §§ LSS beskrivs 
ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting. Tillämpningen av LSS i förhållande till 
andra lagar beskrevs på följande sätt i specialmotiveringen till 4 § LSS:  
 

”En framställan om stöd och service från en person som tillhör lagens personkrets bör i första 
hand prövas enligt denna lag om det gäller en insats som regleras i lagen, eftersom detta i 
allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde. I andra hand kan en framställan prövas enligt 
socialtjänstlagen. När en prövning av behovet av insatser enligt denna lag görs är det ofta 
nödvändigt att samtidigt pröva om det därutöver behövs insatser enligt socialtjänstlagen.” 
 

                 Proposition 1992/93:159 s.171  
 
 I motiveringen till 4 § LSS i regeringens proposition 1992/93:159 klargjordes även att LSS 
var avsedd som ett komplement till andra lagar på så sätt att de som ingick i lagens 
personkrets hade rätt till särskilda insatser utan att den enskildes rättigheter enligt andra mer 
generella lagar inskränktes, då framförallt gentemot socialtjänstlagen.  
     I propositionen (1992/93:159, s.50) underströks det att det fanns ett behov av en utvidgad 
rättighetslagstiftning för personer med funktionshinder. Här framhölls att socialtjänstlagen 
inte gav den enskilde en absolut rätt till de insatser som denne hade rätt till. En person som 
tillhörde personkretsen borde få en framställan om insats enligt LSS och inte enligt SoL.  
     En anledning till att LSS anses vara mer fördelaktig för den enskilde än SoL, är att insatser 
enligt LSS till största delen är avgiftsfria. Tanken bakom detta grundar sig i att personer med 
omfattande funktionshinder ofta har en ansträngd ekonomi. Avgifter, för exempelvis 
hemtjänst, tas ut när biståndet är beslutat enligt SoL (Andersson, 2000). 
     En formulering i propositionen (1992/93:159) till LSS som ytterligare stärker den 
enskildes ställning är att denne har rätt till insatser enligt denna lag om inte behovet faktiskt 
kan tillgodoses på annat sätt. I SoL är motsvarande formulering att den enskilde har rätt till 
insats om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, vilket är en juridiskt svagare formulering 
för den enskilde. Även om den enskildes behov till viss del är tillgodosett kan kompletterande 
insatser beviljas enligt LSS.  
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Problem vid tolkning 
LSS formulerades som en rättighetslag. Detta innebar att de som ansågs tillhöra lagens 
personkrets skulle ges rätt till särskilt angivna insatser om de behövde sådan hjälp i sin 
livsföring och om deras behov inte tillgodosågs på annat sätt. När stödet enligt andra lagar var 
otillräcklig skulle LSS säkerställa rätten till insatser för den enskilde. 
     I de avsnitt av propositionen (1992/93:159) som berör vilken lagstiftning som ska 
tillämpas när insatser ges till personer med funktionshinder används ordet bör och inte skall. 
Juridiskt finns en klar skillnad mellan begreppen. Skall är tvingande medan bör mer kan ses 
som en rekommendation när lagen ska tillämpas. Vidare är inte förarbeten till lagar bindande 
för lagtillämparen på samma sätt som lagtexten är. Det är emellertid straffbart som tjänstefel 
att medvetet eller vårdslöst åsidosätta innehållet i förarbetena (Hydén, 2001).  
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3. METOD 
 
Jag har hämtat inspiration gällande ämne och enkät från en tidigare c-uppsats (Andersson, 
2000) där liknande frågeställningar undersöktes. Vissa frågor i min enkät är likadana som i 
den tidigare uppsatsen medan andra är helt nya. Denna uppsats är inte enbart tänkt som en 
uppföljning av tidigare förhållanden men vissa jämförelser kan göras med tanke på att vissa 
enkätfrågor stämmer överens. Viktiga skillnader, uppsatserna emellan, är enkätmottagarens 
befattning, frågeområden i enkäten samt uppsatsen metodansats. I denna c-uppsats används en 
mixad metoddesign där enkäten besvaras per telefon (se nedan) (Stigendal, 2002).  
 
Forskningsdesign 
Jag använder mig av en mixad forskningsdesign i denna c-uppsats. Med det menas att jag 
blandar både kvantitativa och kvalitativa metoder för att samla in min empiri (Stigendal, 
2002). Enkäten representerar den kvantitativa datainsamlingen och en kortare telefonintervju 
med personen som besvarat enkäten utgör den kvalitativa delen. Metoddesignen är 
skräddarsydd efter mitt syfte samt mina frågeställningar. Eftersom jag var intresserad av vissa 
statistiska och kvantifierbara uppgifter använde jag mig av en enkät för att samla in denna typ 
av data. Men för att bredda dessa data och få kommentarer angående frågeställningarna så 
besvarades enkäten per telefon så att jag fick möjlighet att få intervjupersonernas egna åsikter 
om ämnet. Betoningen är dock på enkäten som representerar majoriteten av den insamlade 
empirin.  
 
Vetenskapsfilosofisk position 
Eftersom jag använder av mixad forskningsdesign så faller studien in i den post-positivistiska 
fåran. Denna vetenskapsfilosofi står för en blandning av olika metoder vid datainsamlingen 
och olika teorier vid analysen av empirin (Larsson, 2005a). På så sätt tillämpas en form av 
metodtriangulering då en post-positivistisk studie genomförs. Denna metod ger stora friheter i 
datainsamlingen men också ett dilemma i att kombinera metoderna på bästa möjliga sätt.  
 
Kvantitativ och kvalitativ metod 
Kvantitativ metod innebär att man använder kvantiteter när man analyserar och tolkar sina 
empiriska data. Det kan röra sig om att man studerar hur många som har en viss egenskap 
eller åsikt. Frågeställningar som passar en kvantitativ metod kan handla om i vilken 
utsträckning något sker eller hur vanligt något är. Kvantitativ forskning inom socialt arbete 
kan med fördel användas då effekten av det sociala arbetet ska mätas (Elofsson, 2005).  
     Kvalitativ metod innebär att man försöker nå kunskap om individens subjektiva 
upplevelser utifrån dennes egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar. Detta kan fås genom 
bland annat intervjuer som ger direkta citat från intervjupersoner om deras attityder, tankar, 
känslor och kunskaper (Larsson, 2005b). 
 
Genomförande 
 
Att hitta intervjupersoner 
För att på bästa sätt få svar på mina frågeställningar sökte jag kontakt med 
biståndshandläggare eller socialsekreterare på enheter som handlägger socialpsykiatriska 
ärenden. Jag valde att intervjua denna yrkeskategori för att de var bäst lämpade att ge svar på 
mina frågor. Jag var ute efter få deras egen syn på sin arbetssituation gällande på vilket sätt de 
utförde sina arbetsuppgifter samt hur de resonerar när de fattar beslut om bistånd. Med 
bakgrund av detta gjordes urvalet av intervjupersonerna med tanke på undersökningens syfte 
och frågeställningar.  
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     Intervjuerna med nordvästkommunerna var redan genomförda eftersom den 
undersökningen genomfördes under praktikperioden. För att komma i kontakt med personer 
som kunde besvara mina frågor i Stockholm Stad ringde jag till växeln på samtliga stadsdelar 
och bad om att få tala med en handläggare på socialpsykiatrin. Eftersom de inte alltid var på 
kontoret eller hade särskilda telefontider så var det inte helt lätt att komma i kontakt med rätt 
person. Men efter att ha blivit omkopplad och ringt vid många tillfällen hittade jag tillslut en 
person i varje stadsdel som motsvarade den position som jag var ute efter. Då berättade jag 
om min uppsats och frågade om de kunde tänka sig att vara med i min undersökning. Därefter 
skickade jag med e-post min enkät tillsammans med information om hur vår kontakt skulle se 
ut framöver. Sedan ringde intervjupersonerna upp mig eller skickade e-post då vi bestämde en 
telefontid för gemensam genomgång av enkäten och uppföljande frågor av mer kvalitativ 
natur.  
 
Enkäten 
Enkäten är delvis baserad på de allmänna råden från Socialstyrelsen till LSS (1994:1) där det 
beskrivs hur LSS-handläggningen bör gå till. Den är också inspirerad av Anderssons c-
uppsatsenkät från 2000. Vissa frågor är identiska med denna för att kunna göra en jämförelse 
med de resultaten. Enkäten är utformad på ett sätt så att frågorna och svarsalternativen ska 
vara så lättförståeliga som möjligt (se bilaga 3) (Ejlertsson, 1996). På de frågor där det var 
nödvändigt fanns ett öppet svarsalternativ så att intervjupersoner själv kunde fylla i svaret om 
de övriga svarsalternativen inte skull vara relevanta. Sist i enkäten fanns även möjligheten att 
komma med åsikter om enkätens utformning. Enkäten är, med vissa mindre olikheter, 
densamma i denna undersökning som i studien jag genomförde på FoU-Nordväst. Den enda 
skillnaden är att enkäten som skickades ut till Stockholm Stads stadsdelar är bättre anpassad 
till denna c-uppsats syfte och frågeställningar. Men eftersom enkäterna är så pass lika så kan 
båda materialen likställas. Innan enkäten skickades ut den första gången, under min 
praktikperiod, prövades den på en medarbetare som kunde komma med förbättringsförslag. 
Resultatet av enkäten är delvis presenterad med beskrivande statistik i form av stolpdiagram 
och frekvenstabeller (ibid).  
     Enkäten skickades ut till totalt 26 förvaltningar i Stockholm Stad (18 st) och i Stockholms 
nordvästkommuner (8 st), där en handläggare på varje förvaltning besvarade enkäten. Varje 
undersökt förvaltning fick alltså en enkät vardera. Av de 26 utskickade enkäterna fick jag svar 
på 25 stycken. Det insamlade materialet sammanställdes sedan genom att jag lade in svaren på 
varje fråga i frekvenstabeller, där varje stadsdel och kommun hade en egen post, och fick på 
så sätt en visuell uppställning av enkätsvaren. Detta underlättade för resultatsammanställning 
och analys eftersom jag kunde se hur många som valt ett visst svarsalternativ.  
 
Intervjusituationen 
Först ska nämnas att de mer kvalitativa frågorna endast ställdes till handläggarna i Stockholm 
Stads arton stadsdelar. Detta på grund av att intervjuerna med nordvästkommunerna 
genomfördes under min praktikperiod på FoU-Nordväst. (Bortfall diskuteras i 
metoddiskussionen senare i detta kapitel.) Då ställdes andra frågor som inte har med syftet i 
denna c-uppsats att göra, men intervjusituationen gick annars till på precis samma sätt. Under 
telefonintervjun gick jag och intervjupersonen igenom enkäten tillsammans. Efter detta var 
genomfört ställde jag några frågor som var mer inriktade på handläggarens egna åsikter om 
LSS. Varje telefonintervju pågick vanligtvis mellan 20 och 25 minuter. De uppföljande 
frågorna hade syftet att dels ge intervjupersonen möjlighet att komma med kommentarer 
utanför de strikta ramar som en enkät sätter upp. Men viktigast av allt fick jag handläggarnas 
egna kommentarer om deras syn på LSS och dess möjlighet att ge stöd till personer med 
psykiska funktionshinder. I och med att jag samlade in både kvantitativa och kvalitativa data 
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så blev tillförlitligheten i empirin hög, på så sätt att handläggarna hade möjlighet att bredda 
enkätsvaren med egna kommentarer. Detta uteslöt även missförstånd angående enkätens 
frågor och svarsalternativ. Det hände vid något enstaka tillfälle att en intervjuperson ändrade 
sitt enkätsvar under telefonintervjun efter att ha frågat mig om frågans innebörd. Den mixade 
metoden gav mig även möjlighet att jämföra den kvalitativa och kvantitativa empirin och se 
om en överensstämmelse fanns i materialet.  
 
De uppföljande frågorna 
Några uppföljande frågor (se bilaga 4) ställdes när enkäten hade besvarats. Dessa hade som 
syfte att ge mer utförliga svar på vissa utvalda frågeområden. Kommentarerna jag fick då 
tematiserades sedan efter innehållet och är presenteras på det viset i resultatet (Kvale, 1997). 
Svaren på de uppföljande frågorna antecknades för hand i form av nyckelord och merparten 
av meningar. För att intervjupersonernas kommentarer ska presenteras på ett åtkomligt vis så 
har dessa fyllts till läsbara meningar direkt efter intervjuns slut medan det ännu var färsk i 
minnet. Mer om detta återfinns i ”Avslutande reflektioner om metod och genomförande” i 
detta kapitel. 
     Materialet från de uppföljande frågorna skrevs ut och sorterades efter kommentarernas 
innehåll. Sedan valdes talande och representativa kommentarer ut för att presenteras i 
resultatet. De har för avsikt att belysa handläggarnas syn på tillämpligheten av LSS för 
målgruppen. 
 
Litteratursökning 
Litteratursökningen gjorde jag i Stockholms universitetsbiblioteks katalog. Jag använde 
sökord som psykiskt funktionshinder, LSS, rättssociologi, psykiatrireformen, social psykiatri, 
rättsvetenskap, socialpolitik, rättighetslag, ibland i olika kombinationer. Jag letade även upp 
litteratur på Stockholms Socialhögskolas bibliotek genom att manuellt gå igenom relevanta 
sektioner, så som funktionshinder, rättsvetenskap och psykiatri. Jag blev även 
rekommenderad litteratur av min handledare samt klasslärare.  
 
Metoddiskussion 
 
Bortfall 
Av de 26 enkäter som skickades ut så besvarades 25 stycken. En respondent var alltså inte 
tillgänglig för vare sig för att fylla i enkäten eller besvara de uppföljande frågorna. Det 
externa bortfallet räknas alltså till en respondent (Ejlertsson, 1996). En av 
nordvästkommunerna hade inte statistiska uppgifter till hands så dessa rutor är utan uppgifter i 
tabellen. Det var det enda interna bortfallet bland enkätfrågorna (ibid). Två stadsdelar 
besvarade endast enkäten och skickade svaren med e-post, så dessa stadsdelar fick jag inte 
möjlighet att ställa uppföljande frågor till. Alltså ställdes de uppföljande frågorna till 15 
stadsdelar. Detta ledde till internt bortfall på den kvalitativa delen i två fall. Annars undveks 
det interna bortfallet lyckligtvis eftersom enkäten besvarades över telefon så eventuella 
otydligheter om frågor och svarsalternativ kunde klaras upp. Under de uppföljande frågorna 
skedde det vid något enstaka tillfälle att intervjupersonen inte hade någon särskild åsikt om en 
fråga och den blev då därför obesvarad. Antalet besvarade enkäter och antal svar på de 
uppföljande frågorna sammanfattas i följande figur. 
 
Figur 1: Antal svar vid datainsamling. 
Antal utskickade enkäter 26 
Antal besvarade enkäter 25 
Antal svar på de uppföljande frågorna 15 
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Reliabilitet och validitet 
Med validitet åsyftas undersökningens förmåga att mäta det den avser att mäta. Med 
reliabilitet menas att om man upprepar mätningen ska samma resultat erhållas (Ejlertsson, 
1996). Eftersom jag har garderat min enkät med möjligheten till diskussion om enkätfrågorna 
så är förutsättningarna för att mäta det eftersökta så goda som de kan vara vad gäller 
enkätsvaren. Skulle jag genomföra denna undersökning igen så finns även här goda 
förutsättningar för att få samma resultat eftersom den mixade metoden kan förhindra 
eventuella otydligheter i enkäten. Dock bör nämnas att om samma undersökning görs igen 
med andra intervjupersoner än de jag intervjuade kan resultatet mycket väl innehålla en 
variation, främst i den kvalitativa delen, eftersom jag även ställde åsiktsfrågor där svaret helt 
beror på intervjupersonens egna ståndpunkter. Eftersom undersökningen bygger på både 
kvantitativ och kvalitativ empiri, insamlad med både kvantitativ och kvalitativ metod, så bör 
förutsättningarna vara goda för att studien ska vara tillförlitlig (Stigendal, 2002).  
 
Etiska överväganden 
Vissa statistiska frågor redovisar jag med namn på stadsdelen eller kommunen för 
tydlighetens och jämförbarhetens skull. De frågor som mer rörde handläggarnas egna åsikter 
har jag valt att anonymisera med motivationen att de är just åsikter från en enskild individ och 
inte nödvändigtvis representerar stadsdelens ståndpunkt.  
 
Studiens begränsningar 
I denna studie undersöks endast lagstiftningens (LSS och SoL) målsättning och verkan, hur 
handläggarna motiverar valet av lag då biståndsbeslut tas, hur handläggningen går till samt 
handläggarnas åsikter LSS. Något klientperspektiv finns alltså inte explicit, på så vis att jag 
inte har intervjuat klienter om hur de ser på den undersökta situationen. Däremot kan 
slutsatser om klienternas situation delvis indirekt dras utifrån de områden jag undersöker.  
 
Generaliserbarhet 
Att generalisera en så pass småskalig undersökning till en större population, som exempelvis 
Sverige i stort, är naturligtvis långsökt. Däremot är väsentliga delar av Stockholm med 
förorter med i undersökningen så studien kan ge en fingervisning om hur situationen ser ut i 
Storstockholm. Detta kan ses som en extrapolering vilket syftar på att ett försiktig uttalande 
kan göras om att resultaten kan vara överförbara till liknande förhållanden (Larsson, 2005b). 
 
Avslutande reflektioner om metod och genomförande 
En svaghet i genomförandet av undersökningen kan vara att de uppföljande frågorna i 
enkätintervjuerna inte spelades in på bandspelare. Istället antecknades svaren ner för hand. På 
det sättet samlades nyckelord och större delar av meningar in. Sedan omvandlades detta till 
läsbara meningar i resultatet. Men även om det oftast inte är rena citat som är återgivna så är 
ändå andemeningen densamma och majoriteten av det återgivna är oöversatt från 
telefonintervjun. Det föreligger dock en tolkningsaspekt av hur jag som intervjuare uppfattar 
intervjupersonernas utsagor. Det finns därför en möjlighet att precisionen inte är 
hundraprocentig i de kommentarer som presenteras i resultatet. Men eftersom det fanns 
tillfälle i intervjun för att ställa förtydligande följdfrågor så borde rena missförstånd ha 
undvikits. Eftersom det inte är rena citat, i den delen av resultatet som berör handläggarnas 
egna åsikter, så ska de heller inte uppfattas som sådana. De kvalitativa kommentarerna är mer 
kärnan av vad som sades än ordagranna återgivningar och kan ses som anteckningsutsagor. 
     Enkätfrågorna angående om handläggarna behöver mer kunskap om vad psykiska 
funktionshinder innebär samt om de behöver mer kunskap om arbetsmetoder, visade sig 
delvis vara svåra att besvara eftersom respondenterna ofta ville svara både ja och nej. Men 
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eftersom enkäten besvarades över telefon så kunde frågorna diskuteras tills det att ett konkret 
svar kunde ges. Angående urvalet av intervjupersoner så finns ett inslag av slump eftersom 
jag ringer växeln som kopplar mig vidare. Detta borde dock spela mindre roll eftersom jag 
inte är ute efter en speciell person utan en person med en viss yrkesroll.  
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4. TEORETISKA PERSPEKTIV 
 
Rättssociologi 
 
Rättsociologins användningsområde 
Eftersom socialt arbete i mångt och mycket opererar innanför ramar som regleras av 
lagstiftning är rätten ett intressant område att titta närmare på då socialt arbete ska undersökas. 
En annan viktig aspekt är att se hur lagarna som ska ge människor i samhället socialt stöd 
tillämpas i praktiken. Ska lagtexten formuleras precist eller fungera som ramlagar? Vad blir i 
slutändan bäst för den enskilde? Rättssociologin innehåller metoder för att beskriva och 
analysera den sociala verklighet vi lever i. Eftersom rätten är en betydande del av 
samhällslivet så finns en intressant aspekt av att undersöka hur rättens delaktighet påverkar 
detta samt vilken social betydelse rättsreglerna har. Relevant i sammanhanget är att se hur 
lagstiftning används av olika grupper i samhället, vilken kunskap som finns om 
lagstiftningens innehåll och att se lagstiftningens effekter på samhället. Vidare kan 
rättssociologin erbjuda möjligheter att få ökad förståelse för rättens roll som samhälleligt 
styrmedel då lagstiftning frekvent används som lösning på olika samhällsproblem (Hollander 
& Alexius Borgström, 2005). Samtidigt är det väsentligt att ställa sig frågan om rätten 
överhuvudtaget kan användas som ett medel för sociala reformer. Kan ett samhälle lagstifta 
bort ett socialt problem? Rättssociologin pekar på möjliga sociala verkningar av rättsregler. 
Ett mål är att belysa generella samband mellan rätten och samhällsförhållandena. Avsikten 
med detta är att öka förståelsen för hur samhället fungerar och att öka möjligheterna att 
använda rättsliga metoder för att försöka lösa samhälleliga problem (Aubert, 1980). 
     Rättssociologin undersöker rättens sociala konsekvenser och de varierande anledningar till 
att rättens tillämpning ser ut som den gör. De kan vara exempelvis ekonomiska, politiska och 
sociala förhållanden som spelar in (Hydén, 2002). Inom den offentliga rätten är en 
grundläggande rättssociologisk fråga vilka möjligheter som finns för att påverka samhälleliga 
förhållanden med rättsliga instrument. Det kan röra sig om att politiska beslut ska genomföras 
med stöd av den offentliga sektorns egna organ. I dessa fall har rätten en förmedlande 
funktion. De politiska besluten ska överföras till den offentliga sektorn och dess tjänstemän. 
Den rättssociologiska aspekten i detta sammanhang blir att se hur regelstyrningen samspelar 
eller motverkar med denna kontext. (ibid) 
 
Relation mellan myndighet och individ 
De författningstexter som reglerar de rättsliga relationerna mellan myndigheter och individer 
är ibland komplicerade och därmed svårtillämpade. Tjänstemännen som under dessa 
förhållanden ska tillämpa lagar får då ett stort ansvar på sina axlar. Alltså påverkas människor 
i hög grad av hur de gällande regelsystemen tolkas och tillämpas av myndigheter (Hollander 
& Alexius Borgström, 2005). Socialt arbete praktiseras ofta i en paradoxal kontext. 
Socialarbetaren är vanligen organisatoriskt placerad ytterst i den byråkratiska kroppen. Det 
innebär att de har två tydliga uppdragsgivare, klienten och organisationen (Johansson, 1992). 
Att ta vara på bådas intressen samtidigt i en given situation är inte okomplicerat. Byråkratin 
har fasta ramar och en budget som ska hållas. Det finns direktiv som ska följas och 
överordnade som vill att arbetet ska skötas på ett bestämt vis. Dessutom finns lagar och 
bestämmelser som ska ge vägledning för arbetet, men även lagar som reglerar vad 
myndigheterna får och inte får göra i klientarbetet (ibid). 
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Rätten och välfärdsstaten 
Välfärdsstaten använder rättslig styrning som är konstruerad att lägga rättigheterna både hos 
medborgarna och myndigheterna på så sätt att myndigheterna är bevakare och förmedlare av 
rättigheterna. Samtidigt som medborgaren kan påkalla sina rättigheter för myndigheterna och 
få rättslig prövning av dessa. På så sätt är rättsliga garantier inbyggda i systemet. Problemet 
med denna fördelning är att det förutsätter en välvilligt inställd och engagerad byråkrati. Ett 
välfärdssamhälle förutsätter att det finns en inneboende ojämlikhet i samhället som måste 
försöka utjämnas. Tjänstemännen som har till uppgift att ta vara på de svagas intressen får då 
ett stort ansvar. En nackdel med detta system kan vara att det inte finns några garantier för att 
de svagas rättigheter tas tillvara eftersom byråkratin är en självständig organism. 
Välfärdsstatens rättsliga styrningsinstrument kan därför vara sårbara för egenintressen hos 
byråkratin som ska implementera dem (Hydén, 2002).  
 
Metod vid rättssociologiska studier 
I rättssociologiska studier används ofta statistiska metoder och intervjuundersökningar som 
kan göras i syftet att se om folkopinion och lagars effekter samstämmer med gällande 
bestämmelser (Hollander & Alexius Borgström, 2005). Dock är det kunskapsintresset som 
styr metodvalet i en rättssociologisk studie (Hydén, 2002). Det ska dock nämnas att det är 
analysen av problemet som är bärande i den rättssociologiska metoden. 
 
Den rättssociologiska ansatsen i denna c-uppsats  
Den lag som jag riktar mitt fokus på i c-uppsatsen är Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Denna lag är inte av ramlagskaraktär men trots detta finns oklarheter 
om dess tillämpningsmöjligheter och exakta innehåll. Det finns påtagliga skillnader i den 
kommunala verksamheten mellan sociologisk empiri och den gällande rätten om man ser till 
den faktiska verksamheten (Hollander & Alexius Borgström, 2005). Det intressanta är att se 
varför denna skillnad förekommer.  
     Socialtjänstlagen kommer att tjänstgöra som en jämförelse till LSS, gällande insatser, 
fördelar för klienten och avsikt med lagen. Den rättssociologiska ansatsen ligger i att studera 
målen och avsikterna med LSS då den infördes och om den praktiska tillämpningen i 
dagsläget motsvarar dessa avsikter och mål. Mottagarna av min enkät är handläggare inom 
socialpsykiatrin i Stockholms Stads stadsdelar. Dessa handläggare fick frågan om antalet 
pågående beslut enligt LSS och SoL och på så sätt skapades en jämförelsebild mellan hur 
frekvent de båda lagarna används då bistånd ges till personer med psykiska funktionshinder. 
Vidare tillfrågades om motivet till varför stadsdelarna tar biståndsbeslut enligt LSS respektive 
SoL för att belysa orsakerna till valet av lag. Motiven till orsakerna av valet av lag kan sedan 
understödja slutsatser om det exempelvis är lagtextformuleringar, förarbeten till lagarna, 
resursbrist eller okunskap om lagarnas innehåll som påverkar besluten om insatser. Via 
enkäten kan data svart på vitt visas gällande antal pågående ärenden enligt LSS samt SoL 
samt motiveringar till stadsdelarnas val av lag. I de uppföljande frågorna under 
telefonintervjun kom handläggarnas åsikter kring tillämpningen av LSS samt SoL fram. Med 
hjälp av ett rättssociologiskt perspektiv undersöktes alltså hur de nämnda biståndslagarna är 
utformade och formulerade och sedan gjordes en jämförelse med hur det praktiska arbetet ser 
ut gällande tillämpningen av dessa lagar.   
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5. RESULTAT 
 
Nedan följer resultatsammanställningen av enkätsvaren från både Stockholm Stads stadsdelar 
samt de nordvästra kommunerna. Redovisningen presenteras utifrån de inledande 
frågeställningarna. 
 
Vilken lagstiftning tillämpas i Stockholms Stad samt i Stockholms nordvästkommuner när 
insatser ges till personer med psykiska funktionshinder, LSS eller SoL, och i vilken 
omfattning? 
 
Figur 2: Vilken lagstiftning tillämpas då stöd ges till personer med psykiska funktionshinder? 
n = 25 (Stockholm Stad & Nordvästkommunerna) 
Insats 
 

Är följande insatser 
beviljade främst genom  
LSS eller SoL? 

Antal 

Boende SoL 25 
Sysselsättning SoL 25 
Sjukhem, HVB eller liknande insatser SoL 25 
Kontaktperson SoL 25 
 
Samtliga undersökta stadsdelar och kommuner uppger att främst SoL används då insatser ges 
till målgruppen. Detta gäller för alla de efterfrågade insatserna. 
 
Figur 3.1: Statistiska uppgifter gällande i vilken omfattning stöd ges till personer med 
psykiska funktionshinder enligt LSS respektive SoL. n = 17 (Stockholm Stad) 
Stadsdel Antal pågående beslut enligt LSS Antal pågående beslut enligt SoL

Bromma 0 240 
Enskede-Årsta 7 136 
Farsta* 7 238 
Hägersten 3 116 
Hässelby-Vällingby ~15 ~300 
Katarina-Sofia 0 ~90 
Kista ~5 ~191 
Kungsholmen 7 203 
Liljeholmen 0 225 
Maria-Gamla stan 0 ~210 
Norrmalm** 0 356 
Rinkeby 1 59 
Skarpnäck 18 249 
Skärholmen 12 115 
Spånga-Tensta 0 ~160 
Vantör 4 ~150 
Älvsjö Uppgift saknas Uppgift saknas 
Östermalm 1 91 
Totalt 80 3129 
* = Avser antal ärenden. Ett ärende kan innehålla flera beslut. 
** = Avser antal personer. En person kan ha flera beslut. 
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Figur 3.2: Statistiska uppgifter gällande i vilken omfattning stöd ges till personer med 
psykiska funktionshinder enligt LSS respektive SoL. n = 7 (Nordvästkommunerna) 

*** = Uppgifterna är endast från en av två enheter som handlägger bistånd till målgruppen i 
kommunen. 

Kommun Antal pågående beslut enligt LSS Antal pågående beslut enligt SoL 
 

Upplands Väsby 7 137 
Upplands Bro 0 50-60 
Sundbyberg*** 1 141 
Järfälla 9 160-170 
Ekerö*** 2-3 42 
Sollentuna Uppgift saknas Uppgift saknas 
Sigtuna 2 147 
Solna 0 217 
Totalt 21-22 894-914 

 
I Stockholms Stad används LSS endast i ett fåtal fall då insatser ges till den studerade 
gruppen. Endast 2,5 % av de pågående besluten är tagna enligt LSS. Samma sak gäller i 
nordvästkommunerna där endast en bråkdel av invånarna med psykiska funktionshinder får 
insatser enligt LSS. Den övervägande delen får istället insatser via SoL. Detta framgår tydligt 
då man jämför kolumnerna där pågående beslut enligt LSS respektive SoL summeras. Detta 
får anses som fastställt eftersom skillnaderna är så pass omfattande, även om somliga 
stadsdelar och kommuner hade svårt att uppge precisa statistiska uppgifter. Eftersom 
statistikfrågan ibland uppfattades som svår att besvara finns möjligheten att dessa varken är 
helt fullständiga eller exakta. Dock är skillnaden mellan antalet LSS-beslut och SoL-beslut så 
ansenlig att det är odiskutabelt att LSS inte tillämpas i tillnärmelsevis lika hög grad som SoL 
när insatser ska ges till målgruppen. 
 
Hur motiverar handläggarna valet av lagstiftning då de beslutar om bistånd till personer 
med psykiska funktionshinder? 
 
Resultatet till denna frågeställning kan visualiseras med hjälp av två diagram. Det första visar 
handläggarna i Stockholms Stads motiv till att SoL används istället för LSS då bistånd 
beviljas till personer med psykiska funktionshinder och det andra diagrammet visar 
nordvästkommunernas ståndpunkt. 
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Figur 4.1: När SoL är vanligare än LSS, vad är anledningen? Flera alternativ fick väljas. 
(Stockholm Stad) 

3
2 2

1

14

4
3

2
3

A B C D E F G H I

Antal

 
A = Enklare (snabbare) handläggning med SoL 
B = Kan lagstiftningen bättre 
C = Undviker att riskera att kränka klienten med diagnos- o handikappbegrepp 
D = Lättare att få igenom ett beviljande med SoL 
E = Klienten uppfyller inte kriterierna för att ingå i personkrets 3 i LSS 
F = Insatser saknas i LSS 
G = Använder bara SoL på stadsdelen 
H = LSS-boende saknas i stadsdelen 
I = Annat skäl: LSS är en otydlig lag (1), klienten ansöker inte genom LSS (1), insatser ges 
bäst med SoL (1) 
 
Diagrammet visar med all tydlighet att handläggarna i Stockholm Stad anser att det största 
skälet till att SoL används mer frekvent än LSS är för att klienten inte uppfyller kriterierna för 
att ingå i personkrets 3. Den andra högsta stapeln representerar att insatser saknas i LSS och 
detta syftar främst på att sysselsättning och boendestöd, som är två väldigt vanliga insatser till 
målgruppen, inte finns tillgängliga för personkrets 3 i LSS. Sedan är det jämt mellan övriga 
orsaker till att SoL används istället för LSS, men intressant är att det är många olika skäl som 
nämns som anledningar. 
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Figur 4.2: När SoL är vanligare än LSS, vad är anledningen? Flera alternativ fick väljas. 
(Nordvästkommunerna) 

2

1

0

2

5 5

A B C D E F

Antal

 
A = Enklare (snabbare) handläggning med SoL 
B = Kan lagstiftningen bättre 
C = Undviker att riskera att kränka klienten med diagnos- o handikappbegrepp 
D = Lättare att få igenom ett beviljande med SoL 
E = Klienten uppfyller inte kriterierna för att ingå i personkrets 3 i LSS 
F = Annan anledning: Organisation för LSS-stöd saknas (2 st), insats passar ej/saknas för 
målgruppen (2 st), flexiblare med SoL (1 st) 
 
Fyra olika inriktningar kan skönjas då nordvästkommunerna väljer att använda SoL i 
handläggningen av insatser till personer med psykiska funktionshinder. Den vanligaste 
anledningen är att klienten inte uppfyller kriterierna för att ingå i personkrets 3 i LSS. Lite fler 
än hälften, fem kommuner uppger denna orsak. Två kommuner anger att handläggningen är 
enklare och snabbare med SoL än LSS. Ytterligare två uppger att kommunen saknar 
organisation för att ge insatser via LSS, exempel på detta är att en kommun endast har SoL-
boende och kan därför inte ge motsvarande insats enligt LSS. Att insatsmenyn i 9 § LSS inte 
passar eller är ofullständig för målgruppen är ett svar som två kommuner ger. En kommun 
anser även att de kan lagstiftningen i SoL bättre än i LSS.  
     Sammanfattningsvis använder stadsdelarna och nordvästkommunerna SoL i större 
utsträckning än LSS när insatser ska ges till personer med psykiska funktionshinder, på grund 
av att LSS är svår att tillämpa för personkrets 3. Det kan vara svårt för handläggaren att 
påvisa att funktionshindret är stort och att personen har ett omfattande behov av stöd och 
service. Kraven för att ingå i personkrets i LSS förefaller alltså vara svåra att uppfylla. 
Dessutom anser handläggarna att insatserna enligt LSS är ofullständiga för målgruppen. Det 
kan även vara så att organisationen i stadsdelen eller kommunen är bristfälligt uppbyggd kring 
LSS-stöd. 
 
Handläggarnas reflektioner 
Efter enkätintervjun ställdes några uppföljande frågor till Stockholms Stads handläggare. En 
av frågorna berörde varför, i allmänhet, som LSS inte har tillämpats i den utsträckning som 
var tanken från början. Nedan följer några kommentarer kring detta ämne. Dessa 
kommentarer rör tillämpningen i allmänhet och inte enbart motiveringar till den enskilda 
stadsdelens val av lag. Observera att de inte är rena citat utan att de är anteckningsutsagor från 
intervjuerna med handläggarna i de femton stadsdelar (av totalt arton) som hade möjlighet att 
svara på de uppföljande frågorna. (IP = Intervjuperson.) 
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Många kommenterade lagtextformuleringen för personkrets 3. 
IP 1 - Det är luddiga riktlinjer för personkrets 3 i LSS. LSS fokuserar på fysiska kriterier så 
det blir svårare för personer med psykiska funktionshinder. 
IP 5 - LSS är en snäv skrivelse. Det är många kriterier som ska uppfyllas samtidigt för att 
klienten ska tillhöra personkretsen. 
IP 6 - Personkrets 3 är inte lika solklar som personkrets 1 och 2 där det är lättare att få 
underlag som styrker behov av insats. 
IP 2 - På det sätt man har formulerat personkretsen gör att klienten inte uppfyller kriterierna. 
IP 9 - LSS är som ett nålsöga. Otroligt svårt att passa in i personkrets 3.  
IP 10 - Personkrets 1 och 2 är lättare att identifiera än personkrets 3 som inte är 
diagnosstyrd på samma sätt. 
IP 11 - Dels är det konstruktionen av lagen som främst riktar in sig på fysiska kriterier. Man 
mäter psykiska problem med fysiska parametrar. 
IP 8 - Det är svårt att påvisa behovet av varaktigt stöd. 
 
Kommentarerna från handläggarna visar att personkrets 3 är snävt formulerad och blir därför 
svårtillämplig. 
 
Det visade sig även finnas en dimension av sämre kunskap om LSS än om SoL. 
IP 5 - Det finns generellt brister i kunskap om hur LSS tillämpas. 
IP 8 - Vi använder SoL av tradition. 
IP 4 - Många kommuner och stadsdelar har olika organisation. Socialpsykiatrin ligger inom 
Individ & familj och där finns inte kompetens inom LSS. 
IP 13 - Jag är lite dåligt insatt i LSS-lagstiftningen. 
 
Flera respondenter uppgav att de inte kunde LSS-lagstiftningen lika bra som SoL. Eller så var 
det praxis att använda SoL i handläggningen. 
 
Kommentarer angående skillnaden mellan att använda LSS eller SoL. 
IP 2 - Det är i stort sätt samma insatser i SoL.  
IP 6 - Det finns många insatser i SoL som är likvärdiga med LSS. 
IP 9 - Jag har inte förstått vitsen med LSS, trots att jag har försökt. Det stora problemet är att 
motivera folk att ta emot hjälp.  
IP 3 - Boendestöd och sysselsättning saknas för personkrets 3. 
IP 13 - LSS är ganska lik SoL. 
 
Den praktiska skillnaden mellan LSS och SoL verkar inte vara klar för många handläggare. 
Insatserna bedöms som likartade. 
 
Personer med psykiska funktionshinder som grupp. 
IP 10 - Psykiskt funktionshindrade är en tyst grupp. De i personkrets 1 och 2 har styrmedel 
som företrädare, habilitering och intresseorganisationer. De har en helt annan uppbackning. 
Personer med psykiska funktionshinder har ofta inga anhöriga eller nätverk. Det är en väldigt 
isolerad grupp på många sätt. 
IP 12 - De befinner sig på samhällets botten. 
 
Det som beskrivs ovan visar på behovet av stöd som gruppen har. Oftast söker de inte hjälp 
själva och har heller ingen som företräder dem. 
 
 

 21



Åsikter om ekonomiska aspekter på bristen av LSS-beslut. 
IP 4 - Man satsar inte på boendeformer för LSS, utan istället på privata HVB.  
IP 11 - Det är naturligtvis en resursfråga. 
IP 12 - Ekonomin motsvarar inte lagstiftningens intentioner.  
 
Att det skulle vara dyrare med LSS-insatser anger några som orsak till det låga antalet LSS-
beslut. 
 
En annan uppföljande fråga handlade om eventuella fördelar eller nackdelar med att ta beslut 
enligt LSS. 
IP 1 - Det finns inga självklara fördelar med LSS. 
IP 4 - Det finns bara fördelar med LSS. Det är en starkare lagstiftning med högre kvalitativa 
krav med helhetssyn och avgiftsfrihet. 
IP 5 - Det finns absolut fördelar med LSS. Det är en servicelag med en framträdande 
rättighetsaspekt. Det finns olika formuleringar i LSS och SoL som goda levnadsvillkor och 
skälig levnadsnivå. 
IP 8 - LSS är en starkare lag, så självklart. Det finns dock bra insatser med SoL. 
IP 10 - Ja, jag ser fördelar. Det finns fördelar att det blir klart och tydligt för att göra bra 
bedömningar till olika insatser. 
IP 11 - Det skulle vara fördelar om det blev klarare vilka som ingår i personkretsen. De skulle 
ha mer rätt till insatser. 
IP 7 - Ja, i vissa lägen är det lättare att få vissa bistånd beviljade med LSS. SoL kan användas 
om man hamnar utanför. 
IP 15 - Det finns inga fördelar med att använda LSS enligt mina erfarenheter. 
 
Det är lite blandade kommentarer om detta ämne. Intressant är att många ser fördelar med 
LSS på denna fråga men anser ändå att SoL är likvärdig med LSS vad gäller insatser (se ovan 
i kommentarer angående skillnaden mellan att använda LSS eller SoL).  
 
Vilka kan konsekvenserna bli för personer med psykiska funktionshinder avseende  
- hur handläggningen genomförs 
- hur kommunerna och stadsdelarna organiserar sig samt 
- samarbetar med relevanta parter? 
 
Organisation 
Inom Stockholms Stads stadsdelar och nordvästkommunerna ser organisationsformerna olika 
ut. Enheterna som handlägger psykiatriärenden har många olika benämningar. I figurerna är 
samtliga enheter som handlägger psykiatri benämnda. Dessa är, i ordning, vuxenpsykiatri, 
äldrepsykiatri, dubbeldiagnoser, barn- & ungdomspsykiatri. Ibland samarbetar vissa enheter, 
främst vid dubbeldiagnosproblematik. 
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Figur 5.1: Enheter som handlägger psykiatriärenden. n = 17 (Stockholm Stad) 
Stadsdel Enhet 

Bromma Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Vuxen, Barn & Ungdom 
Enskede-Årsta Funktionshinder, Äldreomsorg, Individ & Familj, Barn & Ungdom 
Farsta Socialpsykiatriska biståndsenheten, Äldre, Vuxen, Barn & Ungdom 
Hägersten Biståndsenheten för vuxna med funktionshinder, Enheten för 

biståndsbedömning, Vuxen, Barn & Ungdom 
Hässelby-Vällingby Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Missbruk, Barn & Ungdom 
Katarina-Sofia Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Vuxenenhet, Barn & Ungdom 
Kista Individ & familj, Äldreomsorg, Missbruk & Socialpsykiatri, Barn & 

Ungdom 
Kungsholmen Socialpsykiatri, Äldre & Handikapp, Vuxen, Barn & Familj 
Liljeholmen Beställarenheten funktionshinder, Äldre, Vuxen, Familj 
Maria-Gamla stan Vuxenstödsenheten, Äldreomsorg, Familj 
Norrmalm Socialpsykiatri, Beställarenhet äldreomsorg, Sociala enheten, Familj 
Rinkeby Enheten för funktionshindrade, Äldreomsorg, Missbruk, Familj & 

Ungdom 
Skarpnäck Utredningsenheten för vuxna, Äldreomsorg, Barn & Ungdom 
Skärholmen Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Vuxen, Barn & Ungdom 
Spånga-Tensta Individ & familj/Beroendevård & Socialpsykiatri 
Vantör Handikapp & Äldreomsorg, Missbruk, Familj & Ungdomssektionen 
Älvsjö Uppgift saknas 
Östermalm Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Vuxen, Familj 
 
Figur 5.2: Enheter som handlägger psykiatriärenden. n = 8 (Nordvästkommunerna)  
Kommun Enhet 

Upplands Väsby Socialpsykiatri, Hemtjänst 
Upplands Bro Individ & familj, Socialpsykiatri 
Sundbyberg Individ & familj, Äldre & Omsorgsförvaltningen 
Järfälla Individ & familj, Handikapp, Äldreomsorg 
Ekerö Individ & familj, LSS, Äldreomsorg 
Sollentuna Socialpsykiatri, Individ & familj, Vård & Omsorg 
Sigtuna Socialpsykiatri, Handikapp, Individ & familj 
Solna Individ & familj, Omvårdnadsförvaltningen 
 
Som det framgår av tabellerna är det ingen enhet som ensamt har ansvar för alla 
ålderskategorier. Det är visuellt tydligt att det inte finns någon homogenitet i hur de 
undersökta stadsdelarna och kommunerna organiserar sig. Minst två enheter, men ofta fler, i 
varje stadsdel samt nordvästkommun har personer med psykiska funktionshinder, i olika 
åldrar, som del av sitt ansvarsområde. De undersökta stadsdelarna och kommunerna 
organiserar sig på en mängd olika sätt. Vanliga benämningar på enheterna för vuxenpsykiatri 
är Socialpsykiatri och Individ & familj. Äldrepsykiatrin handläggs oftast på en äldre- eller 
omsorgsenhet och gällande barn- & ungdomspsykiatri var Barn- & Ungdomsenhet ett vanligt 
svar. En nordvästkommun har en organisation som förklaras med paradoxen; en enhet har 
målgruppen men inte insatserna medan den andra enheten har insatserna men inte 
målgruppen.  
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Behovsbedömning 
I enkäten efterfrågades även om hur behovsbedömningar görs då handläggarna ska fatta 
beslut om eventuella insatser. Nästan samtliga respondenter kryssade i svarsalternativet vanlig 
utredning. Bakom detta begrepp döljer sig beskrivningar av behovsbedömningar inom många 
områden och innebär i stort sett att information hämtas in från de källor som anses vara 
relevanta för att få ett adekvat beslutsunderlag. Nyckelord som nämndes i telefonintervjuerna, 
angående vanlig utredning, var social utredning, hälsa, bakgrund, funktionsbedömning samt 
att träffa klienten vid minst tre tillfällen. Cirka hälften av alla respondenter använder sig av 
psykiatriska utlåtanden eller diagnoser i bedömningen och även olika skattningsinstrument 
används även i behovsutredningarna. I Stockholms Stad använder sig fem stadsdelar av DUR 
(Dokumentation, Utredning, Resultat), fler ska dock börja använda denna skala. Andra 
skattningar som CAN (Camberwell Assessment of Need) och GAF (Global Assessment of 
Function) är vanligare i nordvästkommunerna. Dessa skattningar genomför stadsdelarna och 
nordvästkommunerna själva eller så hämtas de in från psykiatrin. Att hämta in utlåtande från 
arbetsterapeut är också tämligen vanligt samt att ta rättspraxis i övervägandet, vilket några få 
nämnde. 
 
Information om LSS-insatser 
Två av åtta nordvästkommuner samt tre stadsdelar av de sjutton som besvarade enkäten 
informerar inte alls om möjligheten om att ansöka insatser enligt LSS. Annars är det vanligast 
att information om LSS ges då ett visst behov påkallats av en klient, vilket fem 
nordvästkommuner samt sju stadsdelar gör. Totalt sex respondenter uppger att de informerar 
vårdpersonal inom psykiatrin. Några enstaka kryss fick svarsalternativet att informera 
intresse- och anhörigorganisationer, liksom att informera anhöriga eller kontaktperson. Det 
finns dock andra vägar att ge upplysningar om LSS-insatser, exempelvis då handläggaren 
bedömer att klienten kan tillhöra personkretsen eller då behov av LSS-stöd uppenbart finns. 
Dessa upplysningssätt är dock inte så vanligt förekommande liksom att informera om LSS då 
det finns tillgång till sådana insatser i kommunen eller stadsdelen. Några få uppger även att 
nybesök är ett tillfälle då handläggaren meddelar om möjlighet till insatser enligt LSS. 
 
Överklagan 
Handläggarna i Stockholm Stads stadsdelar fick i enkäten frågan hur vanligt är det att en 
person med psykiskt funktionshinder överklagar ett nekande biståndsbeslut.  
 
Figur 6: Hur vanligt är det att en person med psykiskt funktionshinder överklagar ett nekande 
biståndsbeslut?  n = 17 (Stockholm Stad)  
 Antal 
Väldigt vanligt 0 
Ganska vanligt 3 
Ganska ovanligt 8 
Väldigt ovanligt 6 
 
Många stadsdelar uppger att avslag är ovanligt i sig. Oftast ges bifall då beslut tas. Snarare 
kan det vara ett problem att motivera klienter att ta emot hjälp. Ett nekande kan exempelvis 
ges då det inte anses finnas ett behov som är tillräckligt för att stöd ska ges, eller att 
kriterierna inte uppfylls enligt lagstiftningen.  
     Nordvästkommunerna fick en liknande fråga och uppgav i stort sätt samma sak. Eftersom 
svarsalternativen var formulerade på ett annat sätt i den undersökningen så redovisas de 
resultaten inte i tabellen ovan. Av de svar som erhållits därifrån framgår dock att det antalet 
personer som överklagat ett biståndsbeslut inte är nämnvärt högt. Endast två kommuner 
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uppger att fler än en person överklagat ett nekande biståndsbeslut. De kommuner som angett 
skäl till avslag vid telefonintervjun har nämnt att personen inte tillhört personkrets 3 i LSS 
eller att personen har haft en skälig levnadsnivå ändå. 
 
Uppsökande verksamhet 
Avsikten med frågan om uppsökande verksamhet var att få veta om det fanns någon tjänst 
inom stadsdelen som aktivt söker upp målgruppen, så som ett uppsökarteam eller liknande  
 
Figur 7: Har Ni någon uppsökande verksamhet riktad mot psykiskt funktionshindrade? n = 25 
 Ja Nej 
Stockholm Stad 8 9 
Nordvästkommunerna 0 8 
Totalt 8 17 
 
Bakom många nej-svar i Stockholm stad finns dock breda kontaktnät innehållande 
hyresvärdar och personer i lokalsamhället som kan ge upplysningar till stadsdelen angående 
eventuella hjälpbehövande. Någon särskild tjänst för uppsökande verksamhet för den aktuella 
målgruppen finns inte i någon av nordvästkommunerna. Försök att nå gruppen sker istället på 
andra sätt bl.a. genom att ha personliga ombud, information på hemsida, göra hembesök, gå 
på intresseföreningars möten eller med hjälp av förfogande över en ickebiståndsbedömd 
träfflokal. Om det finns en specifikt uppsökande verksamhet i kommunerna är den främst 
inriktad mot hemlösa och personer med missbruk. 
 
Kartläggning 
Enligt de allmänna råden från Socialstyrelsen (1994:1) ska det genomföras kartläggningar av 
kommunernas invånare med psykiska funktionshinder.  
 
Figur 8: Har Ni genomfört någon kartläggning av stadsdelsinvånare/kommuninvånare med 
psykiska funktionshinder? n = 25 
 Ja Nej Vet ej 
Stockholm Stad 6 10 1 
Nordvästkommunerna 8 0 0 
Totalt 14 10 1 
 
Av de i Stockholm Stad som uppger att en kartläggning har gjorts så har den genomförts 
mellan 2004 och 2006, relativt nyligen alltså. Bakom vissa nej-svar kan det dock ha gjorts 
enkätutskick i stadsdelen men alltså inte en stor systematisk kartläggning.  Tre av 
nordvästkommunerna har genomfört en kartläggning av målgruppen relativt nyligen, 2003 
eller senare. Fyra kommuner genomförde sin kartläggning 1998 eller ännu tidigare. Två 
uppger att de planerar en ny kartläggning. En kommun anser att det saknas direktiv för hur en 
kartläggning av målgruppen ska gå till. 
 
Samråd med brukarorganisationer 
Enligt de allmänna råden från Socialstyrelsen (1994:1) ska även kommunerna samråda med 
klient/brukarorganisationer i sitt arbete.  
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Figur 9: Samråder Ni i ert arbete med organisationer som företräder klienter/brukare? n = 
25 
 Ja Nej 
Stockholm Stad 9 8 
Nordvästkommunerna 5 3 
Totalt 14 11 
 
RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) är en vanlig samrådspartner i 
nordvästkommunerna och i Stockholm Stads stadsdelar. Kommunerna samråder även med 
andra organisationer så som Handikapprådet, Brukarrådet, Förtroenderådet, en 
anhörigorganisation, Parasoll och Balans. Tre nordvästkommuner och åtta stadsdelar uppger 
att de inte samråder med någon organisation som företräder klienter/brukare. 
 
Samarbete med psykiatrin 
Kommunernas samarbete med psykiatrin sker oftast på handläggarnivå och i vissa fall även på 
chefsnivå. Eftersom svaren främst gavs av handläggare finns möjlighet att de inte alltid har 
full kännedom om hur samarbetet på chefsnivå ser ut. Samarbete med mottagningar och andra 
närliggande verksamheter är också förekommande. Flera var nöjda med samarbetet men det 
fanns även åsikter om att det inte alltid fungerade smärtfritt därför att det är olika 
organisationer med olika fokus. En del åsikter om upplevda svårigheter gällande vilken av 
organisationerna som ska ha betalningsansvaret i vissa situationer kom fram under 
telefonintervjuerna med både kommuner och stadsdelar. I Stockholm Stad sker samarbetet 
med psykiatrin oftast på både handläggar- och chefsnivå i nästan samtliga stadsdelar. De har 
gemensamma vårdnadsblanketter eller en skriftlig överenskommelse om samverkan. De har 
även gemensamma uppföljningar, samverkansgrupper, vårdplaneringsmöten och i vissa fall 
går de på utbildning tillsammans. I nordvästkommunerna finns det överlag gemensamma 
rutiner med psykiatrin. Samverkansavtal, vårdplanering och en gemensam blankett är några 
rutiner som nämns. Den gemensamma nämnaren i rutinerna tycks vara faxet som skickas från 
psykiatrin när en klient är utskrivningsklar, detta gäller i både de undersökta kommunerna och 
stadsdelarna.  
 
Kunskap om psykiska funktionshinder och arbetsmetoder 
På frågan om handläggarna i de berörda stadsdelarna och kommunerna behöver mer kunskap 
om vad psykiska funktionshinder innebär ges blandade svar. De som svarat ja har redan 
mycket kunskap men uppger att det alltid är bra med mer information. En kommun anser att 
det vore bra med mer kunskap om hur en bedömning enligt LSS görs på bästa sätt. Kunskap 
verkar överlag finnas bland nordvästkommunernas handläggare. Det som gör att svaren skiljer 
sig åt är nog mer beroende på förhållningssättet till frågan än att kunskapsnivån bland 
kommunerna är olika. Gällande frågan om stadsdelarna och nordvästkommunerna behöver 
mer information och kunskap om arbetsmetoder och möjliga tillvägagångssätt gällande 
personer med psykiska funktionshinder, ger resultatet samma intryck som i föregående fråga. 
Svaren blir både ja och nej med kommentarer som att det är en utvecklingsbar organisation 
och att kunskap aktivt söks. Tillgång till nödvändig fortbildning uppges finnas överlag. 
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6. ANALYS AV RESULTAT 
 
Nedan följer analysen av de resultat som redovisats, uppdelat efter frågeställningarna. 
Analysen kommer även att innehålla en jämförelse med Anderssons c-uppsats Stöd och 
service för människor med psykiska funktionshinder (2000) som hade liknande 
frågeställningar. 
     Som jag tidigare har beskrivit i denna uppsats så är rättssociologin ett perspektiv som kan 
synliggöra möjliga sociala verkningar av rättsregler. I analysen kommer därför att generella 
samband mellan rätten och samhällsförhållandena att belysas. Avsikten med detta är att se om 
lagstiftning kan öka möjligheterna att lösa samhälleliga problem (Aubert, 1980). 
Analysavsnittet kan med fördel läsas med de rättssociologiska tankegångarna i bakhuvudet. 
Rättssociologin innebär, sammanfattat uttryckt, att man undersöker rättens sociala 
konsekvenser och de varierande anledningar till att rättens tillämpning ser ut som den gör 
(Hydén, 2002). 
     Med stöd av ett rättssociologiskt perspektiv har LSS och SoL undersökts gällande mål, 
utformning och formulering och nedan följer en jämförelse med hur det praktiska arbetet ser 
ut gällande tillämpningen av dessa lagar.   
 
Vilken lagstiftning tillämpas i Stockholms Stad samt i Stockholms nordvästkommuner när 
insatser ges till personer med psykiska funktionshinder, LSS eller SoL, och i vilken 
omfattning? 
 
Resultatet av datainsamlingen visade bortom tvivel att SoL var och är fortfarande den 
lagstiftning som huvudsakligen tillämpas då insatser ges till personer med psykiska 
funktionshinder. Förhoppningarna om att LSS skulle bli den rättighetslag som skulle ge alla 
personer med funktionshinder förutsättningar till goda levnadsvillkor har kommit på skam.                        
Vid en tillbakablick på tidigare undersökningar som genomförts med inriktning på 
fördelningen mellan LSS-beslut och SoL-beslut för målgruppen genom åren, visar det att en 
positiv förändring inte skett. I Andersson c-uppsats vt 2000 så frågades efter antal beslut 
enligt LSS och SoL i Stockholm Stads stadsdelar. Förhållandet mellan dessa var att cirka 8,8 
% av besluten var tagna enligt LSS och resterande enligt SoL. Denna fråga hade dock ett 
betydande internt bortfall men siffran är ändå tydlig i fördelningssynpunkt. Resultatet av min 
undersökning är att 2,5 % av de pågående besluten tas med stöd av LSS, vilket alltså är en 
betydande minskning. På de sju år som har passerats mellan dessa undersökningar så har 
utvecklingen visat på en nedgång i andelen LSS-beslut. Förhoppningen och det förväntade 
resultatet borde rimligtvis ha varit en ökning med tanke på att medvetenheten om LSS torde 
öka vartefter åren går.  
     Ur ett rättssociologiskt perspektiv har avsikten med att inkludera personer med psykiska 
funktionshinder i personkrets 3 i LSS ännu inte infriats. Den praktiska tillämpningen och 
lagstiftarnas intentioner korrelerar inte. LSS har alltså inte fått den genomslagskraft som 
förväntades för den undersökta gruppen. Den myndighetsforskning som redovisas i denna c-
uppsats visar samma sak. Lagstiftningen har i detta fall inte haft effekten att påverka 
samhällsproblemet i önskad riktning, att personer med psykiska funktionshinder ska ha rätten 
att leva ett liv som andra. 
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Hur motiverar handläggarna i stadsdelarna och nordvästkommunerna valet av lagstiftning 
då de beslutar om bistånd till personer med psykiska funktionshinder? 
 
LSS passar inte målgruppens behov 
Varför ges då SoL-insatser till personer med psykiska funktionshinder, istället för LSS-
insatser som reformerna på 1990-talet ursprungligen avsåg? Det vore lätt att peka i riktning 
mot stadsdelarnas och kommunernas handläggare och påstå att det är där problemet ligger. 
Men att göra detta vore att förenkla en mycket mer komplex fråga. Fjorton av de svarande 
stadsdelarna och fem av åtta nordvästkommuner anser att klienterna har svårt att uppfylla de 
kriterier som formuleras i LSS personkrets 3. Detta är, enligt respondenterna, den enskilt 
största anledningen till att SoL används istället för LSS. Eller som en handläggare som 
intervjuades så träffande uttryckte det; det är som kamelen som ska igenom nålsögat. Här kan 
alltså en del av målgruppens problem med att få LSS-stöd ha sitt ursprung.  
     Det behöver alltså inte handla om en ovilja från handläggarnas sida att använda LSS i 
handläggningen utan det kan vara så att lagen är svårtillämpbar i sin nuvarande form. Det 
finns dessutom åsikter om att passande insatser inte finns tillgängliga enligt LSS för 
personkrets 3, till exempel boendestöd och sysselsättning. Man kan alltså anföra att utredarna 
och lagstiftarna varit okänsliga inför målgruppens sociala behov när man enligt direktiven 
följt handikapplagstiftningens intentioner. Kommunerna och stadsdelarna har dock även de ett 
ansvar för att lagens avsikter inte efterföljs. Som resultatet visade så har ett flertal stadsdelar 
och kommuner organiserat sig på ett sådant sätt att LSS-insatser inte kan ges. Det kan 
exempelvis saknas LSS-boenden i en stadsdel eller kommun och då blir denna insats 
självfallet svår att ge. Detta har naturligtvis med tillgången till ekonomiska resurser att göra. 
LSS har ansatsen att ge långsiktigare stöd med högre kvalitet till klientelet, än SoL, vilket 
kräver en större budget. Men får inte stadsdelar och kommuner mer anslag till detta blir det 
naturligtvis svårare att genomföra.  
 
Okunskap om skillnaden mellan LSS och SoL 
Att okunskapen om LSS-tillämpning är relativt utbredd gör inte möjligheterna för personer 
med psykiska funktionshinder, som är en tyst grupp utan riktiga påtryckningsmöjligheter, 
större att få bistånd enligt denna lag. En handläggare jag intervjuade gav intrycket av att 
denne inte ens visste att personer med psykiska funktionshinder är inkluderad i personkrets 3 i 
LSS. Detta får ändå ses som ett olyckligt undantagsfall, många handläggare hade verkligen 
försökt ta till sig LSS-lagstiftningen men inte sett någon riktig vinst i att tillämpa den i 
praktiken.  
     Jag fick höra, vid ett flertal tillfällen under mina telefonintervjuer, att det inte är någon 
större skillnad på LSS och SoL i praktiken. Men under de uppföljande frågorna där jag 
undrade om handläggarna kunde se någon fördel med att använda LSS istället för SoL fick jag 
många motsägande kommentarer om att LSS är en starkare lag för klienten som ger mer 
rättigheter och är rättssäkrare. Det verkar alltså finnas en bild av att LSS är en starkare lag i 
teorin men som i praktiska tillämpningen är likvärdig med SoL. I skenet av detta framstår 
LSS som en papperstiger men att vara så krass är ändå orättvist. Boende enligt LSS är 
kostnadsfri för klienten till skillnad från SoL. (Dock uppgav en stadsdel att även deras SoL-
boendeformer var kostnadsfria för klienterna.)  
 
Jämförelse av motiven till tillämpningen 2000 och 2007 
I Anderssons c-uppsats från vårterminen 2000 visade resultatet att motiven till att använda 
SoL istället för LSS dominerades av att det var enklare handläggning med SoL samt att 
klienten inte kvalar in i personkrets 3, vilket fem stadsdelar vardera uppgav. Dessa två 
anledningar följdes av att det lättare att få igenom ett beviljande enligt SoL, vilket fyra 
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stadsdelar uppgav. De tre motiven till val av lagstiftning följdes av anledningar som några 
enstaka stadsdelar angav som skäl. Dessa var att de kan SoL bättre, att de ger bistånd enligt 
SoL i första hand, att begränsade resurser främjar SoL-användning samt att det var få 
adekvata insatser i LSS. Vid en jämförelse av Anderssons (2000) resultat och resultatet av 
denna studie är andelen som uppger att klienten inte ingår i personkrets 3 betydligt fler, från 
fem stadsdelar i Anderssons (2000) studie till fjorton stadsdelar i denna studie. Annars är 
resultaten likartade. En möjlig orsak till att så många fler uppger att klienten inte ingår i 
personkretsen i mitt resultat, kan vara att fler handläggare har bättre kunskap om LSS år 2007 
än år 2000 och därmed kan göra den bedömningen. Utifrån detta bör sannolikt möjligheten att 
personkretsen är formulerad på ett sådant sätt att personer med psykiska funktionshinder har 
svårt att uppfylla kriterierna, vara en större orsak till den begränsade tillämpningen av LSS än 
orsaken att handläggarna inte har tillräcklig kunskap om LSS. Det är i alla fall en tolkning av 
de skiftande resultaten i denna fråga. 
 
Vilka kan konsekvenserna bli för personer med psykiska funktionshinder avseende  
- hur handläggningen genomförs 
- hur kommunerna och stadsdelarna organiserar sig samt 
- samarbetar med relevanta parter? 
 
Organisation 
Någon enhetlighet för hur Stockholm Stads stadsdelar och nordvästkommunerna organiserar 
sig är svåra att skönja. Handläggningen tar plats på två enheter eller oftare fler. Det 
gemensamma skulle i så fall vara att socialtjänstpsykiatrin är uppdelad efter klientens ålder. 
Därför hamnar handläggningen på flera enheter. Även i Anderssons (2000) resultat fanns 
ingen enhetlighet i hur stadsdelarna organiserar sig. Intressant är att majoriteten av 
handläggningen sker på enheter som inte är sammankopplade med övrig 
handikapphandläggning, som mer frekvent tillämpar LSS. Är detta ett tecken på att personer 
med psykiska funktionshinder inte ses som just funktionshindrade på samma vis som de som 
beskrivs i personkrets 1 och 2 i LSS? I den organisationsform som är gällande i 
förvaltningarna har handläggaren en väldigt viktig roll. Eftersom myndigheterna ska värna om 
den enskildes rättigheter ligger detta ansvar i slutändan på handläggarna. Men det kan finnas 
en inneboende motsättning i denna roll eftersom handläggaren både ska ta hänsyn till 
klientens och organisationens bästa. Välfärdsstatens intentioner att genom lagstiftning försöka 
avhjälpa samhällsproblem kan bli sårbar då den måste anammas av utförarorganisationerna 
och dess tjänstemän.  
 
Behovsbedömning 
Vid behovsbedömningen finns inte någon röd tråd att följa. En social utredning om klientens 
sociala situation verkar dock vara praxis. Användandet av olika sorters skattningsskalor är 
utbrett. Stadsdelarna i Stockholms Stad använder ofta DUR i sina bedömningar medan CAN 
och GAF är vanligare i nordvästkommunerna. En strävan efter en enhetlig bedömning borde 
betyda en rättssäkrare situation för klienterna på så sätt att behovsbedömningarna inte skiljer 
sig i nivå mellan förvaltningarna. Det har hänt en del sedan Anderssons studie år 2000 på 
detta område. Stadsdelarna har börjat använda skattningsskalor i behovsbedömningen i 
mycket större skala. Detta har säkert sin förklaring i att socialt arbete allt mer tar till sig 
evidensbaserade arbetsmetoder. 
 
Information om LSS-insatser 
Informerandet om möjligheten att ansöka om insatser enligt LSS lämnar delvis övrigt att 
önska. Fem respondenter informerar varken klienter eller deras nätverk eftersom de enbart 
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använder SoL vid handläggningen. Stadsdelsinvånare med psykiska funktionshinder i dessa 
kommuner och stadsdelar har alltså inte ens möjligheten att få en personkretsbedömning gjort 
eftersom LSS inte alls tillämpas. Även om de teoretiskt skulle ingå i personkretsen skulle de 
inte få stöd enligt LSS. Många respondenter informerar dock på olika sätt till klienten och till 
nyckelpersoner. Värt att tillägga är att många klienter informeras om LSS-insatser först när 
handläggaren gör en bedömning om att personen i fråga kan ingå i personkrets 3 i LSS, vilket 
av resultatet att döma är väldigt sällan. I de allmänna råden angående LSS från Socialstyrelsen 
(1994:1, s.25) står följande. ”För att den enskilde skall ha möjlighet att begära stöd krävs 
därför att han eller hon får kännedom om sina rättigheter.” Anderssons (2000) resultat liknar 
resultaten i denna studie gällande information om LSS-insatser.  
 
Överklagan 
Med bakgrund av föregående stycke blir det intressant att ta upp frågan om hur vanligt 
förekommande det är att personer med psykiska funktionshinder överklagar ett nekande 
biståndsbeslut. Respondenterna uppger att det oftast är väldigt ovanligt eller ganska ovanligt 
att någon i målgruppen överklagar ett nekande beslut. Det ligger nära till hands att börja 
spekulera om att fler skulle överklaga om de fick konkret information om LSS och dess 
potentiella fördelar framför att få beslut enligt SoL. Andra sidan av myntet är att det är väldigt 
få som överhuvudtaget får ett nekande beslut och att det snarare kan vara så att svårigheten 
för handläggarna kan vara att motivera klienter att ta emot stöd. Ska dilemmat ses ur ett 
rättsligt perspektiv så borde en person som har ett psykiskt funktionshinder informeras om 
insatser enligt en lag som ger stöd till just personer med psykiska funktionshinder.  
 
Uppsökande verksamhet 
För att en kommun eller stadsdel ska kunna bistå invånare med psykiska funktionshinder 
borde det första steget vara att försöka ta reda på vilka personer som kan behöva stöd. Med 
tanke på att målgruppen i sig ofta har svårigheter med att ta initiativ (se bakgrund) så blir det 
ännu viktigare att aktivt söka efter de personer som kan tänka sig behöva myndigheternas 
hjälp. Men vad räknas egentligen som uppsökande verksamhet? Räcker det att ta emot och 
besvara varningssignaler från exempelvis hyresvärdar, som många respondenter uppger att de 
gör, eller ska målgruppen aktivt sökas på gator och torg? Många svarade ja på frågan även 
fast de inte hade någon tjänst avsatt för aktivt uppsökande. Flera hade dock uppsökarteam. I 
de allmänna råden från Socialstyrelsen (1994:1) beskrivs inte i detalj hur den uppsökande 
verksamheten ska se ut. 
 
Kartläggning 
Kartläggning av invånare med psykiska funktionshinder hör samman med den uppsökande 
verksamheten. Dessa två komponenter ska tjäna som underlag för verksamhetsplanering samt 
ge möjlighet att identifiera personliga behov hos de hjälpbehövande. Stockholm Stads 
stadsdelar saknar ofta kartläggningar men de som genomfört en har gjort den nyligen.  
 
Samråd med brukarorganisationer 
Om samråd finns, då främst med RSMH, sker det inte i samband med handläggningen av 
enskilda ärenden utan mer allmänt på chefsnivå. Att involvera brukarorganisationer borde ses 
som viktigt eftersom personer med psykiska funktionshinder ses som en tyst grupp som ofta 
saknar företrädare.  
 
Samarbete med psykiatrin 
Några respondenter uppger att det ibland kan bli diskussioner om betalningsansvaret mellan 
kommun och psykiatri. Majoriteten verkar dock ha ett utvecklat och fungerande samarbete på 
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både handläggarnivå och chefsnivå. Ett gott samarbete mellan dessa parter måste ses som en 
förutsättning för att den enskilde får ett så gott stöd som möjligt och inte, så att säga, falla 
mellan stolarna. Någon riktig enhetlighet i hur samarbetet ser ut finns till synes inte. Fastare 
riktlinjer för detta skulle troligen vara av godo för alla inblandade. Samarbetet ser för övrigt 
liknande ut som det gjorde i Anderssons studie år 2000.  
 
Kunskap om psykiska funktionshinder och arbetsmetoder 
Efter telefonintervjuerna växer det fram en bild av att handläggarna har kunskap om vad 
psykiska funktionshinder innebär och vilka arbetsmetoder som kan användas. De har 
möjlighet till fortbildning i ämnet och är ofta nyfikna på ny kunskap och forskning inom 
området. 
 
Sammanfattning av analysen 
De utvecklingsområden som lyftes fram, i Socialstyrelsens uppföljning 1999 och i 
handikappreformens slutrapport 1997, är fortfarande eftersatta områden 2007. Kriterierna för 
att ingå i LSS personkrets 3 är fortfarande svåra att uppfylla. Sysselsättning och boendestöd 
saknas fortfarande som LSS-rättighet för denna grupp och insatserna måste fortfarande aktivt 
sökas av den enskilde, vilket har visat sig vara svårt för personer med psykiska 
funktionshinder. Personligt ombud är inte någon lagenlig rätt enligt LSS. Handläggarna är 
oftare mer insatta i SoL än i LSS vad gäller hur bedömning av insats ska gå till. 
     Med ett rättssociologiskt synsätt så har LSS alltså inte fått den genomslagskraft i praktiken 
som förväntades. Tillämpningen motsvarar inte lagens ursprungliga avsikter. Det som nämns i 
proposition 1992/93:159 om att LSS ska prövas i första hand verkar inte ha nått fram till de 
organ som skulle genomföra lagen. Samverkansformen med två huvudmän har inte fungerat 
helt smärtfritt. Att det är en skillnad mellan LSS och SoL har inte riktigt fått fäste eftersom 
många handläggare anser att de är snarlika.  
   Sedan Anderssons studie 2000 så ligger andelen LSS-beslut fortfarande på samma låga nivå 
2007, om inte ännu lägre. 
 
Tolkning av resultat i relation till tidigare forskning 
Resultatet av denna undersökning stämmer överens med tidigare forskning på ämnet. De 
punkter som lyfts fram som bristområden där har även visat sig vara bristområden i denna 
studie. Svaret på den första frågeställningen är en bekräftelse av den rådande situationen. Det 
som blir intressant i sammanhanget är att diskutera varför bristerna finns. Handläggarnas egna 
motiveringar till varför de inte använder LSS är ett av de områden som jag har fördjupat mig i 
denna studie. Den bild som målas upp i resultatet i denna undersökning är redan sedd. 
Personkretsen är för snäv och svårtillämplig för målgruppen. Hur bedöms exempelvis 
varaktigheten i ett psykiskt funktionshinder? Vad är ett stort och omfattande psykiskt 
funktionshinder? Efter att ha läst definitionen av vad ett psykiskt funktionshinder innebär så 
kan det ändå vara oklart vad som egentligen menas. Annat som är relevant i sammanhanget är 
handläggningsförfarandet och förvaltningens organisation. I tidigare forskning nämns 
okunskap om psykiska funktionshinder hos handläggarna som ett bristområde. Men efter att 
ha talat med många handläggare är min uppfattning att kunskap och möjlighet till 
vidareutbildning finns. Däremot är kunskapen om LSS och dess tillämpning sämre. 
Standardiserade skattningsskalor verkar bli allt vanligare så behovsbedömningen blir allt mer 
lika kommunerna emellan. Dessa ämnen kommer att diskuteras mer i följande avsnitt.  
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7. DISKUSSION 
 
Sammanfattning av resultatet 
 
Huvudresultat 
Beträffande användningen av lagrum står det klart att LSS tillämpas i låg grad i den 
undersökta populationen. Det är väldigt tydligt att LSS tillämpas i mycket lägre grad än SoL. 
LSS används endast i undantagsfall. Där talade de statistiska uppgifterna sitt tydliga språk. 
     Motiveringen till detta kan sökas i att lagtextformuleringen i personkrets 3 är oklar samt att 
förvaltningarnas arbetsmetoder och förhållningssätt inte gynnar användandet av LSS. 
Beskrivningen av personkrets 3 är som sagt oklar i sin formulering och sprider därför 
osäkerhet gällande vilka som ska ha rätt till stöd enligt LSS. Insatser för målgruppen saknas i 
LSS och därför används SoL istället vid beviljandet dessa insatser. Traditionen att använda 
SoL i kombination med en viss okunskap om LSS är också bidragande orsaker. Förklaringen 
till att LSS används i så få fall för personer med psykiska funktionshinder, i den undersökta 
populationen, beror enligt denna undersökning på flera orsaker. Först och främst är 
personkrets 3 i LSS formulerad på ett sådant sätt att få personer uppfyller alla kriterier som 
uppställs. En annan viktig orsak är att personkretsen inte har tillgång till sysselsättning och 
boendestöd i LSS, vilka är bland de vanligaste insatser som målgruppen behöver. Kunskapen 
om LSS spelar in tillämpningen eftersom de handläggare jag talat med ofta uppger att de kan 
SoL bättre än LSS. Det är ofrånkomligt att tillgången till ekonomiska medel påverkar det stöd 
som ges. Eftersom det finns en budget att följa så väljs ofta det billigaste alternativet.  
     Konsekvenserna för målgruppen blir att de inte får tillgång till de rättigheter som lagen 
beskriver, istället får de biståndsbedömda insatser enligt SoL. Organisationsformen verkar 
inte underlätta för LSS-tillämpningen eftersom enheterna ofta är skilda från 
funktionshinderhandläggningen. Samarbetet med psykiatrin och andra relevanta parter kan 
utvecklas mer. Behovsbedömningen är på väg att standardiseras allt mer med hjälp av 
skattningsskalor vilket får ses som positivt i ett rättssäkerhetsperspektiv. Vanans makt verkar 
även vara stor då många förvaltningar använder SoL av tradition. Brist på ekonomiska medel 
får även ses som en del av förklaringen samt att förvaltningarnas organisation stundtals gör 
det svårare att ge stöd enligt LSS. 
     Avslutningsvis vill jag diskutera tre problemställningar som framträdde tydligt i resultatet 
och analysen. Dessa är beskrivningen av personkretsen, rättighetsperspektivet i LSS samt 
kommunernas organisation. 
 
Personkrets 3 i LSS 
Med bakgrund av att fjorton av de svarande stadsdelarna samt fem av åtta nordvästkommuner 
uppger att de bl.a. ger insatser med hjälp av SoL istället för LSS, på grund av att den enskilde 
inte uppfyller kriterierna för personkrets 3 i LSS, kan personkretsformuleringarna i LSS vara 
värda att studera. I LSS är personkrets 3 omständligt och oprecist formulerad i jämförelse med 
personkrets 1 och 2. Den innehåller fler kriterier och begrepp som måste uppfyllas och tas 
hänsyn till. Som en möjlig följd av detta har personer med psykiska funktionshinder, som är 
beskrivna i personkrets 3, istället fått insatser via SoL. Till skillnad från de personer som är 
målgruppen för personkrets 1 och 2 som får LSS-stöd i större omfattning. Men att nöja sig 
med att enbart peka ut lagtextformuleringen för personkrets 3 som syndabock vore även det 
att förenkla en mer komplex fråga. Handläggarnas behovsbedömning spelar en viktig roll när 
insatser ska ges. I Nationell psykiatrisamordnings rapport (SOU 2006:6) ”Så vill vi ha det”, 
nämns att de kommunala biståndsbedömarna kunskaper om osynliga funktionshinder ofta är 
bristfälliga. Enligt kommunernas egna bedömningar (Socialstyrelsen, 1999) finns många 
personer med psykiska funktionshinder som uppfyller kriterierna för att ingå i LSS 
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personkrets 3 men som antingen fått avslag på sin ansökan eller inte sökt insatser. De något 
svårtydbara svaren som Stockholm Stads stadsdelar och nordvästkommunerna gett angående 
om de behöver mer kunskap om vad psykiska funktionshinder innebär, visade ändå att 
handläggarna överlag ansåg sig ha kunskap. Så denna faktor är möjligen inte aktuell i detta 
fall. Snarare är kunskapen om hur och när LSS ska tillämpas bristfällig. 
 
LSS en rättighetslag? 
LSS instiftades med avsikten att den skulle verka som en rättighetslag för samtliga personer 
som hör till i personkrets 1, 2 och 3. Följande formuleras dock i propositionen 1992/93:159; 
(s.170) ”Den är avsedd att vara ett komplement till andra lagar.”. Men ställs detta citat mot 
följande, som står några meningar efter så kommer det i en annan dager. ”En framställan om 
stöd och service från en person som tillhör lagens personkrets bör i första hand prövas enligt 
denna lag om det gäller en insats som regleras i lagen, eftersom detta i allmänhet får antas 
vara till fördel för den enskilde. I andra hand kan en framställan prövas enligt 
socialtjänstlagen.” (ibid. s.171). Vid första anblicken kan de tyckas vara motstående varandra. 
En kompletterande lag som ska komma i första hand. Hur går det ihop? Det första citatet får 
LSS att framstå som en lag man använder i andra hand medan det andra citatet framhåller att 
LSS ska användas i första hand. Det kan tyckas att detta lämnar fältet öppet för tolkningar och 
missförstånd angående när LSS ska tillämpas. 
     Under telefonintervjuerna fick jag många kommentarer som handlade om att det inte är 
någon större skillnad mellan SoL och LSS. Som beskrevs i bakgrundsavsnittet finns en del 
klara skillnader som gör att LSS är en starkare lagstiftning för den enskilde. Frågan är om 
dessa skillnader än så länge bara existerar i teorin och inte i praktiken, i alla fall för personer 
med psykiska funktionshinder i personkrets 3. Lagens avsikter är verkar inte vara kompatibla 
med hur verkligheten ser ut på förvaltningarna gällande den nuvarande organisationsformen 
och resurstilldelningen. Den rättsliga reformen kanske måste följas av organisatoriska 
reformer och en annan resurstilldelning för att lagens avsikter ska kunna omvandlas till en 
fungerande tillämpning i praktiken. 
 
Organisation, information och överklagan 
Något som åligger stadsdelarna och kommunerna är att skapa förutsättningar för att kunna 
erbjuda LSS-insatser till de personer som faktiskt har rätt till sådana. Om utgångspunkten är 
att LSS-stöd ska kunna ges till medborgarna måste stadsdelarna och kommunerna vara 
organiserade på ett sätt som möjliggör för detta. Exempelvis saknas LSS-boenden i många 
stadsdelar och kommuner. I förlängningen är detta delvis en ekonomisk fråga. LSS-insatser 
kostar säkerligen mer för förvaltningen eftersom de ska vara långsiktiga och kvaliteten på 
insatserna ska vara högre. LSS ska garantera goda levnadsvillkor istället för skälig 
levnadsnivå som ska garanteras i SoL. Att information om LSS-insatser inte alltid ges till den 
enskilde eller dennes nätverk i någon större utsträckning kan ses som ett bristområde. 
Informerar stadsdelarna och kommunerna, vilket alla inte gör, sker det ofta då en klient 
påkallat ett visst behov. Med tanke på målgruppens bristande förmåga att själva ta initiativ till 
hjälpsökande vore det nog av godo att uppmärksamma personer kring den behövande att stöd 
enligt LSS kan sökas. De få överklagningar och LSS-avslag som kommunerna redovisar kan 
möjligtvis sammankopplas med den till synes knapphändiga informationen som ges angående 
stöd enligt LSS. Finns inte vetskapen om LSS-insatser hos brukare och dess nätverk, kan de 
inte heller sökas. Tanken med samhälleligt stöd till utsatta grupper borde vara att utgå från 
brukarens behov. Organisation och information bör alltså vara anpassad till brukarens behov 
och inte vara uppbyggd för att underlätta för den egna organisationen. Samtidigt kan 
individens och organisationens perspektiv vara svåra att förena. En organisation kan te sig 
hård och fyrkantig för en individ som behöver lättillgänglighet. Om en organisation ska 
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fungera måste dess struktur och ramar vara tydliga för att kunna hålla samman. Det är en svår 
balansgång onekligen. I denna modell blir länken mellan den kommunala organisationen och 
den enskilde, d.v.s. biståndshandläggaren, en viktig person som både ska försöka ta hänsyn 
till individens och organisationens viljor (Johansson, 1992).  
 
Förslag till vidare forskning 
Eftersom denna undersökning inte har något direkt klientperspektiv skulle detta kunna vara en 
intressant aspekt att gå in närmare på. Man skulle även kunna gå in djupare i hur det kommer 
sig att personerna som behöver stöd inte passar i personkrets 3 i LSS. En vidare diskussion 
om rättighetslagstiftning kontra socialtjänstlagens behovsbedömda bistånd behöver 
förtydligas ytterligare. Medborgarperspektivet som LSS betonar står fortfarande i skuggan av 
patient- och klientperspektivet.  
     Under uppsatsskrivandet har jag uppfattat att det verkar finnas en avsaknad av intresse för 
denna grupp människor som har en svag rättssäkerhet i samhället. När man sätter sig in i 
ämnet får man intrycket att det forskas betydligt mer inom andra områden samt om andra 
grupper i samhället.  
     En aspekt som vore intressant att sätta sig in i är hur levnadsförhållandena ser ut för de 
personer som beskrivs i denna uppsats. De verkar vara en isolerad grupp som ofta är utan 
nätverk och företrädare. Ytterligare forskning, särskilt ur ett brukar/klientperspektiv skulle 
kunna ge mer kunskap om personerna och deras livssituation. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Utdrag ur Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd 
och särskild service åt 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 
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. 
 
2 § Varje landsting skall, om inte något annat avtalats enligt 
17 §, svara för insatser enligt 9 § 1. 
Varje kommun skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, 
svara för insatser enligt 9 § 2-–10. Lag (2005:125). 
 
3 § Vad som föreskrivs för landsting i denna lag gäller också 
kommuner som inte ingår i något landsting. 
 
4 § Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den 
enskilde kan ha enligt någon annan lag. 
 
Verksamhetens mål och allmänna inriktning 
 
5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de 
personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får 
möjlighet att leva som andra. 
 
6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet 
och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och 
myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den 
enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde 
skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och 
medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten 
skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 
 
För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal 
som behövs för att ett gott stöd och en god service och 
omvårdnad skall kunna ges. Lag (2005:125). 
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Rätten till insatser 
 
7 § Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av 
särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-–9, om de 
behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte 
tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 § 1 och 2 
har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser 
enligt 9 § 10. 
 
Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda 
levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. 
De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt 
utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som 
behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett 
självständigt liv. Lag (2005:125). 
 
8 § Insatser enligt denna lag skall ges den enskilde endast om han 
begär det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar 
förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, 
god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom. 
 
Insatserna för särskilt stöd och särskild service 
 
9 § Insatserna för särskilt stöd och service är 
1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på 
särskild kunskap om problem och 
livsbetingelser för människor med stora och varaktiga 
funktionshinder, 
2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för sådan assistans, till den 
del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar 
enligt lagen (1993:389) om 
assistansersättning, 
3. ledsagarservice, 
4. biträde av kontaktperson, 
5. avlösarservice i hemmet, 
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna 
hemmet i anslutning till skoldagen samt 
under lov, 
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för 
barn eller ungdomar som behöver bo 
utanför föräldrahemmet, 
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna, 
10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (1997:723). 
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Bilaga 2 
 
Utdrag ur Socialtjänstlag (2001:453) 
 
4 kap. Rätten till bistånd 
 
1 § 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 enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans 
eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 
 
Människor med funktionshinder 
 
7 § 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 hans eller hennes 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. 
 
8 § Socialnämnden skall 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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Bilaga 3 
 
Enkät angående Stockholm Stads handläggning av biståndsärenden gällande personer 
med psykiska funktionshinder. 
 
 
Stadsdel 
………………………………………………………………………………………… 
 
1.a. Inom vilken/vilka enhet(er) finner man handläggning av vuxenpsykiatri? 
  
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
1.b. Vilken enhet handlägger ärenden som rör 
 
 1. Äldrepsykiatri? (klienter med psykiatrisk problematik som är över 65 år) 
 ……………………………………………………………………………………. 

2. Dubbeldiagnoser? (klienter med både missbruks- o psykiatrisk problematik) 
 ……………………………………………………………………………………. 
 3. Barn- o ungdomspsykiatri? 
 …………………………………………………………………............................. 
 
 
2. Hur många pågående beslut gällande vuxna personer med psykiska funktionshinder har Ni 
totalt enligt 
 

LSS?................ SoL?................. 
 
 
3. Hur aktualiseras klienten hos socialtjänsten när psykiatrin bedömer henne/honom som 
medicinskt färdigbehandlad? 
  1. Psykiatrin hör av sig via fax/brev 
  2. Psykiatrin hör av sig via telefon 
  3. Klienten hör av sig 
  4. Kontaktperson eller anhörig hör av sig 
  5. Annat sätt, nämligen……………………………………………………….. 
 
 
4. Har Ni ett etablerat samarbete med psykiatrin? (T.ex. regelbundna möten, gemensamma 
rutiner) 
 Ja   Nej   
 

Om ja, på vilken nivå? 
  1. På chefsnivå? 
  2. På handläggarnivå? 
  3. Annat samarbete, nämligen ………………………………………………. 
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5. Hur gör Ni behovsbedömning när bistånd eventuellt ska ges? 
  1. Vanlig utredning 
  2. Skattning enligt CAN, GAF eller liknande. Om ja, 
 a. Gör Ni den själva?   b. Får Ni den från psykiatrin?   
  3. Enligt diagnos eller annat psykiatriskt utlåtande 
  4. Annat sätt, nämligen ………………………………………………………. 
 
 
6.a. Är följande insatser beviljade främst genom LSS eller SoL? 

 
  Boende Sysselsättning        Sjukhem, HVB      Kontaktperson 

eller liknande 
insatser 

 
1. Främst genom LSS     
 
2. Främst genom SoL     
 
3. Lika av varje     
 
4. Annat,   I  II  III  IV 
    nämligen: 
 
I ………………………………………………………………………………………………… 
II ………………………………………………………………………………………………... 
III ……………………………………………………………………………………………….. 
IV ………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
6.b. När SoL är vanligare eller lika vanligt som LSS, vad är anledningen? 

 1. Enklare (snabbare) handläggning med SoL 
 2. Kan lagstiftningen bättre 
 3. Undviker att riskera att kränka klienten med diagnos- o handikappbegrepp 
 4. Lättare att få igenom ett beviljande med SoL 
 5. Klienten uppfyller inte kriterierna för att ingå i personkrets 3 i LSS 
 6. Annan anledning, nämligen ……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
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7. Informerar Ni om möjligheten att ansöka om insatser enligt LSS? 
 Ja   Nej   
 

Om ja, hur? 
  1. Informerar när ett visst behov påkallats av en klient 
  2. Informerar intresse- o anhörigorganisationer 
  3. Informerar vårdpersonal inom psykiatrin 
  4. Informerar anhörig/kontaktperson 

 5. Skickar ut information enligt klientinventering 
 6. Annat sätt, nämligen……………………………………………………….. 

 
 
8. Behöver Ni mer information och kunskap om vad psykiska funktionshinder innebär? 
 Ja   Nej   
 
 
9. Behöver Ni mer information och kunskap om arbetsmetoder och möjliga tillvägagångssätt 
gällande personer med psykiskt funktionshinder? 
 Ja   Nej   
 
 
10. Har Ni någon uppsökande verksamhet riktad mot psykiskt funktionshindrade? 
 Ja   Nej   
 
 
11. Har Ni genomfört någon kartläggning av stadsdelsinvånare med psykiska 
funktionshinder? 
 
 Ja   Nej   
 
 Om ja, när gjordes den senaste? ………………………………...……………….. 
 
 
12. Hur vanligt är det att en person med psykiskt funktionshinder överklagar ett nekande 
biståndsbeslut?  

 
  Väldigt vanligt 
  Ganska vanligt 
  Ganska ovanligt 

   Väldigt ovanligt 
 
 
 

 42



 
 
13. Samråder Ni i ert arbete med organisationer som företräder klienter/brukare? 
 Ja   Nej   
 

Om ja, vilken/vilka organisation(er)? ………………………………………….. 
 
 
14. Hur upplever Du som handläggare/socialsekreterare möjligheten att bistå hjälpsökande i 
ditt dagliga arbete? (Med hänsyn till ekonomiska resurser och biståndslagarnas utformning 
kontra den egna ambitionen att bistå klienten på bästa sätt.) 
 

   Mycket stor 
   Ganska stor 
   Ganska liten 
   Mycket liten 

 
 
15. Eventuella kommentarer om enkäten eller ämnet 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 4 
 
1. I din yrkesroll måste du ta hänsyn både till stadsdelens budget och mål samtidigt som du 
ska ta hänsyn till klientens behov. Ser du någon motsättning i detta? Vad är svårigheten? Fritt 
arbete eller styrt arbete? 
 
2. Varför tror du att LSS inte används i den utsträckningen som tanken var från början?  
 
3. Nackdelar fördelar LSS 
 
4. LSS kallas ibland för en plusslag, vad betyder begreppet plusslag för dig? 
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