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Inflytande i teori och praktik 
En kvalitativ maktanalys över arbetet med individuella planer enligt LSS 

Maria Hallström och Maria Olofsson 

 

Abstract 
People with certain types of disabilities have the legal right to ask for an individual plan. 

The idea is that the plan should be a tool for the disabled to get more power and influence 

over the planned actions that involves their lives. The aim of this thesis was to study the 

individual circumstances of interpersonal power and influence in the work of individual 

plans. The study was done with a qualitative approach, where three executing officers and 

three individuals were interviewed. The results show that the conditions for the 

individual’s influence are far more complicated than at first glance. The influence depends 

on a number of parameters, from the executing officer’s response and inclusion of the 

individuals, to how the staffs of the operators receive and implement the individual plan. 

The shortcomings in the implementation were due to the staff having different views than 

the individual, representatives and executing officers on what to do and what the 

individual wanted. The thesis conclusions were that the individual's influence depends on 

the discourse about disability and the work culture prevailing in the workplace. Influence 

is given from the person that has the power position in the relationship.  

 

Key words: individual planning, interpersonal power, influence, disabilities, LSS. 
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Inledning 
De flesta människor ser det som självklart att beslut om viktiga områden i livet fattas av 

dem själva. Vi reflekterar sällan över vilka förutsättningar som makten över våra liv 

grundar sig i. Vilka ramverk i omgivningen och vilka aspekter av relationer påverkar 

individens inflytande i olika sammanhang? Hur påverkas våra förutsättningar för 

inflytande när resurser och ramverk bestäms av någon annan och de relationer vi möter i 

vår vardag kompliceras av beroendeförhållanden?  

 Dessa frågor aktualiseras för de funktionshindrade som är i behov av kommunal 

service. Då de kliver innanför dörren till kommunens kontor kliver de in i ett ramverk där 

vissa förutsättningar redan är givna och bestämmelser reglerade av lagen vilket innebär att 

makten inte endast ligger hos den enskilde utan till stor del hos handläggaren och det 

byråkratiska systemet.  

 Dock har vårt samhälle centrala värderingar som exempelvis den enskildes rätt till 

inflytande och självbestämmande. För att stärka gruppen funktionshindrade skapades 

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, (SFS 1993:387). Målet med 

lagen var att främja de funktionshindrades levnadsvillkor och delaktighet i samhället. 

Insatserna skulle i största möjliga utsträckning planeras i samråd med den berörda för att 

garantera medbestämmande och inflytande (SOU 1991:46, s. 94).  

 En rättighet enligt LSS är möjligheten för den funktionshindrade att ansöka om 

upprättande av en individuell plan (SFS 1993:387, 10§).  Planen är tänkt att vara ett 

verktyg för ökat inflytande över planerade insatser och ska upprättas i samråd med de 

funktionshindrade i samverkan med andra aktörer. Frågan är om detta fungerar i 

praktiken? Det byråkratiska systemet har i forskning visat sig underminera individens 

makt genom rådande administrativt fokus (Billquist, 1999 s. 268; Buntinx, 2008, s. 3).  

  Forskningen om individuella planer är tunn. Endast ett fåtal avhandlingar finns i 

ämnet. Undersökningar har även gjorts av Socialstyrelsen och Länsstyrelsen med syfte att 

föra upp individuella planer på kommunernas agenda. Deras undersökningar har visat att 

intresset för individuella planer finns ute i kommunerna men tidsbrist och brist på 

samverkan gör att arbetet blir eftersatt. Dessa resultat bygger på enkätsvar samt intervjuer 

med handläggare och intresseorganisationer (Berger m.fl., 2009, s. 7ff; Socialstyrelsen, 

2002, s. 9). Ett resultat av deras forskning är att arbetet med individuella planer borde ske 

på brukarens villkor, vilket leder till att handläggaren får en delvis förändrad yrkesroll 

som innebär att möta brukaren som en kompanjon och således måste en utjämning ske av 

handläggarens makt (Jarhag, 2001, s. 29; Socialstyrelsen, 2002, s. 10). En invändning mot 

denna slutsats är att maktutjämning endast kan ske om en förändring av rådande 

maktstrukturer äger rum och frågan är om arbetet med individuella planer möjliggör denna 

förändring? 

 Frånvaron av forskning inom detta område gör att vi vill undersöka hur arbetet med 

individuella planer fungerar i praktiken utifrån de funktionshindrades och handläggarnas 

perspektiv. Forskning inom detta område är viktigt för att peka på svagheter som finns i 

det byråkratiska systemet när det gäller att fånga upp individens behov och fördelning av 

makten. Lagstiftarens intention med individuell plan var att skapa ett redskap för 

inflytande och frågan är om det fungerar i praktiken och om planen fungerar som 

maktutjämnande?  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera den enskildes förutsättningar för makt och inflytande i 

arbetet med individuella planer enligt LSS. 

 

Frågeställningar 

Hur ser ärendegången ut i arbetet med LSS? 

Hur ser den enskildes inflytande ut och vilka centrala faktorer påverkar inflytandet i 

arbetet med individuella planer enligt LSS? 

Hur kan den individuella planen fungera som maktutjämnande? 

  

Avgränsning 

Det hade varit intressant att undersöka i vilken utsträckning individuella planer används i 

olika kommuner och vad som påverkar upprättandet. Eftersom detta i viss grad redan 

genomförts av Socialstyrelsen och Länsstyrelsen ansåg vi att fokus skulle ligga på 

individens upplevelser av inflytande istället. Genom att intervjua både LSS-handläggare 

och människor med funktionshinder samt deras företrädare får vi en vid bild av hur 

individuella planer påverkar individens inflytande.  

 Eftersom denna studie endast omfattar sex intervjupersoner kan vi inte göra en närmare 

undersökning över genus, etnicitet och klass påverkan på makt i relationen.  

 

Disposition 

Bakgrunden inleds med förtydligande av viktiga begrepp som ingår i uppsatsen. En 

historisk tillbakablick presenteras för att ge en bild av hur föreställningarna rörande 

funktionshinder har förändrats över tid. Detta ser vi som viktigt på grund av att 

levnadsförhållanden för människor med funktionshinder har förändrats i linje med att 

allmänna uppfattningar om funktionshinder har förändrats. Bakgrunden ger en beskrivning 

av LSS och individuella planer.  

 Tidigare forskning redovisas med fokus på forskning om makt och handläggning. Vi tar 

även upp forskning kring arbetet med individuella planer. 

 I den teoretiska referensramen vi använder oss av ingår Franzéns studie av hur makt 

kan operera (Franzén, 2005, s. 85ff), Johanssons studie om gräsrotsbyråkrater (Johansson, 

1997, s. 43ff) samt empowermentbegreppet (Askheim & Starrin, 2007, s.19; Jarhag, 2001, 

s.25). 

 Efter den teoretiska genomgången presenteras metod, urval och genomförande av 

datainsamlingen.  

 Resultatet redovisas och analyseras med utgångspunkt från den presenterade teorin 

uppdelad i frågeställningarna. Analysen diskuteras utifrån hur den funktionshindrades 

inflytande över arbetet med den individuella planen ser ut och vad som påverkar 

förutsättningarna för inflytande respektive vad som undergräver det samt hur makt agerar i 

sammanhanget. 

 Slutsatsen presenteras följt av en diskussion samt resonerande kring resultatets 

generaliserbarhet och konsekvenser av metodval. Slutligen presenteras frågor som är 

viktiga att gå vidare med. 
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Begreppsdefinitioner 
Vi väljer att kalla människor med funktionshinder för den enskilde istället för 

funktionshindrade för att det är viktigt att se individen och inte utgå från funktionshindret 

som sådant. Dessutom är funktionshinder ett stort begrepp med många olika innebörder. 

 

Funktionshinder 

Funktionshinder innebär en personlig begränsning i relation till omgivningen orsakad av 

en funktionsnedsättning. Ett exempel kan vara svårigheter i den dagliga livsföringen och 

bristande delaktighet i sociala sammanhang samt arbetslivet och andra viktiga områden av 

personens liv (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Handikapp 

Termen handikapp är sedan 2007 en avrådd term på grund av dess stigmatiserande verkan 

(Socialstyrelsen, 2010). Begreppet kommer dock att användas i uppsatsen när en historisk 

tillbakablick görs på grund av att det då var aktuellt. 

 

Diskurs 

Begreppet står för en samling utsagor, begrepp, teser och teorier i tal och skrift, vilka 

tillsammans bildar en uttalad föreställning om någonting En enskild utsaga eller 

föreställning utgör ingen diskurs. Diskursen kan innefatta mer eller mindre förankrade 

teorier om exempelvis funktionshinder samt fördomar. Även makten har en diskurs och 

den innebär den officiella diskursen om exempelvis funktionshindrade. Det är viktigt att 

poängtera att maktens diskurs inte innebär en absolut sanning utan enbart de makthavande 

gruppernas uppfattning om vad som är sanningen. (Franzén, 2005, s. 95ff). Begreppen och 

benämningarna för funktionshindrade kan visa på hur diskursen kring funktionshindrade 

ser ut och förändras över tid och rum.  

 

Empowerment 

Empowerment innebär att se på människan som ett handlande subjekt som är kapabelt att 

vilja och veta sitt bästa under rätt förhållanden (Askheim & Starrin 2007, s.19). När det 

gäller funktionshinder är empowerment en möjlighet för mer makt och inflytande. Vi 

tolkar empowerment som ett förhållningssätt och perspektiv där det handlande subjektet 

dock agerar och är avhängigt de strukturer, bland annat organisatoriska förhållanden, som 

det verkar i. 

 

Bostad med särskild service för vuxna 

Gruppbostad är en av flera bostadsformer som ingår i Bostad med särskild service för 

vuxna. Andra former är servicebostad och särskilt anpassad bostad. I en gruppbostad 

ligger den enskildes lägenhet antingen i direkt anslutning till gemensamma utrymmen eller 

exempelvis i samma trappuppgång och då kallas bostaden för servicebostad. I dessa 

bostadsformer bor individen i egen bostad med tillgång till gemensam service. 

Utgångspunken  är att vuxna med funktionshinder ska ha möjlighet att bo i egna bostäder 
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anpassade efter deras behov. I anslutning till boendet arbetar personal med att 

tillhandahålla hjälp med exempelvis intima behov och matlagning. Hjälp kan även ges 

med städning eller andra praktiska göromål, socialt umgänge samt andra viktiga aspekter i 

en människas liv som att känna trygghet och sammanhang. De boende kallas för brukare 

(Bergstrand, 2009, s. 46f). 

 

Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet ska ge människor med funktionshinder meningsfull sysselsättning. 

Denna verksamhet ska anpassas efter individens förutsättningar och kan antingen innebära 

arbete ute på företag, så kallad utlokaliserad daglig verksamhet, eller vistelse på en daglig 

verksamhet. Verksamheten innebär promenader, skapande, träning eller andra aktiviteter 

som stärker och utvecklar individen. Vistelse på daglig verksamhet ska enligt lag ge 

ekonomisk ersättning. De enskilda kallas på den dagliga verksamheten för arbetstagare 

(Bergstrand, 2009, s. 49). 

 Misa AB är en förkortning för Metoder för individuellt stöd i arbete/verksamhet. 

Företaget hjälper människor med funktionshinder att i utlokaliserad daglig verksamhet 

eller på företag få arbeta med något meningsfullt. En coach gör en inventering över 

personens styrkor, svagheter och intressen för att sedan hitta en arbetsplats som passar. 

Målet är att få ut så många som möjligt i riktiga anställningar (Misa, 2009). 

 

God man 

God man fungerar som ställföreträdare för de enskilda som inte kan ta hand om sig själva 

och sin egendom. Tanken med god man är att alla i Sverige ska få lika rätt oavsett 

förmåga. Den som har en god man kallas huvudman. När det gäller funktionshindrade kan 

en god man hjälpa till med myndighetskontakter och kontakt med andra instanser. 

Huvudmannen kan också få hjälp med räkningar och hjälp med att tillvarata sina intressen 

när det gäller vård och boende.  

 Kommunens överförmyndare eller överförmyndarnämnd har tillsyn över de gode män 

som finns i kommunen. Oftast är det överförmyndaren som ansöker om att en god man 

ska utses men ansökan kan även göras av anhöriga eller den enskilde själv. Tingsrätten 

fattar beslut i ärendet (Sveriges domstolar, 2009). 
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Bakgrund 
En historisk tillbakablick 

Människor med funktionshinders levnadsförhållanden har förändrats genom åren. 

Levnadsförhållanden påverkas i stor grad av de lagar som berör funktionshindrade men 

även samhällets föreställningar om funktionshinder i stort. Både lagarna och 

föreställningarna formas av de diskurser som råder just då och detta förändras 

kontinuerligt. Diskurser är system av föreställningar rörande olika områden som i detta 

fall funktionshinder. Även makten har diskurser som formar den och påverkar maktens 

agerande i samhället (Franzén, 2005, s. 95ff). Historien visar hur maktens diskurser, och 

samhällets diskurs rörande människor med funktionshinder, har sett ut genom åren och 

påverkat denna grupp. 

 

Benämning av funktionshindrade genom åren 

De benämningar som funnits för funktionshinder genom åren säger en hel del om 

samhällets inställning till funktionshinder. Samtidigt måste vi vara medvetna om att dessa 

ord kan ha haft andra innebörder än de har idag. Alla dessa ord har idag negativ laddning 

men det innebär inte att de hade det för dåtidens människor. Med en kort översikt av 

benämningarna vill vi skapa en förståelsegrund för läsaren inför kommande tillbakablick. 

 Människor med utvecklingstörning har kallats dumbar, sinnesslöa och idioter 

(Förhammar, 1995, s. 177; Wallin, 1995, s. 131). De fysiskt funktionshindrade har kallats 

krymplingar och vanföra (Förhammar, 1995, s. 177), denna grupp har även ansetts inneha 

ett begåvningshandikapp (Kohlström, 1995, s. 143).   

 

1800-talet 

Den vanföre hänvisades under 1800-talet till fattigvården. Vanföra kallades de som haft 

engelska sjukan, tuberkulos eller råkat ut för arbetsplatsolyckor. Senare utvidgades denna 

definition till att innefatta de med kroppslig deformitet, blinda och alkoholister. På grund 

av missväxt i mitten av seklet hade fattigvården ont om pengar. För att lyckas med 

försörjning av de fattiga ordnades rotegång, vilket innebar att människorna flyttade runt 

mellan olika gårdar, och fattigauktioner, där fattiga såldes till högstbjudande som 

arbetskraft, anordnades in på 1900-talet (Kohlström, 1995, 135ff). 

 Vanföreanstalter startades i början av 1800-talet inspirerade från Danmark. Anstalterna 

ägdes av stiftelser och inte av staten. Syftet var att utbilda denna grupp inom olika 

hantverk. Arbetsskolorna utvecklades senare till yrkesskolor för funktionshindrade och 

den sjukvårdande delen omvandlades till arbetsvårdsinstitut där bland annat 

arbetsförmågan prövades (Kohlström, 1995, 135ff). Vid vanföreanstalterna vistades även 

de så kallade idioterna upp till sju års ålder, sedan togs de in på idiothem (Wallin, 1995, s. 

131ff). 

 Inställningen var att många människor med funktionshinder kunde utbildas och 

förbättras genom omsorg. Engagerade kvinnor startade egna hem, med donationer från 

staten, där barn fick vård och utbildning. Orsaken till den förändrade inställningen var att 

den humanistiska synen på människan spred sig under denna tid, vilket även påverkade 

synen på människor med funktionshinder (Grünewald, 1997, s. 18).  

 Vi anser att samhället vid denna tidpunkt hade inställningen att människor med 



12 

 

kroppsliga funktionshinder var en viktig resurs som samhället kunde använda sig av 

genom att ge dem adekvat utbildning. Samtidigt så hade människor med funktionshinder 

under denna tid inte makt över sitt eget liv eller i samhället i stort. De var beroende av att 

människor frivilligt engagerade sig i deras välmående och hade små möjligheter till egna 

val. 

 

Början av 1900-talet 

Vetenskapens intresse för rashygien tilltog i början av 1900-talet och Svenska Sällskapet 

för Rashygien bildades 1909 vilket på 30-talet utvecklades till Statliga Rasbiologiska 

institutionen i Uppsala. Målet var att medborgarnas degenerering skulle motverkas och 

följden blev de steriliseringslagar som senare antogs (Nationalencyklopedin, 2009).  

Detta ledde till en förändrad diskurs kring funktionshinder.  Utvecklingsstörning sågs nu 

som en individuell egenskap som påvisade att dessa individer var defekta. 

Samhällsproblem som prostitution, kriminalitet och alkoholism ansågs komma från denna 

grupp. Anstalter var en lösning på problemet då dessa människor där levde helt isolerade 

från resten av samhället (Palmestål, 1995, s. 66). Anstalterna hyste ofta både barn och 

vuxna och var uppdelade i arbetshem eller vårdhem. Vårdhemmen var till för de 

sinnesslöa och arbetshemmen för de arbetsföra.  

   En bild av hur maktens diskurs om funktionshinder var utformad visas genom de lagar 

som berörde gruppen. Tvångslagar infördes som en konsekvens av den förändrade 

inställningen till att sinnesslöhet var genetisk och inte något som kunde påverkas genom 

utbildning (Grünewald, 1997, s. 78). Sterilisering användes som metod för att minska de 

sinnesslöas frekvens bland medborgarna och vikten av ingreppet betonades av 

Medicinstyrelsen så sent som 1947 (Palmestål, 1995, s. 65ff). De människor som fick 

diagnosen sinneslö förlorade sin rättsliga handlingsförmåga, föräldrar måste lämna barnen 

på internatskola och individerna kunde inte ingå äktenskap (Grünewald, 1995, s. 84). 

 Dock rådde samtidigt en annan diskurs om orsaken till funktionshinder. Denna gick ut 

på att ärftliga faktorer men även miljön påverkade funktionshindret (Palmestål, 1995, s. 

66). När undernäring och svåra levnadsförhållanden minskade för den stora delen av 

befolkningen minskade även antalet sinnesslöa markant (Grünewald, 1995, s. 78f). 

  Med andra ord innebar början av 1900-talet en försämring av förutsättningarna för 

människor med funktionshinder. Som vi ser det minskade deras möjlighet till makt i och 

med att diskursen i samhället gick från att på 1800-talet bli omhändertagna av engagerade 

människor till att hamna på anstalt för att de sågs som defekta och ett hot mot den svenska 

rasen. 

 

Slutet av 1900-talet 

I mitten av 1900-talet började diskursen som såg funktionshinder som miljörelaterat ta 

överhanden. Ett led i denna förändring var att begreppet handikapp introducerades i ett 

försök att skapa en kategori för de personer som på grund av olika funktionsnedsättningar 

inte kunde ta del av samhället helt och fullt. Tanken var att kategorisering av denna grupp 

skulle underlätta insättandet av stödåtgärder (Gustavsson & Szönyi, 2004, s. 105).  

 Under denna tid började de stora anstalterna ifrågasättas. Enligt en ny lag, som berörde 

vård och undervisning av psykiskt efterblivna, skulle omsorg och utbildning skiljas åt. 

Detta ledde till att de stora anstalterna försvann och ersattes med modernare, mindre 

enheter (Palmestål, 1995, s. 65ff).  

 Även synen på vården av de funktionshindrade förändrades. Ledande för denna 
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förändring var normaliseringsprincipen som i Sverige lanserades av Bengt Nirje. 

Normaliseringsprincipen innebar att de funktionshindrade skulle ha levnadsförhållanden 

som så långt det var möjligt liknade förhållandena i resten av samhället (Askheim, 2004, s. 

17f). Normaliseringsprincipen ser vi som en början till empowermentrörelsen. Samhället 

uppmärksammade livsvillkoren för denna grupp men fortfarande hade de själva ingen 

makt över definitionen av ett ”normalt” liv och inte heller inflytande över viktiga 

områden.  

 På 1970 talet slog WHO:s definition av handikapp igenom. Synen som spred sig var att 

det var samhället som skulle anpassas efter de handikappade och inte tvärtom.  De olika 

handikappgrupperna fick genom Statens Handikappråd en direktlänk till statsmakten 

vilket drev handikappfrågorna framåt (Grünewald, 1995, s. 76f).  

 Avvecklingen av anstalterna startade genom ett riksdagsbeslut 1985 och följdes av en 

enorm omorganisering. Samhället öppnade nya institutioner i form av gruppbostäder, 

dagcenter och eget boende. Rapporter visade att de som flyttade blev lugnare, fick ökad 

aptit och ökad livskvalitet (Grünewald, 1988, s. 148).  

 I slutet av seklet startade en opposition mot inställningen till de funktionshindrade. 

Uppfattningen var att samhällets olika instanser behandlade dessa människor som 

omyndigförklarade och med ett paternalistiskt synsätt, vilket innebar att den professionelle 

ansåg sig veta vad som var bäst för den funktionshindrade. De funktionshindrade ville 

själva bestämma över sina liv, välja hur de skulle leva, och definiera vad som var 

”normalt”. En stor del av denna grupp tog därför starkt avstånd mot 

normaliseringsprincipen vilket resulterade i empowermentrörelsen. Empowerment innebar 

strävan mot en maktöverföring där det är den funktionshindrade som ska bestämma över 

sitt liv (Askheim, 2004, s. 102ff).  

 Denna inriktning präglade svensk handikappolitik in på 2000-talet. Förarbeten till LSS, 

som kom 1994, innehöll ord som integrering, inflytande, delaktighet och själv-

bestämmande (Lewin, 1998, s. 41ff). När LSS kom förändrades livet radikalt för många 

funktionshindrade. Ett exempel är insatsen personlig assistans (SFS 1993:387, 9§) som 

innebär att den funktionshindrade får hjälp av en assistent för att klara av sin dagliga 

livsföring (Lewin, 1998, s. 84).  

 Vi ser att det under den sista delen av 1900-talet skedde en stor förändring i samhällets 

diskurs om funktionshinder. Normaliseringsprincipen spred sig, begreppet handikapp 

skapades och empowerment fick fäste. Diskursen ledde till att LSS skapades vilket 

betydde en stor förändring för levnadsvillkoren för vissa människor med funktionshinder. 

LSS innebar även att denna grupp fick större makt och möjlighet att påverka stora delar i 

sitt liv. 

 

2000-talet 

De insatser som en människa med funktionshinder kan få idag är bland annat statligt 

vårdbidrag, bilstöd, bostadsanpassning, färdtjänst och habilitering (McElwee, 2000, 

s.121). Genom LSS kan de funktionshindrade få en personlig assistent, ledsagare, olika 

former av boendeformer som är anpassade efter individens behov och daglig verksamhet 

(SFS 1993:387). De funktionshindrade lever nu integrerade i samhället. Många som 

tidigare bodde på institutioner har nu egna bostäder och funktionshindrade arbetar på 

dagliga verksamheter eller i företag.  

 Däremot innebär inte förbättrade levnadsvillkor att alla funktionshindrade lever ett 

fullgott liv. Levnadsnivåundersökningar visar att insatserna och kvaliteten på omsorgen 
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varierar beroende på boendekommun på grund av en skillnad mellan kommunernas 

resurser och prioriteringar (Tideman, 2000, s. 66). 

 En samlad bild av denna historiska tillbakablick anser vi visar att samhällets syn på 

människor med funktionshinder, och de diskurser som format den, har varierat stort över 

tid. Diskursen speglar samhällets ideologiska strömningar och visar att politik och 

ideologier har praktisk betydelse för människor med funktionshinder. Deras levnadsvillkor 

är även i stor grad beroende av konjunkturer. Denna tillbakablick visar även att 

utvecklingen inte har varit linjär – dock har den i stort förändrats till det positiva. 

   

LSS 

På grund av brister i dåvarande omsorgslagen angående människor med omfattande 

funktionshinder tillsatte regeringen en handikapputredning i mitten av 1980-talet. 

Handikapputredningen presenterade sedermera olika utredningar bland annat Handikapp 

Välfärd och Rättvisa (SOU 1991:46). Handikapp ansågs vara relaterat till miljön vilket 

ledde till en ny syn på de funktionshindrades levnadsvillkor. Utredningen visade att 

människor med funktionshinder levde under sämre förhållanden än andra och hade 

begränsat inflytande över sina liv. Normaliseringsprincipen och integreringsprincipen 

skulle fortsättningsvis prägla lagstiftningen för denna grupp. Under utredningens gång fick 

dock empowerment mer inflytande och ord som t ex självbestämmande, inflytande, 

delaktighet och jämlikhet blev centrala (Lewin, 1998, s. 53ff). Handikapporganisationerna 

framhöll i remissvaren vikten av att LSS skulle bli en rättighetslag (SOU 1991:46, s. 46) 

samt vikten av att öka brukarnas och anhörigas inflytande (SOU 1991:46, s. 94).   

 Utredningen Ett samhälle för alla påpekade att service och verksamheter för människor 

med funktionshinder till stor del genomfördes av entreprenörer eller utförarenheter där 

brukarinflytande inte kunde regleras via kommunlagen. Därför borde avtalen mellan 

kommunerna och entreprenörerna ha ansvaret för att reglera relationen. För att säkerställa 

inflytandet borde kommunen utveckla former som garanterar den enskildes valfrihet i 

dessa situationer. I verksamheter som genomförde insatser enligt LSS skulle kommunen 

ha det yttersta ansvaret för att insatsen gavs som avsett (SOU 1992:52, s. 156). 

 LSS kom 1994 som en rättighetslag. I praktiken innebär det att de människor som 

berörs av lagen har större möjlighet att få insatser gentemot andra grupper med likartade 

problem. Ett annat praktiskt resultat är att resurser måste tas fram när rätt till en insats 

anses föreligga (Lewin, 1998, s. 169). Den enskilde har även genom förvaltningsbesvär 

rätt att överklaga beslut (Bergstrand, 2009, s. 8).  

 LSS anger att individens rätt till självbestämmande och inflytande ska utgöra grunden i 

utformningen av insatserna. För att ha rätt att söka insatser enligt LSS måste personen 

uppfylla vissa kriterier inom ramen för tre bestämda personkretsar:  

personer med utvecklingsstörning eller personer inom autismspektrat, personer med 

begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, personer med andra 

varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och 

innebär betydande svårigheter att klara sin dagliga livsföring (SFS 1993:387). 

  Enligt Socialstyrelsen var det år 2008 58 700 personer som mottog någon form av LSS 

insats (Socialstyrelsen, 2009). Insatser ska enbart ges om den enskilde begär det. Nedan 

anges de tio insatserna. Kursiverade meningar är kortfattade förklaringar som inte ingår i 

lagtexten. 
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1. Råd och stöd. Landstinget har ansvar över denna del via Habiliteringen. 

2. Personlig assistent. En person hjälper till med allt som behövs i vardagen. 

3. Ledsagarservice. En person går med den enskilde till olika aktiviteter. 

4. Kontaktperson. En person som har till uppgift att göra roliga saker med den 

enskilde. 

5. Avlösarservice. Föräldrar blir avlösta i hemmet. 

6. Korttidsboende utanför egna hemmet. Tidsbegränsad vistelse på ett boende 

tillsammans med andra i samma situation, eller i ett familjehem. 

7. Korttidstillsyn i anslutning till skoldagen för barn och ungdomar över 12 år. 

Förlängt fritids. 

8. Boende i familjhem eller i gruppbostad för barn och ungdomar som behöver bo 

utanför egna hemmet. Boendeform i egen lägenhet med tillgång till personal och 

gemensamma utrymmen. 

9. Boende i gruppbostad eller annan typ av boende för vuxna. Boendeform i egen 

lägenhet med tillgång till personal och gemensamma utrymmen. 

10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder. Vistelse på verksamhet med 

arbetsuppgifter i enlighet med den egna förmågan. 
  

Sammanfattningsvis är LSS en rättighetslag för vissa grupper av funktionshindrade. Lagen 

markerar att den enskilde har eget ansvar för att begära en insats och ska ha inflytande 

över insatsernas utformning. De tio insatserna är utformade för att öka den enskildes 

delaktighet i samhället med målet att de ska leva ett liv med hög livskvalitet (SFS 

1993:387).  

 

Individuell plan 

I Handikapputredningens remiss framhöll handikapporganisationerna vikten av att stärka 

brukarens inflytande. Utredningen angav därför inflytande som en bärande princip för 90-

talets handikappolitik. Den kommande lagen skulle ge större utrymme för enskilda samt 

företrädare och organisationer att utöva inflytande. Ett förslag för att nå dit blev 

möjligheten att begära en individuell plan. Planen skulle utgå från den enskildes behov, 

egna mål och intressen. En upprättad plan skulle följas upp, utvärderas och förändras efter 

den enskildes behov. Ansvaret för detta skulle ligga på myndigheten med huvudansvaret 

över planen (SOU 1991:46, s. 132).  

 När LSS kom blev utredningens förslag verklighet. Enligt 10§ kan den enskilde ansöka 

om att få en individuell plan upprättad där aktuella insatser planeras och beslutas. Planen 

ska upprättas i samråd med den sökande. Syftet med den individuella planen är att den 

enskilde ska få inflytande och en överblick över de insatser som ges utifrån hans/hennes 

behov, dessa insatser kan vara både de som ges av kommunen men även av andra 

verksamheter.  

 En funktionshindrad har ofta planer även i anslutning till boende och daglig 

verksamhet, dock är den individuella planen den enda plan som den enskilde bestämmer 

över helt själv. Planen är ett viktigt verktyg för att samordna insatserna kring den enskilde 

(Berger m.fl., 2009, s. 10ff). 

  Länsstyrelsens rapport visar att majoriteten av de vuxna som har en individuell plan är 

de som omfattas av personkrets 1, vilka är personer med utvecklingsstörning och personer 

med autism eller autismliknande tillstånd (Berger m.fl., 2009, s. 8).  

 Eftersom människor med funktionshinder ska bemötas individuellt ska inte 
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kommunerna ha riktlinjer i arbetet som berör denna grupp. Ett resultat är att de 

individuella planerna kan se olika ut beroende på den enskildes behov och inga mallar 

finns att tillgå för handläggarna. I kranskommunen som denna uppsats undersöker får 

handläggaren själv göra en kom-ihåg-lista inför mötet. En sådan lista kan innehålla en 

beskrivning av den enskilde samt dennes drömmar och intressen och starka och svaga 

sidor, samt beskrivning av pågående och önskade insatser. 

 Arbetet med individuella planer innehåller två faser. Den första fasen är upprättandet, 

det är denna fas som anges i LSS. Fas två innebär genomförandet av den upprättade 

planen. Denna fas går utanför LSS-handläggarnas handlingsutrymme eftersom den sker 

ute i verksamheterna exempelvis daglig verksamhet, gruppbostad eller habiliteringen. I 

dagsläget finns inget stöd i LSS för den funktionshindrades inflytande över denna del av 

arbetet.  
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Tidigare forskning 
Maktkategorier 

Makt kan ses på olika sätt och påverka olika delar av socialt arbete. Hertzberg anser att när 

majoriteten rutinmässigt kategoriserar minoriteten utifrån egna perspektiv skapas en 

maktkategori (Hertzberg, 2003, s. 15f). Han påpekar att den sociala kategorin ”invan-

drare” är ett sådant exempel och vi frågar oss om även ”funktionshindrade” är det? En 

invändning mot resonemanget är att även om kategorin funktionshindrade har definierats 

av externa aktörer så är begreppet under ständig utveckling. Från att vara liktydigt med 

fysisk funktionsnedsättning är begreppet nu miljörelaterat (Björck-Åkesson & Granlund, 

2004 s. 35) och anses även vara socialt konstruerat. För oss innebär detta att begreppet 

”funktionshinder” inte har definierats rutinmässigt. Däremot förs diskussionerna om 

begreppet av forskare och Världshälsoorganisationen. Utifrån den forskning vi har 

studerat är de funktionshindrade själva inte delaktiga. Slutsatsen blir att begreppet är en 

kategorisering av minoriteten från majoritetens perspektiv. Vi anser därför att kategorin 

funktionshindrade är en maktkategori. 

 Maktkategorier markerar ett asymmetriskt maktförhållande där majoritetens syften är 

att ingripa i minoritetens liv utifrån egna upprättade problembeskrivningar (Hertzberg, 

2003, s. 15). Vi ser det sociala arbetet som ett exempel där majoriteten ingriper i 

minoritetens liv. Här är det de administrativa processerna och organisationens 

förutsättningar som styr handläggarens handlingsutrymme (Billquist, 1999 s. 170; 

Bengtsson, 2007, s. 49; Dunér & Nordström, 2006, s. 15) vilket exempelvis leder till att 

byråkraterna kan förändra de äldres behov så att de matchar de erbjudna tjänsterna (Dunér 

& Nordström, 2006, s. 16). Vi ser detta som ett tydligt exempel på hur individens makt 

över problembeskrivningen har reducerats till fördel för organisationens.  

 

 Relationen handläggare – klient 

När det gäller makt i relationen mellan handläggare och klient kan den utövas på olika 

sätt. I samtal kan maktutövningen vara öppen då handläggaren hänvisar till regler och 

lagar samt till arbetsgruppens beslut (Billquist, 1999, s. 263). Mindre uppenbar 

maktutövning sker i utredningsprocessen då handläggaren använder sitt inflytande för att 

styra klienten i riktning mot önskvärda beslut (Dunér & Nordström, 2006, s. 14). 

 Ett sätt att komma tillrätta med maktobalansen mellan klient och handläggare är att en 

maktöverföring till klienten måste ske. Det innebär att de inblandade parterna måste närma 

sig någon form av kompanjonskap (Socialstyrelsen, 2002, s. 37; Jarhag, 2001, s. 29; 

Rönning, 2007, s. 40). Enligt maktens diskurs om makt är detta möjligt. Men enligt 

Foucault kan endast en maktöverföring ske om någon tillskansar sig makten genom kamp 

(Lindgren, 1999, s. 357). 

 Förutsättningen för den funktionshindrades delaktighet är att de kan fatta beslut och 

göra egna val. Dowse hävdar att detta kan bli problematiskt för personer med 

intellektuella funktionshinder då de inte är i position att engagera sig i valmöjligheter eller 

ge samtycke. Enligt denna forskare är det knappast ett val för serviceanvändare med 

intellektuellt funktionshinder att ingå i en servicerelation vilket leder till frågan om 

personen effektivt deltar i relationen (Dowse, 2009, s. 574). 
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 Franzén anger att i en relation är det viktigt att klargöra de resurser individerna innehar 

på grund av att resurserna är viktiga maktmedel som påverkar balansen i relationen. 

Franzén hänvisar till Bourdieus relationella resursbegrepp där kulturell, sociala och 

ekonomiska kapital ses som resurser. En typ av resurser är regler, i detta fall kopplade till 

handläggaren som byråkrat. Kunskap är annan resurs samt organisering (Franzén, 2005, s. 

105ff). Detta resonemang kommer att utvecklas mer i den Teoretiska referensramen, sidan 

22.  

 LSS innebär att den funktionshindrade får stort ansvar över att själva ansöka insatser. 

Enligt Dowse kan detta vara problem för vissa grupper av utvecklingsstörda, vilket leder 

till frågan om inflytandet blir en snygg formulering på ett papper eller verkligen fungerar i 

praktiken? 

  

Handläggningsprocessen 

Forskning inom det sociala fältet visar att i socialt arbete är konstruktionen av en klient 

central. För att överhuvudtaget kunna hjälpa klienten måste en kategorisering ske med 

utgångspunkt från de kategorier som administrativa regler och organisationen har bestämt. 

Definitionen skapas utifrån organisationens resurser, inte utifrån problem, och inte heller 

utifrån det faktiska hjälpbehovet (Bernler & Johansson, 1995, s. 121f; Johansson, 1997, 

s.51f). Även i arbetet med LSS upplevs svårigheter med att förena individens unika 

förutsättningar med administrativa krav. I en FoU rapport anser LSS- handläggarna att 

kategoriseringar prioriteras framför konsekvens- och behovsbeskrivningar. Deras mål är 

att individens förmåga till aktivitet och delaktighet ska stå i centrum och inte 

kategoriseringen i sig. Dessutom är risken med kategorier att de inte har täckning i det 

individuella behovet (Bengtsson, 2007, s. 49). Vi ser detta som ett exempel på hur 

individfokus i arbetet står i kontrast mot systemets krav på kategoriseringar. 

 Billquist forskning inom äldreområdet har visat att de byråkratiska inslagen överväger 

de personliga, vilket leder till att klienten måste anpassa sig till systemet. Äldre med 

likartade behov jämförs med varandra för att alla ska få samma bedömning, detta kan ses 

som rättvist men samtidigt innebära att vissa inte får de insatser de har behov av. Att ha 

administrativt fokus i beslutsprocessen kan vara ett sätt för handläggarna att göra 

beslutsfattandet lättare. Omformulering av behov kan vara ett sätt att undvika avslag och 

genom det kritik och överklagande (Billquist, 1999, s. 268f). Även klienten anpassar sig 

till systemet, i början till bilden av vad organisationen kan erbjuda och sedan till den 

faktiska insatsen (Billquist, 1999, s 170; Bernler & Johnsson, s. 26).  

 Hur fungerar denna konstruktion av klienten och anpassning av klientens behov i 

förhållande till LSS-handläggning, där den enskilde enligt lag ska vara delaktig, i den mån 

det går, i planerandet av insatserna?  

 

Individuell plan 

I Socialstyrelsens rapport om individuella planer framgår att de upprättas för att vara ett 

verktyg för den enskilde att få inflytande, överblick och att själv kunna bestämma över sin 

tillvaro. Risken finns dock, enligt Socialstyrelsen, att den blir en formalistisk och statisk 

metod som snarare motverkar än ökar den funktionshindrades känsla av sammanhang och 

kontroll över sin situation. De negativa konsekvenser som eventuellt kan ses hänger 

framför allt samman med hur planeringen och dokumentationen genomförs. Det är av 

största vikt att arbetet genomförs på brukarens villkor, vilket för handläggaren kan 
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innebära en delvis förändrad yrkesroll, då samarbetet sker på ett mer jämbördigt sätt 

(Socialstyrelsen, 2002, s 10). 

  Socialstyrelsens rapport beskriver vinsterna med individuella planer. De har visat sig 

vara ökad skicklighet i att förstå och bedöma brukarens behov, tidsvinster, effektivare 

samarbete med andra professionella aktörer, förbättrad samordning av insatser samt bättre 

fungerande samverkan mellan olika myndigheter och organisationer. En förutsättning är 

dock organisationsstrukturer som förespråkar och inte motverkar kontinuitet och 

fungerande samverkan, samordning och samarbete (Socialstyrelsen, 2002, s. 12). 

 Upprättandet av individuella planer har varit eftersatt och på grund av detta hade 

Länsstyrelserna  under åren 2003 – 2009 som uppdrag från regeringen att aktivt påverka 

kommunerna och andra aktörer, att samordna insatser, att upprätta och använda 

individuella planer och att samverka kring dessa. Det visade sig att förändringarna mellan 

åren 2003 och 2009 när det gäller andelen personer med upprättad individuell plan överlag 

var små (Berger m.fl., 2009, s. 14). 

 I rapporten framgår att faktorer som påverkar upprättandet av planer kan vara brister i 

information till den enskilde, brist på samverkan, tidsbrist för handläggarna eller att det 

finns många andra planer i verksamheterna (Berger m.fl., 2009, s. 8).  

 Det framkommer även av rapporten att både intresseorganisationer och handläggare 

egentligen ser en fördel med att ha en individuell plan. Det intresseorganisationerna pekar 

på är att de upplever att kunskapen om individuell plan är låg hos den enskilde och att 

detta kan bero på att alla handläggare inte informerar om möjligheten att begära en 

individuell plan. De anser att en anledning är att handläggarnas tid inte räcker till och att 

detta ”signaleras till den enskilde.” Intresseorganisationerna anser också att deras 

samverkan med kommunerna behöver utvecklas, samtidigt uttrycker de att en viss rädsla 

hos de lokala organisationerna finns för att bråka och ställa krav om individuell plan 

(Berger m.fl., 2009, s. 17f). 

 Hur ser de funktionshindrade själva på arbetet med individuell plan och hur upplever 

handläggarna att det fungerar i praktiken? Ger arbetet med individuell plan möjlighet till 

ökat inflytande som det var tänkt? 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis beskriver forskarna maktens agerande på olika sätt. Enligt Hertzberg 

innebär kategorisering i en social kategori att gruppen hamnar i en ogynnsam 

maktposition mot majoriteten som rutinmässigt applicerar sina egna problembeskrivningar 

på den aktuella gruppen. Makt ses här uppstå i strukturer och relationer mellan olika 

sociala skikt i samhället.  

 Även Billquist och Dunér & Nordström beskriver makt som något som utövas i 

relationen mellan handläggare och klient, antingen öppet eller mer dolt. Denna 

maktobalans i relationen leder forskare som Jarhag till slutsatsen att en maktöverföring 

måste ske till förmån för klienten. Men är detta möjligt? Dowse hävdar att 

utvecklingsstörda inte har möjligheten att till fullo delta i en social relation och därför kan 

inte de vara delaktiga helt och hållet.  

 Forskning inom socialt arbete har visat att konstruktionen av klienten sker systematiskt 

samt att definitionen av kategorierna utgår från organisationens resurser och inte klientens 

behov. Forskning visar även att klienten anpassas till systemet, både av handläggaren och 

av klienten själv.  

 I Socialstyrelsens- och länsstyrelsens rapporter framgår att antalet upprättade planer är 
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tunt samt att arbetet kräver en förändring av existerande yrkesroller där den enskilde får 

mer utrymme. Även Jarhag har i sin avhandling kommit fram till att en maktöverföring 

måste ske för att arbetet med individuella planer ska vara effektivt.   
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Teoretisk referensram 
För att undersöka förutsättningarna för makt och inflytande kommer vi använda oss av en 

teori som knyter an till detta. Ett naturligt val faller på en maktteori där maktens agerande 

i både relationer och strukturer beskrivs. Genom att ta del av en maktteori som beskriver 

de olika nivåer som makt opererar i får vi en bred bas som analysunderlag till empirin. Vi 

anser att Franzéns maktteori uppfyller dessa kriterier.  

 När den funktionshindrade personen ansöker om en insats enligt LSS blir de en klient i 

ett byråkratiskt system. Handläggare och klient agerar i ett ramverk som är större än de 

enskilda individerna och påverkas av omgivande strukturer. Handläggarens 

handlingsutrymme bestäms av lagar och regler och därmed påverkas även klientens 

inflytande och makt. Eftersom vi ser den byråkratiska organisationens struktur som central 

i hur individen bemöts och får utrymme, vilket skapar förutsättningar eller undergräver 

förutsättningar för inflytande och makt, kommer även teorin om gräsrotsbyråkraten att 

användas i analys av empirin. 

 Empowerments tankegångar har lett fram till LSS. Genom att använda även 

empowerment i analysen av materialet kan vi se hur och om dessa principer har fått 

genomslag i praktiken.    

 

Det relationella maktbegreppet 

Franzén bygger sitt sätt att se på makt på Foucaults maktbegrepp där makt ses som något 

som existerar i varje relation. Enligt Foucault innebär det relationella maktbegreppet att 

makt utövas, analyseras som ett flöde som kommer underifrån och är först och främst 

produktivt, vilket innebär att makt driver samhället framåt (Franzén, 2005, s. 89). Makten 

existerar i institutioner men reproduceras istället för att produceras det vill säga, makt 

skapas inte men utövas (Lindgren, 1999, s. 355ff).  

 Det intentionella maktbegreppet, som innebär att makten är ett subjekt, med vilja och 

mål, och det strukturella, där makten agerar i redan upprättade strukturer i form av över 

och underordning, kombineras i det relationella maktbegreppet (Franzén, 2005, 87ff). I det 

relationella maktbegreppet enligt Franzén ses makten som ett handlande subjekt vilket kan 

vara en person, grupp eller organisation. Makten är här en aktör och ses som en kraft med 

en avsikt och ett mål. Detta subjekt agerar i strukturer som skapas av relationerna de ingår 

i. Med andra ord, för att få fullständig förståelse för maktens agerande måste subjektens 

handlande studeras tillsammans med strukturerna det omges av (Franzén, 2005, s. 89). 

 Det relationella maktbegreppet kan konkretiseras i en makttriangel, denna triangel 

innehåller tre olika verktyg med liksidig relevans, dessa verktyg är diskurser, resurser och 

kontexter (Franzén, 2005, s. 94). Genom att studera relationerna, diskurserna som formar 

dem och vilka resurser som finns tillhanda i sitt sammanhang kan vi få möjlighet att förstå 

hur makt agerar i arbetet med individuella planer.  

 Franzéns teori om hur makt agerar som analysverktyg av resultatet ger en bild av den 

enskildes förutsättningar för inflytande och makt i arbetet med individuell plan. Analysen 

kommer att fokusera på de resurser som finns till förfogande för både handläggare och de 

enskilda, vilka ramar de har i arbetet samt hur maktrelationen ser ut och diskursens 

påverkan på relationen. 
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Diskurs 

Enligt Franzén är en diskurs ett system av mening och föreställning och kan innebära 

värderingar men också hur någonting är. Många av diskurserna är så självklara att vi inte 

reflekterar över dem och på så sätt har de makt att påverka våra handlingar, föreställningar 

och idéer (Franzén, s. 95ff) 

 Vi ser lagar som ett resultat av de diskurser som råder i samhället vid den aktuella 

tidpunkten. Dock kan det ta tid för en lag att träda i kraft och det kan ta tid för en lag att 

försvinna på grund av tröghet i systemet. Detta innebär att även om lagar skapas av de 

diskurser som råder är de inte en direkt spegelbild av rådande föreställningar. Vi anser att 

diskursen som råder på arbetsplatsen påverkar policydokument samt den arbetskultur som 

råder. 

 Maktens diskurs står de överordnade för (Franzén, 2005, s. 99). I denna studie är det 

handläggaren som sitter i denna position och representerar maktens diskurs. Som vi 

tidigare beskrivit i den historiska tillbakablicken ser vi att maktens diskurs om 

funktionshinder har förändrats.  På 1700- och 1800-talet ansågs denna grupp ha möjlighet 

att via utbildning ge något till samhället, medan de i början av 1900-talet sågs som en 

belastning och på anstalter hölls undangömda från samhället. Vi anser att tvångslagarna 

som inrättades mot denna grupp är ett utmärkt exempel på maktens diskurs vid denna tid. 

Under 2000-talet anser vi att maktens diskurs innebär att makt utövas mer dolt, 

exempelvis LSS-handläggarna subtilt styrande av de enskilde i en önskvärd riktning. Den 

diskurs om funktionshinder som är rådande i samhället är att se på funktionshinder som 

kopplat till miljön och att individerna har samma förmåga att fatta beslut och bestämma 

över sina liv som alla andra. LSS och lagens möjlighet till individuell plan är ett utmärkt 

exempel på detta förhållningssätt. 

  

Resurs 

Enligt Franzén är vilka resurser som kan omsättas i makt relationellt bestämt. Relationen 

sätter gränsen för vilka resurser som kan leda till makt. Detta innebär att resurser är 

kopplade till sitt sammanhang. Franzén beskriver detta verktyg med hjälp av Bourdieus 

relationella resursbegrepp där olika slags kapital, som exempelvis ekonomiskt och socialt, 

exemplifierar de resurser människor har att röra sig med kopplat till sitt specifika 

sammanhang (Franzén, 2005, s. 105ff). Ett exempel är att en LSS-handläggares makt står i 

relation till sammanhanget hon befinner sig i. Handläggarens resurser har mer makt på ett 

socialkontor än på ett sjukhus – där har läkarens resurser mer makt. Ett annat exempel är 

att en enskild med utbildning i socialt arbete har större resurser i arbetet med individuella 

planer än en enskild utbildad i grafisk produktion. 

 Organisering är ett exempel på hur resurser och relationer kan samverka. Genom 

organisering kan maktrelationer förändras. Fackföreningar är exempel på hur organisering 

används för att tillskansa sig makt och skapa förändringar. (Franzén, 2005, s. 106ff) 

Handikapporganisationer är ett annat exempel, förutsatt att de består av människor med 

funktionshinder som har organiserat sig själva. När handikappade organiserar sig för att 

bryta sig ur ett underläge måste de å andra sidan först definiera och poängtera sin 

särställning, det vill säga funktionsnedsättningen, för att sedan förbättra sin ställning i 

samhället. Sammanfattningsvis är organisering ett sätt för aktörer att koordinera sina 

resurser så att de blir en maktfaktor (Franzén, 2005, s. 113). 

 En annan resurs är rättigheter som leder till inneslutning eller uteslutning. En rättighet 

som medborgare är en resurs för de som berörs av medborgarskapet. Rättigheter som 
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resurs står även här i relation till sammanhanget. Några rättigheter är rösträtten och även 

sociala rättigheter som välfärdsstaten garanterar de inkluderade (Franzén, 2005, s. 112). 

Här kan LSS ses som en rättighetslag som exkluderar de enskilda med funktions-

nedsättningar som inte berörs av lagen. 

 

Kontext 

Franzén ser kontexten som ett nät av maktrelationer som aktören agerar i. I exempelvis en 

familj kan inte makten knytas vid en viss person eftersom makt är flytande och beroende 

av sammanhanget. Överordningar förändras från relation till relation och situation till 

situation. Vid analys av kontexten måste den centrala maktrelationen först klargöras, 

exempelvis relationen mellan handläggare och klient. Efter detta gäller det att klargöra de 

genomgripande kontexterna som Franzén definierar som kön, etnicitet och klass. Makt kan 

generellt uppstå i relationer mellan olika kön, etnicitet och klass där män är överordnade 

kvinnor, svenskar överordnade invandrare och överklass överordnad underklass. Detta 

antagande gäller dock inte i alla sammanhang vilket gör att maktens natur blir synligare i 

dessa undantag och intressantare att undersöka (Franzén, 2005, s. 116ff).  

 

Gräsrotsbyråkraterna och det byråkratiska systemet 

 Varje myndighetsorganisation ses av Johansson som en hierarki där personal som har 

kontakt med klienter ofta tillhör det nedersta skiktet, dessa benämns inom denna teori som 

gräsrotsbyråkrater (Johansson, 1997, s.41). 

 Organisationen utgör ramen inom vilken individerna har handlingsutrymme att påverka 

maktrelationen. Gräsrotsbyråkraten hamnar mellan två typer av krav, dels klientens som 

vill ha den service de egna individuella omständigheterna kräver, samt organisationens 

som förutsätter att klienterna inte ska behandlas som individer på grund av att individer är 

för komplexa. Eftersom det är organisationen som sätter upp ramarna för 

gräsrotsbyråkraten måste individen anpassas. En förändring av individen sker så att denne 

omvandlas till en form som passar organisationen och blir till klient. Individen stoppas 

således in i en i förväg definierad och tillhandahållen administrativ kategori och först då, 

när individen har fått en byråkratisk identitet, är det möjligt för organisationen att ta sig an 

dess ärende (Johansson, 1997, s. 43ff). 

 Denna anpassning kallas av Johansson för konstruktion av klienten och bedömningen 

styrs av de kategorier som det administrativa systemet tillhandahåller. Genom 

kategoriseringen sorteras klienten in i olika på förhand upprättade administrativa fack och 

ges en byråkratisk identitet. Först när detta är gjort är det möjligt att ta sig an ärendet 

(Johansson, 1997, s. 51f).   

 Makt och beroendeförhållandet mellan klient och gräsrotsbyråkrat är ojämnt eftersom 

gräsrotsbyråkraten har en högre maktposition. Ett exempel är att gräsrotsbyråkraten 

förfogar över de organisatoriska resurserna med möjligheter som att ”belöna” eller 

”bestraffa” klienten. Detta kan ske på formell väg, i form av att bevilja eller ge avslag, 

men gräsrotsbyråkraten kan också välja hur aktiv den vill vara i sin hjälp till klienten. 

Klienten har sämre kunskapsmässiga förutsättningar när det gäller regler, rättigheter och 

skyldigheter (Johansson, 1997, s. 53f). 

 Det finns ändå ett visst utrymme för självständigt handlande i förhållande till 

organisationen i gräsrotsbyråkratens yrkesutövning. Detta innebär att klienten har en viss 

möjlighet att få gehör för de egna synpunkterna. Bland annat kan klienten stärka sin 
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ställning genom att skaffa information om just vilka rättigheter och skyldigheter som finns 

samt försöka bygga upp en personlig relation med handläggaren (Johansson, 1997, s. 54). 

 Vi ställer oss frågan hur individens utrymme ser ut i handläggning av LSS-ärenden? Vi 

anser att denna aspekt är viktig att undersöka i en studie av individens makt och inflytande 

eftersom ramen för individuella planer utgörs av handläggning. Konstrueras klienten på 

samma sätt i LSS ärenden som i exempelvis äldreärenden? Är ärendegången i LSS mer 

individuell än i andra fall? Genom att använda denna teori får vi svar på dessa frågor.  

 

Empowerment 

Empowerment är ett stort begrepp. Syftet är att förstärka människans kontroll över sitt liv 

men även att öka den politiska och ekonomiska makten bland olika grupper (Starrin, 2000, 

s. 72f). Empowerment förknippas med grupper som befinner sig utanför samhällets ramar.  

Genom att stärka makten bland dessa grupper och individer kan de agera för att påverka 

sin livssituation (Askheim & Starrin, 2007, s.19; Jarhag, 2001, s. 25). Nedan förklaras 

empowerment på ett enkelt sätt: 

 

alla delar en positiv syn på människan som ett i grunden aktivt och handlande 

subjekt som vill och vet sitt eget bästa om man bara skapar rätt förhållande 

(Askheim & Starrin 2007, s. 19). 

 

Empowerment för funktionshindrade handlar om att överföra makt från experter och 

hjälpinstanser till brukarna av tjänsterna – det vill säga brukarmedverkan (Rönning, 2007, 

s. 40).  För att maktöverföring till klienten ska kunna ske måste de inblandade parterna 

närma sig ett kompanjonskap (Jarhag, 2001, s. 29).  

 Empowermentrörelsen ser vi som ett exempel på hur en organiserad och marginaliserad 

grupp har kämpat sig till makt och inflytande, de har till och med påverkat maktens 

diskurs till den grad att LSS baseras på empowerments principer. Här ser vi inflytande av 

Foucaults maktbegrepp som innebär att makt kommer underifrån och måste uppnås genom 

kamp.  

 Enligt Franzén befästs makt i relationer och borde inte kunna flyttas över från 

handläggarna till de enskilda, på grund av att en myndighetsperson sitter i en maktposition 

oavsett om de vill eller inte. Däremot kan de använda sin makt genom att agera till de 

enskildas fördel. Vår studie undersöker hur de använder sig av sin makt i relation till de 

enskilda, samt hur och om det påverkar den enskildes inflytande. 
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Metod 
Metodval 

Vårt syfte är att genom en explorativ studie undersöka den enskildes förutsättningar för 

makt och inflytande i arbetet med individuella planer enligt LSS. En explorativ studie 

innebär att undersöka något utan att göra anspråk på att förklara eller vara heltäckande, vår 

enda avsikt är att upptäcka nya vinklar inom ämnet (jfr Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2004, s. 210). Den kvalitativa ansatsen i form av samtalsintervjuer ger inblick 

i intervjupersonens subjektiva upplevelser snarare än en objektiv verklighet (Larsson, 

2005, s. 92).  

 Om samma frågeställningar besvarats med utgångspunkt från en kvantitativ ansats 

skulle vi inte ha fått lika utförliga svar som vi fick genom öppna intervjuer eftersom 

enkäterna helt och hållet hade utgått från våra föreställningar om individuella planer – 

dessutom hade vi inte varit närvarande för att ge förklaringar. Däremot hade en fördel med 

kvantitativ ansats varit att fler respondenter hade deltagit vilket skulle möjliggjort för oss 

att undersöka hur genus, etnicitet och klass påverkar maktfördelningen i relationerna. 

 Genom öppna intervjuer fanns utrymme för diskussion kring frågorna samt möjlighet 

att upptäcka vinklar som inte vi tidigare tänkt på. Dessutom gav det möjlighet att 

omformulera frågor som intervjupersonerna inte förstod.  

    

Etiska överväganden 

Kommunen som undersöktes hade endast tre handläggare som skötte LSS ärenden för 

vuxna. Om kommunens namn ingått i titeln eller text skulle dessa handläggares identitet 

avslöjats. Vi ansåg att anonymiteten för dessa personer övervägde framför nyttan av att 

namnge kommunen. Denna studie hade inte som mål att generalisera resultaten eller dra 

slutsatser förutom på rent teoretisk nivå vilket inte var beroende av specifikt geografiskt 

läge.   

 För att säkerställa sekretessen vid urvalet av intervjupersoner med ett funktionshinder 

var det LSS-handläggaren som skötte kontakten. Först vid bokning av intervju lämnades 

namn och adress ut. Dessa uppgifter skrevs inte in någonstans utan antecknades enbart på 

ett separat papper.  

 Undersökningens etiska principer säkerställdes genom att informationsbrev skickades 

till intervjupersonerna, se bilaga 1. Det innehöll information om studiens syfte och 

möjligheten att avsluta deltagandet. Brevet förklarade även att konfidalitet rådde kring 

materialet, vilket innebar att personliga data avlägsnades (jfr Kvale, 1997, s. 109). 

 

Urval 

Vi valde att ha ett heterogent urval med både LSS-handläggare och funktionshindrade. Ett 

homogent urval hade inneburit antingen enbart LSS-handläggare eller enbart 

funktionshindrade. Även en specificering av funktionshinder skulle då ha gjorts. Eftersom 

detta är en explorativ studie ville vi undersöka hur både LSS-handläggare och 

funktionshindrade upplevde inflytandet för människor med funktionshinder samt makt i 

relationen. Vi ansåg att båda gruppernas infallsvinklar och upplevelser i ämnet var viktiga 

att undersöka eftersom deras olika perspektiv skulle ge oss en mer heltäckande bild över 
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ämnet. 

 För att få tillräckligt med material till analysen valde vi att analysera tre LSS-

handläggare och tre funktionshindrade. Som urvalsmetod valdes bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval innebär att urvalet består av de personer som finns till hands 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004, s. 210).  

  Vi diskuterade om vi skulle dela upp urvalet mellan två olika kommuner för att 

separera de enskilda och handläggarna åt för att säkerställa att intervjuerna blev så öppna 

och ärliga som möjligt. Eftersom vi ansåg att arbetskultur och specifika föreställningar om 

funktionshinder ser olika ut mellan olika arbetsplatser valde vi ändå att vända oss till 

enskilda och handläggare från samma kommun för att studien skulle spegla den diskurs 

om funktionshinder som rådde på den specifika arbetsplatsen. 

 På denna arbetsplats fanns endast tre personer som arbetade med vuxna och i och med 

detta behövdes ingen urvalsstrategi. Vi kände inte de LSS-handläggare som ingick i 

undersökningen och hade ingen personlig relation till arbetsplatsen.  

 Urvalsprocessen för de funktionshindrade innebar att LSS-handläggarna plockade ut 

akter ur arkivet med kriteriet att personen hade en individuell plan och var vuxna, samt 

kunde kommunicera via tal. I samtal med LSS-handläggare framkom att antalet vuxna 

funktionshindrade med individuella planer som kunde kommunicera själva var 

begränsade. På grund av detta strök vi det sista kriteriet och ändrade det till att de kunde 

kommunicera själva i så stor utsträckning som möjligt.  

 LSS-handläggaren gjorde en lista av möjliga informanter. Från den listan kontaktades 

informanterna var och en av LSS-handläggaren per telefon för förfrågan om deltagande i 

studien. När tre av informanterna hade svarat ja skickade LSS-handläggaren ett 

informationsbrev till dem, se bilaga 1. Efter några dagar kontaktades informanterna av oss 

per telefon och ännu en förfrågan om deltagande gjordes. Även LSS-handläggarna som 

ingick i undersökningen läste brevet. 

   

Genomförande 

En intervjuguide skapades utifrån frågeställningarna och valda teorier. Målet var att den 

skulle generera samtal om de enskildas förutsättningar för makt och inflytande samt deras 

utrymme i handläggningsprocessen. På grund av att vi ville undersöka frågeställningen 

utifrån både den enskildes och handläggarens perspektiv delade vi upp intervjuguiden i två 

intervjumallar med delvis olika frågor, se bilaga 2 och 3. Frågorna som riktades till den 

enskilde var formulerade så att de lätt skulle kunna förstås.  

 För att pröva intervjuguidens kvalitet gjordes två testintervjuer. Detta för att undersöka 

frågornas kvalitet samt att de var relevanta för syftet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2004, s. 294). Intervjupersonerna till testintervjun utgjordes av en god man 

med fyra huvudmän som LSS-handläggarna förmedlade kontakten till och en LSS-

handläggare från ett annat kontor. Efter testintervjuerna analyserades svaren, 

tematiserades utifrån frågeställningarna och vissa frågor formulerades om. 

  För att intervjupersonerna skulle känna sig avslappnade träffade vi dem i hemmiljö. 

Två av de enskilda hade sällskap av en förälder under intervjun, i ett av fallen var 

föräldern även god man. En fördel med detta var att de enskilda som hade svårt att 

uttrycka sig fick hjälp av föräldern, dessutom fick även vi hjälp med att formulera om 

frågor som den enskilde inte förstod. En nackdel kunde vara att den enskilde själv backade 

och lät föräldern prata för sig. Å andra sidan väntade föräldern in den enskilde och först 

när denne inte svarade gick de in och försökte hjälpa till. Sammantaget var deras närvaro 
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en fördel för intervjun.  

 LSS-handläggarna intervjuades på deras arbetsrum vilket gav oss en inblick i 

arbetsplatsens utformning. Vi anser att en annan positiv effekt av platsen kan vara 

association till arbetet vilket underlättade för dem att svara på frågorna.  

  Intervjuerna genomfördes genom att en av oss förde intervjun och en var uppmärksam 

på att alla frågor besvarades och att relevanta följdfrågor ställdes. Vid den första intervjun 

var endast en av oss närvarande vilket föranledde diskussion om framtida 

intervjutillfällen. Resonemanget gick så att vikten av bådas närvaro vid största antalet 

intervjuer övervägde risken att reliabiliteten skulle påverkas negativt genom att 

intervjuerna utfördes på olika sätt. Bådas närvaro antogs öka kvaliteten på intervjuerna 

genom att två personer var uppmärksamma på svar och vilka följdfrågor som kunde 

behöva ställas för att få fram så rikt material som möjligt. En annan anledning var att 

analysen stärktes av att båda hade varit med under så många tillfällen som möjligt på 

grund av att vi då hade möjlighet att tillsammans resonera om svaren och hur de 

påverkade resultatet och analysen. 

 Intervjuerna transkriberades ordagrant. Varje intervjuperson kodades med en viss färg 

samt kursiv stil för de enskilda. De inlägg som gjordes av anhöriga eller företrädare 

kodades med fet stil. Denna hantering resulterade i att intervjupersonerna hölls isär under 

analysen trots att texten redigerades. Utskrifterna analyserades i en form av 

meningskoncentration vilket innebär att de transkriberade texterna koncentrerades i 

sammanfattande meningar (jfr Kvale, 1997, s. 175f). Sedan tematiserades texterna utifrån 

frågeställningarna och tolkades i förhållande till den teoretiska referensramen. 

 

Diskussion av metodval 

Validitet och reliabilitet 

Två viktiga kvalitetskriterier i forskning är validitet och reliabilitet. Validitet innebär att 

mäta det man påstår sig mäta (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004, s. 63).  

Exempelvis att frågorna som ställs under en intervju berör forskningsområdet. Reliabilitet 

innebär tillförlitlighet i mätinstrumentet (Esaiasson m. fl., 2004, s. 70). Exempelvis att 

intervjuerna samt transkribering genomförs på samma sätt. 

 För att öka reliabiliteten i uppsatsen genomfördes alla intervjuer på samma sätt vilket 

innebar att inga ledande frågor ställdes, följdfrågor användes för att kontrollera att vi 

förstått svaret och en diktafon användes. Även transkriberingen, som innebär att intervjun 

skrivs ut ordagrant, utfördes på samma sätt. 

 Validitet kan delas upp i extern och intern validitet. Den externa validiteten påverkas av 

urvalet eftersom den anger möjligheten att generalisera resultatet (Esaiasson m. fl., 2004, 

s. 171ff). I vårt fall använde vi oss av bekvämlighetsurval, vilket innebar att vi kontaktade 

de personer från listan som först tackade ja. Listan utgjordes av personer som 

handläggarna plockat fram utifrån kriterierna men utan vår insyn. Genom att vi inte fick 

insyn i denna process vet vi inte hur mycket deras personliga överväganden påverkade 

urvalet. Ett möjligt problem med detta är att de plockade ut personer som inte var kritiska 

till kommunen och individuella planer. Ett argument mot detta resonemang är att 

handläggaren själv kunde vara kritisk och ville föra fram personer som speglade deras 

åsikter. Ytterligare ett resonemang kan vara att handläggarnas inblandning i 

urvalsprocessen gjort att intervjupersonerna hade mycket att säga vilket ledde till ett rikt 

material att utgå ifrån. En risk med bekvämlighetsurval kan annars vara att 
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intervjupersonerna inte har så mycket att säga, vilket i vårt fall skulle ha lett till starkt 

begränsat material.  

Den interna validiteten, som innebär frånvaro av systematiska fel och att teorin 

överensstämmer med de ställda frågorna, stärktes av att vi utförde testintervjuer då dessa 

hjälpte oss att upptäcka frågor som var felformulerade, gav svar som inte berörde syftet 

eller om nya frågor borde läggas till. Den interna validiteten stärktes ytterligare genom att 

vi ställde kontrollfrågor som innebar att vi upprepade svaren i de fall vi var osäkra på om 

vi uppfattat dem rätt. Validiteten stärktes också genom att intervjufrågorna var förankrade 

i teorin (jfr Esaiasson m. fl., 2004, s. 61f). 

En möjlig faktor som kan ha påverkat den interna validiteten negativt var att de 

enskildas svar inte blev helt ärliga på grund av att de inte ville stöta sig eller uttrycka 

något negativt om handläggaren. En invändning är att de enskilda inte visste vilka 

handläggare som skulle bli intervjuade och därför svarade ärligt och öppet på frågorna.  
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Resultat och analys 
Resultatet inleds med en presentation av intervjupersonerna för att ge läsaren en bild av de 

personer som ingått i studien och inte som bas för analysen. En kort presentation av LSS-

handläggarnas arbetsgrupp presenteras för att ge läsaren en inblick i hur stor enheten är. 

  

Presentation av intervjupersonerna 

Enskild 1 

Kvinna, 26 år, tillhör personkrets 1. Hon bor tillsammans med sin mamma, som även är 

god man och arbetar via MISA på ett café. Beviljade LSS-insatser är ledsagare, 

kontaktperson och utlokaliserad daglig verksamhet.  

 

Enskild 2 

Kvinna, 31 år, tillhör personkrets 1. Hon bor i en servicelägenhet i anslutning till 

gruppbostad och arbetar via MISA på ett äldreboende. Beviljade LSS-insatser är 

gruppboende och utlokaliserad daglig verksamhet. Hon har en god man som hjälper henne 

med ekonomin. 

 

Enskild 3 

Man, 24 år, tillhör personkrets 1. Han bor i en servicelägenhet i anslutning till 

gruppbostad. Han arbetar i kök på en utlokaliserad daglig verksamhet. Beviljade LSS-

insatser är daglig verksamhet, kontaktperson samt boende. Han har även en god man. 

 

Handläggare 1 

Kvinna, 60 år, är utbildad fritidspedagog och psykoterapeut och har gått universitetskurser 

i handläggning och dokumentation samt om hjärnskador. Hon har arbetat med LSS sedan 

lagen kom 1994. 

 

Handläggare 2 

Kvinna, 60 år, är utbildad socionom inom ämnesområdet och har arbetat med LSS sedan 

lagen kom 1994. 

 

Handläggare 3 

Kvinna, 45 år, är utbildad socionom inom ämnesområdet och har arbetat med LSS i 10 

månader. 

 

LSS-handläggarnas arbetsgrupp 

I denna kommun är alla utförare privata. LSS-handläggarna arbetar inom organisations-

området Individ- och familj, äldre och funktionshinder. LSS avdelningen har en gruppchef 

och en övergripande chef. Arbetsgruppen består av tio handläggare. Tre är inriktade mot 

vuxna, tre mot barn, en mot LASS vuxen (som berör personlig assistans), två arbetar med 

SoL-ärenden (Socialtjänstlagen) under 65 år. De flesta i personalen har arbetat länge med 

LSS och de har alla högskoleutbildning. Gruppen ser sig som en liten grupp och har 

tillsammans arbetat fram policydokument som rör bemötande av klienter och deras roll 

som myndighetsutövare.  
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Hur ser ärendegången ut i arbetet med LSS? 

I LSS handläggning placeras den enskilde initialt i persongruppskategorier. Endast de som 

bedöms tillhöra en persongrupp går vidare i systemet. Bedömningen utgår från den 

utredning som skickas från utredningsstället, det kan vara habiliteringen eller 

neuropsykologiska kliniken. Oftast har den enskilde en diagnos sedan tidigare, dock ska 

varje utredning av insats innefatta en personkretsbedömning. 

 Ärendegången ser olika ut från fall till fall. Vanligtvis är det den enskilde som initierar 

en kontakt och det är även utifrån dennes önskemål som mötesplatsen bestäms. Ibland 

sker mötet hemma hos den enskilde och ibland på kontoret. Efter bedömningen av 

personkrets sker ingen systematisering av den enskilde utan utredningen är individ-

anpassad. Under mötet med klienten utreds behovet i förhållande till den ansökta insatsen. 

När det gäller boende kan frågor som möjlighet att klä på sig själv och laga mat 

aktualiseras. 

 
Vi har inget system eller olika nivåer av funktion utan vi frågar hur det går till rent 

praktiskt. Vissa frågor måste vara konkreta, kan kännas intimt. Oftast är dessa 

personer vana vid att få svara på såna frågor. (Handläggare) 

 

Alla enskilda och företrädare var nöjda med handläggarens stöd. Kemin med 

handläggaren var viktig och att handläggaren ansågs flexibel i sitt sätt att tänka. Samtliga 

handläggare var noga med att i samtalet rikta sig till den enskilde och kommunicera på ett 

sätt så att de förstod. De enskilda och företrädarna upplevde att de blev respekterade och 

lyssnade på. Något som påverkade relationen var om den enskilde var ensam på mötet 

eller om en företrädare var med. Vissa företrädare upplevdes som om de gick in i mötet 

med tidigare negativa erfarenheter och därför redan från början var inställda på strid. 

 
Ja, ibland blir det jättejobbigt med en påstridig god man som har känslan av att stå på 

en barrikad och slåss för sin klient. Jag känner att det ska inte behövas. Så känner jag 

är jag så hemsk? (Handläggare) 

 

I de flesta fall upplevde de enskilda samt företrädare att de hade inflytande över mötet 

med handläggaren. I vissa fall ansåg dock handläggaren att klienten hade orimliga 

önskemål som inte gick att genomföra vilket kunde leda till en uppfattning av minskat 

inflytande för den enskilde.  

 
 

Ibland kan det ju finnas en önskan om saker som absolut inte går att genomföra och 

det är klart, då kanske dom uppfattar att det inte är något inflytande. Om man ska 

flytta hemifrån till en egen lägenhet och man vet att – nä men det här kommer aldrig 

gå, dom är inte på den utvecklingsnivån. Då får man ju säga att: Men du kanske 

behöver hjälp med det o det o det och sen försöka jobba så att personen tycker att det 

är ok att få den här hjälpen.   (Handläggare) 

 

När det gällde handläggarens instruktioner från kommunen om arbetet med individuell 

plan berättade handläggarna att de endast fått instruktion att följa lagen. Riktlinjer har inte 

tagits fram eftersom planen ska vara helt och hållet individanpassad. Detta leder till att 
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planerna ser olika ut beroende på den enskildes behov och livssituation. I vissa fall är det 

många aktörer inblandade, som exempelvis både daglig verksamhet, habilitering och 

boende. I andra fall är det inga andra än den enskilde, handläggaren och exempelvis 

arbetsplatsen som är inblandad. 

 

Analys av ärendegången 

Resultatet visar att en konstruktion av klienten sker genom kategorisering i personkretsar. 

Enligt Johansson innebär detta att individen till viss del har avpersonifierats för att passa 

in i den byråkratiska organisationen (Johansson, 1997, s. 55f). Dock visar inte resultatet att 

ärendegången efter personkretsbedömningen innebär ett möte mellan handläggaren och en 

avpersonifierad klient utan tvärtom presenteras en bild av personliga möten. En orsak kan 

vara att de enskildas behov skiftar från ärende till ärende i större utsträckning än i 

exempelvis äldreområdet. Dessutom möter LSS-handläggarna enskilda som uppvisar en 

vid bredd av funktionsnedsättningar. Exempelvis kan en enskild i personkrets 1 ha lätt 

autistiska drag och klara sig bra själv, samtidigt som en annan person i samma personkrets 

kan ha en grav intellektuell funktionsnedsättning samt grav fysisk funktionsnedsättning 

och vara beroende av stöd dygnet runt. En annan orsak kan vara att LSS-handläggning inte 

innebär att klienten systematiskt delas in i på förväg administrativt upprättade kategorier. 

Ännu en orsak kan vara att de enskilda har olika förutsättningar för kommunikation vilket 

innebär att handläggaren måste möta dem som unika individer för att överhuvudtaget 

kunna kommunicera med dem. Här ser vi en skillnad från tidigare forskning inom det 

sociala fältet, se Tidigare forskning sidan 17. Där ansåg forskare att en konstruktion av 

klienten skedde kategoriskt i handläggningsprocessen. När det gäller LSS-handläggning 

ser vi inte att konstruktionen av klienten sker i samma utsträckning utan handläggningen 

är mer individanpassad. 

 Vår tolkning är att en anpassning av individen till systemet sker när handläggaren anser 

att den enskildes önskningar är orimliga (jfr Johansson, 1997, s. 43f). Som systemet ser ut 

idag är det enbart vissa insatser som kan ges vilket innebär begränsningar för individens 

önskemål. En enskild som vill flytta till egen lägenhet måste befinna sig på en viss 

utvecklingsnivå för att handläggaren inte ska använda sig av sin makt och försöka påverka 

den enskilde i en viss riktning. Det här är ett exempel på när åsikter kolliderar om vad som 

är genomförbart och om den enskildes förmåga. Om inte handläggaren går in och stoppar 

dessa önskemål kan det leda till att den enskilde hamnar i en situation som den inte klarar 

av och hamnar i slutändan i alternativet som handläggaren avsåg från början. Detta kan ses 

som att handläggaren använder sin makt för att begränsa den enskildes inflytande. Med 

utgångspunkt från empowerments grundprinciper borde den enskilde i detta sammanhang 

uppmuntras att klara sig själv i så stor utsträckning som möjligt, se avsnittet om 

Empowerment sidan 24.  Detta kan innebära att empowerment är en utmaning i arbetet 

med människor med funktionshinder när professionella runt omkring har en annan åsikt än 

den enskilde och det byråkratiska systemet har ramar som handläggaren måste hålla sig 

inom.  

 Vi ser även den byråkratiska organisationen som viktig i sammanhanget genom att den 

definierar ramen för handläggarna med de riktlinjer som ges och den arbetskultur som 

råder på arbetsplatsen. Arbetskulturen påverkar vilket inflytande de funktionshindrade får 

och hur mycket de styrs för att anpassas till systemet.   

 LSS är en rättighetslag och ska innebära att insatser ges om behovet anses föreligga, 

men det är handläggaren som fattar detta avgörande och inte den enskilde. Handläggarens 
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maktposition är ett uttryck för den strukturella makten (Franzén, 2005, s. 87). Således 

sitter handläggaren på maktens position i förhållande till den enskilde i LSS-ärenden, dock 

ska den enskilde enligt denna lag ha större inflytande än i annat socialt arbete. Vi vill även 

påpeka att den enskilde med en funktionsnedsättning tillhör maktkategorin 

funktionshinder, som vi tidigare resonerat kring i avsnittet Tidigare forskning, se sidan 17. 

Detta innebär att när de stiger in i relationen med handläggaren förstärks handläggarens 

position ytterligare. Dock är handläggarens makt inte fullständig då den enskilde alltid har 

rätt att överklaga ett avslag. Den enskildes rätt att överklaga genom förvaltningsbesvär är 

en resurs för den enskilde i form av en rättighet där handläggarens makt får stå tillbaka för 

lagens makt (jfr Franzén, 2005, s. 112). Denna rättighet ser vi som ett sätt att uppväga den 

enskildes makt i relationen med handläggaren.  

 Handläggarens makt kan ses som en förlängning av organisationens makt och de 

fungerar som portvakter för systemets ramar. I detta sammanhang kan den enskilde 

uppleva att de inte har så stort inflytande. För att få inflytande och makt gäller det för den 

enskilde att vara påläst om sina rättigheter eller ha en stark anhörig/god man bakom 

ryggen (Johansson, 1997, s. 54). Detta kan vara orsaken till att handläggaren i vissa fall 

upplever en god man som stridande för sin sak. Den gode mannen kan uppleva att de har 

en lägre maktposition och går in i mötet med en vilja att förändra det. I våra ögon kan 

handläggaren välja att gå in i försvar eller att backa, som vår intervjuperson gjorde. Väljer 

handläggaren att gå in i försvar tror vi risken finns att maktpositionerna befästs och 

förtydligas. Därför ser vi vikten i att organisationen har en kultur och policy där 

handläggaren ser sin maktposition med utgångspunkt i det positiva som kan uträttas 

istället för att markera sin position när tillfälle ges. 

   

Resultatet i relation till den första frågeställningen 

Den första frågeställningen lydde: Hur ser ärendegången ut i arbetet med LSS? 

Resultatet och analysen visar att i LSS-ärenden konstrueras den enskilde initialt när en 

bedömning av personkrets görs för att se om en grundläggande rätt till LSS anses 

föreligga. Denna bedömning kategoriserar den enskilde och en klient konstrueras för att 

kunna tillhandahållas av det byråkratiska systemet. Dock anser vi att efter denna 

bedömning sker inte konstruktionen av klienten i samma utsträckning som tidigare 

presenterad forskning i socialt arbete visar. Orsakerna är att de enskilda som handläggarna 

möter har stora gradskillnader i funktionsnedsättning och kommunikationsförmåga. 

Ärendegången sker olika från gång till gång och handläggaren har inget system att följa 

under utredningens gång som stöd för sin bedömning. En viss anpassning till systemet av 

klienten kan dock ske när handläggaren anser att den enskilde inte har rätt utvecklingsnivå 

för den begärda insatsen. Empowerment kan vara utmanande för handläggare i 

ärendegången på grund av att de aktuella insatserna och byråkratiska systemets ramar 

sätter gränser för vilka insatser som kan ges i olika sammanhang.  

 

Hur ser den enskildes inflytande ut i arbetet med 

individuella planer? 

Alla enskilda uppgav att de själva, eller företrädare, begärt att individuell plan skulle 

upprättas. I ett fall inflikade en handläggare att när många aktörer var inblandade och allt 

kändes oklart kunde planen upprättas på handläggarens begäran. Det var även de enskilda 

eller deras företrädare som bestämde vilka som skulle vara med på mötet med den 
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individuella planen. Under mötet behandlades framtida önskemål, aktuell situation och 

andra viktiga aspekter. En av de enskilda sa att det var hon till 200 % som bestämde och 

tog initiativet till individuell plan De enskilda och deras företrädare ansåg att den 

individuella planen kunde öka deras inflytande eller åtminstone ge klarhet över 

livssituationen.  

 
Jag kan tänka mig att för vissa kan upprättandet av individuell plan bidra till en viss 

klarsyn till hur man egentligen vill ha det i framtiden, man formulerar hur man vill ha 

det. (God man o mamma, enskild) 

 

Intervjuerna med handläggarna visade att den enskildes inflytande hängde ihop med 

handläggarens respekt för individen. Ett exempel på detta var när en handläggare pekade 

på vikten av att det är den enskilde som ska bestämma vem som ska ha kopior av den 

individuella planen och även vilken del av planen som de ska ha.  

 
Det är den enskildes dokument. Det är jätteviktigt och de eller hon eller dess 

företrädare avgör vem som ska ha kopior. Man ska ha en integritet och privatliv, alla 

på jobbet behöver inte veta hur du har det hemma. (Handläggare) 

 

En handläggare poängterade att planen i sig inte automatiskt innebar inflytande för den 

enskilde. Inflytandet påverkades av handläggarens arbetssätt samt hur anhöriga eller 

företrädare uppträdde under möten. Vidare poängterade intervjupersonen att inflytande 

skapades när personen inkluderades och alla runt omkring måste kommunicera så att den 

enskilde förstod. Med andra ord var det bemötandet som skapade inflytande. Handledaren 

uppgav att arbetsplatsen inte hade etiska riktlinjer vilket personen efterlyste. 

 De enskilda tillhör en grupp i samhället som genom historien inte har getts inflytande 

över sitt liv, se En historisk tillbakablick sidan 11.  Den historiska tillbakablicken visar på 

de livsvillkor som denna grupp har levt under, samt visar hur samhällets agerande och 

normer har förändrats över tid. En handläggare poängterade detta under intervjun i samtal 

kring den makt som handläggaren har över klienten vilket i utsträckningen påverkar den 

enskildes inflytande. Handläggaren poängterade att dessa personer kommer från 

generationer och en tradition där de inte haft möjlighet att styra över sina liv eller säga till 

om något. Hon uppfattade att detta kunde fungera som dämpande på de enskildas 

möjlighet att ta för sig eftersom både de och de anhöriga var vana vid att andra bestämde. 

 En enskild såg sig ha stort inflytande över sitt liv. Dock var det svårt att byta arbete 

trots att önskan fanns. Intervjupersonen upplevde att det var svårt att hitta alternativ att 

byta till men klargjorde att önskan fanns kvar och var bestämd över att till slut hitta en 

lösning. 

 

Analys av den enskildes inflytande 

Den enskilde bestämde att en individuell plan skulle upprättas. De bestämde även att det 

var LSS-handläggaren som skulle göra det. Vi ifrågasätter att detta är ett aktivt beslut och 

anser att det går på rutin. Paragrafen som berör individuell plan anger inte vem som ska ha 

ansvaret för upprättandet, vilket innebär att ansvaret inte nödvändigtvis ska ligga på LSS-

handläggaren. Vi anser att de strukturer de enskilda och handläggarna befinner sig i 

automatiskt lägger ansvaret på LSS-handläggaren. Många handläggare angav även att de 

ansåg att ansvaret var deras. Detta kan ses som ett exempel på hur maktstrukturerna 

påverkar de enskildas och handläggarnas handlingar och att nya arbetssätt kräver tydliga 
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lagändringar som exempelvis att lägga ansvaret på individuell plan på en extern aktör.   

 Resultatet visar att det är handläggarens personliga inställning och tolkning av LSS 

krav på individens medbestämmande som påverkar hur mycket inflytande klienten får i 

verkligheten. Enligt vissa handläggare innebar inte planen i sig ökat inflytande utan det 

som avgjorde var bemötandet och inkluderandet av den enskilde. Ett exempel är när en 

handläggare poängterade att det var den enskilde som avgjorde vilka aktörer som skulle få 

informationen i den individuella planen, trots att lagen i sig inte kräver sekretess mellan 

aktörerna. Frånvaron av mallar över den individuella planen kan, som i det här fallet, 

stärka den enskildes inflytande men det innebär samtidigt att handläggarens personliga 

åsikter påverkar arbetet i högre grad. Med andra ord har handläggaren stor makt och även 

om de enskildas inflytande i viss mån kan ses som stort, ser vi ändå att inflytandet i 

slutändan är beroende av handläggarens agerande. Detta innebär att den diskurs om 

funktionshinder som råder på arbetsplatsen påverkar graden av inflytande som ges 

(Franzén, 2005, s. 95ff). Denna diskurs byggs bland annat upp av etiska riktlinjer, dock 

saknades dessa på arbetsplatsen och därför utgår vi ifrån att arbetsplatsens kultur har 

formats av de anställda själva genom samtal, diskussioner och handledning. Inslag av 

empowerment genom utbildning eller handledning för handledare kan tänkas öka de 

enskildas möjlighet till inflytande. 

  En handläggare poängterade att de enskilda och företrädarna inte automatiskt tog för 

sig på grund av att de formats av historien. En del av de som idag möter LSS-

handläggaren i arbetet med individuell plan har bott på anstalter som barn, eller 

företrädare växte upp i ett samhälle där människor med funktionshinder inte bodde hemma 

utan på anstalter. Historien visar, som vi tidigare nämnt i Den historiska tillbakablicken, 

hur samhället behandlade de enskilda som andra klassens medborgare. De hade minimalt 

inflytande i samhället och över sitt eget liv. Denna historia kan finnas kvar i deras sätt att 

se på sig själva och även i de anhörigas minnen och sätt att se på de som bestämmer. Detta 

är ett exempel på hur diskursen om funktionshinder får praktisk betydelse och påverkar de 

enskildas och företrädarnas agerande (jfr Franzén, 2005, s. 95ff). Hur lätt är det att 

använda sig av sin nya position och rättighet i samband med individuella planer i 

förhållande till människor som de står i en beroendeställning till samt har makt att fatta 

beslut som radikalt påverkar deras livssituation? Det ligger nära till hands att tänka att 

denna historia bärs med till mötet och handläggarens tillmötesgående och inkluderande är 

avgörande för om personen verkligen uttrycker det de vill och önskar. 

 När en enskild inte kan byta arbetsplats på grund av att de inte hittar alternativ 

aktualiseras denna grupps uteslutning från arbetslivet. Franzén beskrev ett sätt att se på 

resurser som rättigheter där rätten skapar inneslutning eller uteslutning (Franzén, 2005, s. 

112). I detta fall ser vi hur rätten till lönearbete inte självklart berör gruppen människor 

med funktionshinder. Här kan vi se hur en maktskillnad uppstår mellan de som inkluderas 

och de som exkluderas på arbetsmarknaden. De som exkluderas har inte så stor makt över 

denna del av sitt liv och även om ett byte av arbete skrivs in i den individuella planen blir 

just den delen verkningslös. En orsak till denna exkludering kan vara att det trots allt 

endast är trettio år sedan avvecklingen av de stora anstalterna genomfördes. Sedan dess 

har empowerment förändrat föreställningen om funktionshinder på många plan, men 

samhället har hårdnat och ekonomin fått större utrymme. I svåra ekonomiska tider kan det 

vara utmanande för arbetsgivare att frångå gamla föreställningar om gruppen 

funktionshinder där de ses som en belastning för samhället istället för en resurs.  
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Vilka centrala faktorer påverkar den enskildes inflytande?  

Handläggaren kunde använda sin makt som en resurs för den enskilde genom att bland 

annat styra upp situationen när föräldrar drev frågor utan barnens medgivande. Ett annat 

exempel var när handläggare kunde stödja den enskilde i relationen med boendet. Ibland 

hade gruppbostaden en annan åsikt än den enskilde om den enskildes önskemål i den 

individuella planen och det ansågs kunna leda till konflikter. I de fallen var det viktigt att 

stödja klienten och i möten med gruppbostaden få allt att fungera bättre.  

 
Då får man ju träffa gruppbostaden och gå igenom det som han klagar på och hur ska 

man göra för att det ska funka bättre för honom. Sen har dom kanske lite andra åsikter 

än vad han har men att man får vara med och lyssna och jämka. (Handläggare) 

 

Under intervjuerna hjälpte de anhöriga sina barn att uttrycka sig. De var måna om att 

barnen skulle få uttrycka sig på sitt eget sätt och lirkade med dem, formulerade om 

meningar för att nå fram utan att pressa. En mamma, som även var god man, framhöll hur 

mycket hon hade fått kämpa för att få igenom saker till gagn för sin dotter. Hon framhöll 

sitt yrke som lärare som en viktig resurs under åren som gått.  Dock, framhöll en 

handläggare, kan anhöriga som anser att de själva vet vad som är bäst för sina barn 

undergräva de enskildas inflytande genom att inte låta dem få föra sin talan. 

 Även kompetensen hos personal på boende och daglig verksamhet ansågs som resurser 

för den enskilde. Kompetensen och intresset för kommunikation ansågs avgörande för att 

den enskilde skulle kunna utveckla egen kommunikation.  

 
En multihandikappad med ganska svår intellektuell nedsättning har svårt att beskriva 

vad de vill. Då måste de runt omkring läsa av reaktioner, hur miljön påverkar dem, 

lära känna och hitta kommunikationsvägar är jätteviktigt. Vissa jobbar med 

kommunikation och har intresset och kunskapen. En daglig verksamhet som utvecklar 

kommunikation med bilder har större förutsättningar att ta reda på vad personen vill 

och tycker. Detta beror på hur personalgruppen ser ut.  (Handläggare) 

 

Ingen av de enskilda eller företrädarna framhöll handikapporganisationerna som viktiga 

resurser för ökat inflytande. Organisationerna beskrevs som ideella föreningar med folk 

som inte hade tid att engagera sig. Däremot angavs organisationerna som en viktig social 

resurs, men för närvarande hade de ingen verksamhet för vuxna som passade den enskilde. 

 
När man var mindre kunde man träffas på någon fritidsgård, men nu finns det 

ingenting för vuxna. Det är tråkigt, dom ska ju kunna träffas och ha disco eller dansa 

och äta, att träffas som alla andra. (Mamma, enskild) 

 

Administrativa processer ansågs som en viktig orsak till att de individuella planerna inte 

användes så ofta. Handläggarnas rutiner kring journalanteckningar och datasystemet 

påverkade hur planen användes. I dokumentationen syntes inte om en individuell plan 

fanns, enbart en överblick av insatser gavs. Detta innebar att exempelvis uppföljningen 

tappades bort, eftersom den bara skedde en gång om året. Inga rutiner fanns kring 

upprättandet av planerna och när de väl upprättats skrevs de inte med den enskildes 

kommunikationsätt som utgångspunkt. Vissa av de enskilda kommunicerade inte med ord 

utan med pictogram, vilket innebär att orden byts ut till enkla bilder, eller exempelvis 

fotografier. 
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Så bör man egentligen använda pictogrambilder eller foton eller någonting så att det 

blir ett personligt dokument. Det här brister mycket på grund av tid.  (Handläggare) 

 

En handläggare angav tidsbrist som en orsak till att individuella planen inte användes i så 

stor utsträckning. Känslan var att de hade många ärenden och att administrativa rutiner 

fick övertaget. Dessa rutiner upplevdes inte alltid som optimala men det fanns ingen tid 

för att arbeta fram förändringar. 

 Ett annat problem som angavs var genomförandet av planen, som låg på 

verksamheterna. Dessa verksamheter hade egna genomförande planer där individuella 

planen skulle brytas ned och stämma överrens med verksamhetens plan. Om detta skedde 

eller inte ansågs i stor grad bero på verksamheten och deras inriktning, kompetens och 

erfarenhet. Det kunde också bero på själva funktionshindret. De som inte kunde 

kommunicera utan hjälp löpte större risk att inte ha inflytande över genomförandet.  

 Enligt en handläggare var det den enskilde och anhöriga som måste bevaka sina 

intressen när det gäller genomförandet. Det ansågs inte att handläggarens uppgift var att 

gå in och undersöka om det fungerade – förutom under uppföljningarna.  

 En orsak till att planerna inte följdes kunde bero på personalen. Personalbrist kunde 

leda till att de vikarier som kom inte kände till rutinerna. 
 

Det kanske är kort om personal och då måste dom ta in vikarie och vikarien kan inte 

mycket. (Enskild) 

 

En annan orsak till problem i genomförandet kunde vara att de anhöriga och personalen 

hade olika åsikter om vad som behövdes och skulle göras. Det kunde även bero på att 

personalen inte ansåg att planen uttryckte den boendes önskan. Trots att personal eller 

chef varit med på mötet, och varit med om att utforma planen, kunde genomförandet stupa 

på att personalen inte ansåg att den skulle följas. Handläggaren ansåg att planen var 

tandlös i dessa fall. Även en företrädare såg planen som tandlös. 

 
Få begär planen för den är tandlös. Det är inte en plan som gäller så att säga lagligt, 

man kan inte bli stämd för att man inte följer den. Den går inte in och styr 

verksamheterna. (Mamma och god man, enskild) 

 

Andra faktorer som påverkade inflytandet var när de enskilda hade andra åsikter än 

personalen om vad som var deras eget bästa. Den enskilde kunde i planen skriva in att de 

ville göra saker på sin fritid som personalen var osäker på om personen verkligen klarade 

av. I detta fall ville personalen bestämma över den enskildes fritid med syfte att skydda 

dem från, som de uppfattade, farliga omständigheter.   

 
Man vill bestämma vad man gör på sin fritid. ”Det är ingen som har att göra med vad 

jag gör när jag är ledig, för jag kan själv åka in till stan och gå på krogen”. ”Ja men”, 

tycker personalen, ”vi är lite oroliga för dig om du dricker öl eller blir lurad eller 

någonting”. Var går gränsen?   (Handläggare) 

 

Analys av centrala faktorer 

I relationen mellan den enskilde och boendet kunde handläggaren gå in och medla vid 

eventuella konflikter vilket betyder att handläggaren använde sin makt för att öka den 
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enskildes inflytande över boendesituationen. Detta kan ses som ett exempel på att makt är 

produktivt och kan användas även i positiv bemärkelse för att driva saker framåt (Franzén, 

2005, s. 89). 

 Anhöriga sågs som viktiga faktorer som ökade den enskildes inflytande. Anhörigas 

yrkeskompetens ansågs vara en stor resurs för den enskilde i fall där kompetensen var 

relevant. Vi tolkar detta som att en viktig mekanism som är avgörande för en resurs är om 

den kan påverka situationen i fråga, vilket även Bourdieu anser i sitt relationella 

resursbegrepp (jfr Franzén, 2005, s. 105ff). Sammanfattningsvis ser vi anhöriga och deras 

kompetens och påverkansmöjligheter som viktiga resurser för de enskilda. I relationen till 

de anhöriga finns en viss risk för att de anser sig veta bäst och på så vis undergräver den 

enskildes inflytande. Fördelen med anhörigas relation till de enskilda är att de känner sina 

närstående väl och kan tolka önskemål. I detta scenario är anhöriga en förutsättning för de 

enskildas inflytande. Dowse hävdade att en utvecklingsstörning kan innebära att individen 

inte kan ingå i en servicerelation med samma förutsättningar som andra för att de har svårt 

att göra egna val och lämna samtycke (Dowse, 2009, s. 574). Intervjuerna har gett en 

inblick i dessa individers ageranden och enligt oss stärks Dowses påstående. Vi anser att 

utan anhöriga skulle de ha svårare att klara sig och vara desto mer beroende av personal på 

boende och daglig verksamhet. Därför ser vi anhöriga och deras agerande som viktiga 

faktorer som påverkar den enskildes inflytande. Detta agerande utgår från de anhörigas 

föreställningar och de föreställningssystem som de är en del av. Vi tolkar resultatet som att 

anhörigas möjlighet att påverka situationen är beroende av den rådande diskursen om 

funktionshinder och även diskursen om sociala myndigheter.  

 Vi tolkar resultatet som att den enskildes inflytande över genomförandet av individuell 

plan är beroende av personalen på boendet och den dagliga verksamheten och deras 

kompetenser, vilka är viktiga resurser i sammanhanget (jfr Franzén, 20005, s. 106ff). 

Deras kompetens och inställning till exempelvis kommunikation är avgörande. Vi anser 

att detta är extremt viktigt eftersom att kunna kommunicera med omgivningen är primärt 

för att överhuvudtaget kunna utöva inflytande. Detta leder till antagandet att den enskildes 

inflytande är beroende av boendet och/eller dagliga verksamhetens arbetskultur och 

inställning samt den diskurs om funktionshinder som råder. Diskursen som skapar 

arbetskulturen måste grundas i empowerments principer för att stärka inflytandet i så hög 

grad som möjligt (jfr Askheim & Starrin, 2007, s. 19; Jarhag, 2001, s. 25). 

 En faktor som påverkade den enskildes inflytande över genomförandet av individuell 

plan negativt var personal på boendet när de ville hindra en person att göra det de ville på 

sin fritid. Detta kan ses som en kvarleva av tidigare omsorgstänk från anstalterna när de 

boende skulle skyddas och inte sågs som kapabla att ta hand om sig själva. I detta fall kan 

vi se hur empowerments tankegångar inte genomsyrar verksamheten. Empowerment 

innebär en syn på människan som en i grunden kapabel individ men det krockar med 

upplevelser av att den enskilde behöver skyddas. I dessa fall kan en individuell plan falla 

på att personalen inte anser att den enskilde är kapabel att genomföra den i praktiken. Vi 

anser att det är viktigt att boendet har en kultur och förhållningssätt som hela tiden utgår 

från individens önskan så långt det är praktiskt möjligt. En invändning kan vara att 

personalen har ansvar för sina boende och får ta konsekvenserna om något går fel. Var ska 

gränsen gå för den enskildes inflytande och vem ska sätta den gränsen? Detta är svåra 

frågor som hela tiden behöver diskuteras så att lösningen som tas fram så långt som 

möjligt går i linje med den enskildes önskan.  

 När det gäller intresseorganisationerna som resurs för inflytande anser vi att de har stor 

makt då de historiskt sett har haft stort inflytande i handikappolitiken (jfr Franzén, 2005, s. 
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106ff). Som remissinstans till Handikapputredningen förde de fram krav på upprättandet 

av individuell plan och att LSS skulle bli en rättighetslag, se beskrivning av LSS sidan 14. 

Detta påverkar de enskilda som grupp, men när det gäller den enskildes inflytande i 

arbetet med en individuell plan ser vi inte intresseorganisationerna som en resurs för de 

enskilda. De enskilda angav inte heller själva intresseorganisationerna som någon resurs. 

Resonemanget leder fram till antagandet att organisationer kan påverka makten på en 

gruppnivå och en strukturell nivå men inte makten hos en individ i en viss specifik 

situation. För att det ska ske måste den enskilde först agera själv och även erbjudas 

tjänster som stärker inflytandet vilket inte sker idag. Ett exempel skulle kunna vara att 

socialt umgänge för enskilda i liknande situation kan stärka självkänslan vilket leder till att 

de får lättare att stå upp för sig själva, eller föreläsningar om rättigheter.  

 Administrativa processer angavs som en orsak till uteblivna individuella planer. 

Forskning i socialt arbete har visat att klienten anpassas och konstrueras för att passa in i 

systemet, se avsnittet om Handläggningsprocessen sidan 18. Vår tolkning är att den 

diskurs som styr hur arbetsledningen organiserar arbetet på kommunen inte är till fördel 

för arbetet med individuella planer eftersom den komplicerar arbetet. Rådande diskurs 

inom organisationen påverkar även hur handlingsutrymmet används av handläggaren. Den 

arbetskultur som råder på arbetsplatsen är viktig för hur handläggaren använder sin makt.  

 När den individuella planen inte skrivs med utgångspunkt från den enskildes 

kommunikationssätt påverkas deras inflytande negativt eftersom förståelse av dokumentet 

är en primär förutsättning för inflytande. Detta ser vi som ännu ett exempel på hur 

administrativa processer får företräde framför individens behov (jfr Bernler & Johansson, 

1995, s. 121f; Johansson, 1997, s.51f). 

 Som tidigare nämnts finns det i nuläget inga sanktioner om den individuella planen inte 

genomförs och den går inte in och styr verksamheten. Detta gör att den individuella planen 

av vissa upplevs som tandlös. Vi anser att makten över den individuella planen till stor del 

ligger hos utförarna. Om den enskildes inflytande över denna del ska öka måste en 

maktfördelning ske exempelvis genom att de organiserar sig i form av brukarråd. Enligt 

Franzén är organisering en viktig maktresurs (Franzén, 2005, s. 106ff). Vi tror att om 

brukarråd var självklara på alla utförarenheter skulle det vara lättare för brukarna att göra 

sina röster hörda och få igenom sina synpunkter. Dock är detta scenario beroende av den 

diskurs om funktionshinder som råder på respektive utförarenhet. Om de inte anser att 

brukarna är kapabla att ha åsikter och bestämma över verksamheten och sina liv så leder 

inte brukarråd någonstans. Än en gång ser vi vikten av diskursen och hur den påverkar de 

enskildes inflytande i praktiska sammanhang. 

 Några av handläggarnas resurser som den byråkratiska organisationen tillhandahåller, 

är stöd från kollegor och arbetsledning, vilket kan ses som en social resurs, men även 

kunskap om lagen när beslut ska fattas. Samtidigt styrs och kontrolleras handläggaren av 

organisationen och förväntas rätta sig efter deras krav (Johansson, 1997, s. 43ff). När det 

exempelvis gäller ekonomiska frågor är det möjligt att organisationen kan upplevas som 

begränsande av handlingsutrymmet.  

 LSS är en resurs för de enskilda i form av en rättighet (jfr Franzén, 2005, s. 112). Den 

definierar deras rättigheter samt poängterar empowermentbaserade principer, exempelvis 

att enskilda ska bemötas som individer och få inflytande över utformningen av insatserna. 

Här ser vi en resurs de har till skillnad från andra grupper som inte berörs av LSS. LSS ses 

här som en inneslutande faktor där de har mer makt och inflytande än de som exkluderas. 
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Resultatet i relation till den andra frågeställningen 

 Den andra frågeställningen lydde: Hur ser den enskildes inflytande ut och vilka centrala 

faktorer påverkar inflytandet i arbetet med Individuella planer enligt LSS? 

 När det gäller upprättandet av individuella planer har den enskilde stort inflytande. Alla 

uppgav att de bestämde vilka som skulle närvara, innehåll och mötesplats. Dock var det 

fortfarande handläggaren som hade makten i relationen. Inflytandet påverkades av 

handläggarens inkluderande och bemötande av den enskilde. Historien, som innebar att de 

enskilda och deras företrädare inte kunde påverka sina liv, poängterades för att den 

påverkade enskildas/företrädares förmåga att ta initiativ. Vissa delar av planen hade de 

dock sämre inflytande över, exempelvis byte av arbete.  

 I genomförandet av den upprättade planen hade de enskilda inget inflytande alls. Icke 

genomförda planer ledde inte till sanktioner, vilket gjorde att vissa företrädare såg planen 

som tandlös. Brister i genomförandet kunde även bero på att personalen hade andra åsikter 

om vad som skulle göras och detta ledde till att även en handläggare upplevde planen som 

tandlös.  

 Anhörigas kompetenser och möjlighet att hjälpa de enskilda att uttrycka sig ansågs vara 

centrala faktorer som ökade de enskildas inflytande. Även personal på boende och daglig 

verksamhet kunde stödja de enskilda genom att lära dem kommunicera.    

 LSS som rättighetslag och med möjligheten att överklaga beslut med 

förvaltningsbesvär ansågs i analysen vara resurser för de enskilda. Andra centrala faktorer 

som påverkade inflytandet negativt var administrativa processer. Dessa rutiner påverkade 

antalet upprättade planer genom att de inte hade en självklar plats i systemet. Dessutom 

var planens utformning till nackdel för den enskildes inflytande när den inte anpassades 

till den enskildes kommunikationssätt. 

 

Hur kan den individuella planen fungera som 

maktutjämnande? 

Vi har redan klarlagt att handläggaren sitter på en maktposition i förhållande till klienten 

samt att handläggaren representerar maktens diskurs i relationen, se sid 21. Alla 

handläggare angav att de hade stor makt, dock upplevdes den tydligast vid avslag.  

Handläggarna pekade på vikten av att hantera makten med respekt för individen. 

Myndighetsutövningen innebar i sig en maktposition genom att insatser beviljades och 

bedömningar gjordes utifrån maktpositionen. Vikten av att vara uppmärksam så att ingen 

kördes över framhölls.  

 
Man får utveckla någon form av självkritik, fingertoppskänsla, för hur man kan 

bemöta den här personen när man ser: Det här är en person som kommer att hålla med 

– det gäller att inte lägga orden så att…. För man kan styra med hur man formulerar 

sig i jakande eller nekande frågor och då får man ju de svar man vill många gånger.              

(Handläggare) 

 

När det gällde handläggarens makt hade de enskilda olika åsikter. Två stycken ansåg att 

handläggarna hade stor makt och en ansåg inte att de hade någon makt. Den enskilde som 

inte ansåg att handläggaren hade stor makt var den som klarade sig bäst själv. I detta fall 

innehöll den individuella planen i stor grad detaljer som hon själv kunde styra över, som 

exempelvis att gå upp och äta frukost och att städa. 
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Tycker inte att handläggaren har stor makt och inflytande, har heller aldrig blivit 

nekad något jag önskat från handläggaren. (Enskild)  

 

Handläggarna såg individuella planen som verktyg för maktutjämnande.  De såg i första 

hand den som utjämnande av makten mellan dem själva och andra aktörer, en av dem 

kommenterade utjämnandet i förhållande till den enskilde med kommentaren att det är 

tanken bakom individuell plan. De flesta ansåg att planen skulle ses som ett 

samverkansinstrument mellan olika aktörer och användas för att skapa överblick.  

 En företrädare ansåg att planen inte var maktutjämnande eftersom den inte hade någon 

makt överhuvudtaget. Anledningen var att genomförandet av planen låg på utförarna och 

inga sanktioner fanns för de som inte följde planen. 

 
Vi har väl inte sett egentligen vilken verkan den har. Vilken makt har den individuella 

planen då? För närvarande har den väl inte så mycket makt. Så följaktligen kan den 

inte utjämna någon makt för den har ingen makt.  (God man och mamma, enskild) 

 

Analys av maktutjämningen 

Handläggaren sitter på en maktposition gentemot den enskilde i egenskap av 

myndighetsutövare (Johansson, 1997, s. 53). Vi ser ett exempel på detta när handläggarens 

makt tydliggörs vid avslag. Vid dessa tillfällen framträder det är de som har de större och 

mer avgörande maktresurserna och därmed större möjligheter att utöva makt i relationen. 

Makten kan även användas genom att formulera frågor så att en enskild styrs i en 

önskvärd riktning.  En handläggare angav vikten av att vara medveten om detta. Makten 

kan således utövas i kommunikationen med den enskilde och om den utövas med respekt 

för individen eller inte beror på handläggaren. Hur makten används av handläggaren 

påverkar således den enskildes inflytande. 

 Makten synliggörs även beroende av den enskildes funktionsgrad. En enskild som till 

stor del klarar sig själv upplevde handläggarens makt som liten. Detta visar att synen på 

makten i förhållandet är beroende av inställningen hos de som ingår i relationen. Dock 

påverkar inte omgivningens åsikter maktpositionen på grund av att makten innehas av den 

som representerar maktens diskurs i relationen (Franzén, 2005, s. 99). 

I arbetet med individuell plan ansågs makten jämnas ut mellan olika aktörer genom 

samverkan. En invändning är att den egentliga makten inte kan jämnas ut genom överblick 

eller samverkan, eftersom handläggaren sitter på en maktposition i egenskap av 

myndighetsutövare och den positionen förändras inte genom dessa processer. Något som 

skulle kunna möjliggöra ett maktskifte är om den enskilda har vetorätt och alla inblandade 

måste anpassa sig efter deras vilja fullt ut. Vi ställer oss tveksamma till att detta skulle 

kunna ske i verkligheten eftersom byråkratiska ramar trots allt styr arbetet och 

handläggarens maktposition inte har förändrats.  

 En företrädare ansåg inte att planen var maktutjämnande. Hennes inställning berodde 

på att inga sanktioner delades ut till de aktörer som inte fullföljde planen. En maktfaktor är 

enligt detta resonerande lagens möjlighet att utdela någon form av vite. Handläggarens 

och kommunens makt är begränsad i detta avseende och makten ligger helt och fullt på 

utförarna. Den makt kommunen har begränsas av avtalen med entreprenörerna. Om stor 

vikt läggs på dessa avtal och genomförande av individuella planen skrivs in som krav 

skulle makten kunna flyttas över till kommunen. På grund av att syftet med studien inte 

var att studera avtal mellan kommunen och entreprenörer vet inte vi vad de innehåller. 

Således kan vi enbart spekulera i orsaken till att företrädare inte upplever att ogenomförda 
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planer leder till sanktioner. Är en orsak att kommunen inte anser att detta är så viktigt?  

 Enligt empowerments tankegångar, se sidan 24, måste en utjämning av makten ske för 

att dessa principer ska anses praktiskt förankrade (Rönning, 2007, s. 40). Även i forskning 

om individuell plan har maktutjämning beskrivits som ett viktigt mål och förutsättning för 

fortsatt arbete (Jarhag, 2001, s. 29; Socialstyrelsen, 2002, s. 10). Resultatet visar att arbetet 

med individuella planer har lett till ökat inflytande för de enskilde men inte 

maktutjämning mellan enskilde och handläggaren. En orsak kan bero på att denna tanke 

kräver förutsättningar som inte existerar i relationen mellan handläggare och klient då 

denna relation karaktäriseras av ett ojämnt maktförhållande. För att en maktutjämning ska 

ske måste planen ligga på en annan yrkesgrupp eller en annan del av kommunen där inte 

mötet med den enskilde sker i en redan existerande maktrelation. En invändning mot detta 

resonemang är att de enskilda har olika förutsättningar att kommunicera och ingå i 

relationer. Nya personer kan påverka dem negativt, speciellt om dessa personer inte har 

överblick över deras liv och en nära relation till dem som LSS-handläggaren kan ha. 

  

Resultatet i relation till den tredje frågeställningen 

Den tredje frågeställningen lydde: Hur kan den individuella planen fungera som 

maktutjämnande? För att svara på frågan måste först handläggarens makt klargöras. De 

flesta upplevde att handläggaren hade makt och handläggarna angav vikten av att bruka 

makten med hänsyn till den enskilde. Myndighetsutövning innebär att inneha en 

maktposition och denna position kan inte förändras genom ett nytt sätt att arbeta eftersom 

det ligger i arbetsuppgifterna att genom avslag eller beviljande utöva makt över de 

enskilda. För att en maktutjämning ska kunna ske kan denna plan läggas över på en annan 

aktör som inte automatiskt sitter i en maktposition gentemot de enskilda. 

 Om avtal med entreprenörerna krävde genomförande av den individuella planen skulle 

den kunna anses ha större makt och den enskilde ha en rättighet bakom ryggen som resurs 

i relation till handläggare och personal på boende/daglig verksamhet. Detta skulle kunna 

jämna ut makten till fördel för de enskilda. Dessutom skulle denna maktutjämning kanske 

leda till fler upprättade planer eftersom alla inblandade aktörer nu såg mening med att 

upprätta den. 
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Slutsatser och avslutande diskussion 
Studiens slutsatser 

De enskildas inflytande är beroende av den diskurs om funktionshinder och den 

arbetskultur som råder på arbetsplatsen. Inflytande ges från den personen som har högst 

maktposition i relationen. Maktrelationen mellan handläggare och klient har inte 

förändrats av arbetet med den individuella planen. 

 

Diskussion 

LSS kom som en respons på kritiken mot tidigare livsvillkor för människor med grava 

funktionshinder. Tanken var att lagen skulle uppväga tidigare brister och innebära större 

inflytande samt bidra till att samhället bemöter denna grupp som kompetenta medborgare 

som kan ta eget ansvar och fatta egna beslut. Lagen utgår ifrån att alla insatser ska begäras 

av den enskilde själv, eller företrädare, och detta kan ses som ett avståndstagande från 

tidigare tvångslagar. Att se alla som kompetenta individer med förutsättningar att fatta 

egna beslut är en hörnpelare i empowerment. Dock kan detta innebära problem för de 

människor som inte klarar av att ta egna initiativ, fatta beslut eller resonera över 

konsekvenser av sitt handlande. Dessa personer är helt beroende av att de har kompetenta 

företrädare som tillvaratar deras intressen. En lösning för denna grupp och detta problem 

vore om den individuella planen automatiskt ingick i handläggningen av LSS-ärenden. På 

detta sätt skulle planen implementeras i arbetssättet och administrationen stödja 

upprättandet i sitt system för att ge handläggaren överblick och alla enskilda skulle få 

samma förutsättningar oavsett förmåga att ta egna initiativ. Dessutom skulle individuell 

plan bli en viktig resurs för de enskilda. En invändning mot detta förslag kan vara att 

individuell plan innebär samverkan med andra aktörer, och möten, vilket skulle kunna 

innebära ökad tidsåtgång. En invändning mot detta resonemang är att arbete med 

individuell plan kan innebära att antalet möten reduceras eftersom en överblick skapas 

tidigt i processen.  

 Både LSS och individuell plan utgår från att den enskilde ska ha inflytande över 

planerandet av insatser. Fungerar då detta i praktiken? Vår studie visar att 

förutsättningarna för de enskildas inflytande är långt mer komplicerat än vid första 

anblicken. Inflytandet är beroende av en rad parametrar, från handläggarens bemötande 

och inkluderande till hur personalen vid boende och daglig verksamhet mottar och 

genomför den individuella planen. Bristerna vid genomförandet har visat sig bland annat 

bero på att personalen har andra åsikter än den enskilde, företrädare och handläggare om 

vad som ska göras och vad den enskilde vill. Om genomförandet följdes upp och 

ogenomförda planer innebar sanktioner på grund av avtalsbrott skulle den individuella 

planen få en helt annan tyngd och kanske höja sin status. En invändning är att planen 

upprättats med önskningar som inte entreprenören ser som genomförbara, eller att de vill 

genomföra den men faller, av brist på personal eller kompetent personal. Detta 

resonerande visar att frågan innehåller många lager av faktorer som alla samverkar.  

 En annan viktig bit att stanna upp och reflektera över är att planen idag inte 

kommuniceras till den enskilde med utgångspunkt från den enskildes förutsättningar. 

Enbart om handläggaren har tid kan den skrivas med pictogram eller fotografier och vara 

den enskildes dokument full ut. En individs inflytande är beroende på förståelse av vad det 
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är man ska ha inflytande över. Som det är idag har en del av de enskilda ingen möjlighet 

att utöva inflytande över genomförandet på grund av att de inte förstår vad planen 

innehåller. De är beroende av att företrädarna översätter den. Hur kommer det sig att 

verksamhet som riktar sig mot människor med funktionshinder, där respekt för den 

enskilde, medbestämmande och inflytande är principer som ska råda i enlighet med LSS, 

inte lyckas med en så enkel och praktisk bit av arbetet? Här ser vi en koppling till att 

individen inte helt och hållet får plats i systemet. Endast den del som kan passas in 

bemöts, resten är för komplicerad och tidskrävande. Kanske skulle en förändring i lagen 

som kräver en individanpassad individuell plan kunna få bukt med problemet? 

 Möjlighet att få en individuell plan upprättad är ett stort framsteg och visar den 

förändring som skett i samhällets diskurs om funktionshinder. I stort är individuell plan ett 

viktigt verktyg för ökat inflytande för de enskilda men arbetet sker inom den byråkratiska 

administrationens ramar vilket innebär att makten fortfarande ligger hos handläggaren. 

Makten som utövats mot denna grupp har genom historien varit tydlig och öppen. Den 

makt LSS-handläggare utövar är idag mer dold och kan uppfattas som icke existerande. 

Maktpositionen kan dock inte förändras utan att strukturen som upprätthåller den 

förändras. Denna förändring har inte skett genom arbetet med individuell plan.    

 

Resultatets generaliserbarhet 

Denna studies syfte var att uppnå en generaliserbarhet enbart på teoretisk nivå. Utifrån 

antagandet att den enskildes inflytande fungerar på samma sätt i andra kommuners arbete 

med individuella planer, kan vi dra slutsatsen att inflytande även där är beroende av 

handläggarens bemötande och inkluderande, som är kopplat till den diskurs som råder om 

funktionshinder och även arbetskulturen.  

 Vi kan även dra slutsatsen att maktrelationerna består och inte påverkas av arbetet med 

individuell plan.  

 Om vi utgår från att relationen med entreprenörer och kommunen regleras i avtal kan vi 

dra slutsatsen att den enskildes inflytande över genomförandet av planerna är litet även i 

andra kommuner. Dock kan det finnas avtalsmässiga skillnader mellan kommunala 

verksamheter och privata, vilket leder till att resultatet inte automatiskt kan generaliseras 

på kommunala verksamheter. 

 

Konsekvenser av metodval 

Då studien inleddes avsågs att undersöka de enskildas upplevelse av inflytande över 

arbetet med individuella planer. Intervjuer antogs vara det bästa sättet för att samla in 

material eftersom de ger en bred inblick i intervjupersonernas subjektiva upplevelser. 

Målet var att intervjua enskilda som själva kunde kommunicera i så stor utsträckning som 

möjligt, just för att syftet var att ta del av deras åsikter.  

 Efter genomförandet insåg vi att de enskilda kommunicerade på ett annat sätt än vi 

hade föreställt oss. Många gav korta svar, utan att utveckla resonemangen, och för att få ta 

del av deras tankar krävdes en personlig relation som inte vi hade möjlighet att upprätta på 

den korta tid som en intervju varade. Företrädarna gjorde sitt bästa för att lirka fram svar 

och ge oss de svar som de trodde att de enskilda hade inom sig. Kanske hade de rätt i sina 

observationer och åsikter. Vi kan utgå ifrån att föräldrar, som dessa två företrädare var, 

känner sina barn väl. En konsekvens av metodvalet blev dock att det var förälderns åsikter 

som dominerade intervjun.  
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  Vi funderar därför över om observationer skulle ha varit ett bättre alternativ? En 

invändning är att de individuella planerna upprättas och följs upp en gång om året och det 

kanske inte hade varit möjligt att medverka på möten under den tid som studien 

genomfördes, på grund av att inga möten genomfördes just då, eller att de som 

genomfördes inte ville ha några medverkande observationer. Dock skulle observationer 

som gjordes under längre tid och i olika delar av deras liv visa vilket inflytande de 

verkligen har i praktiken.  Men detta skulle innebära en helt annan studie med ett annat 

syfte.  

 

Frågor att gå vidare med 

Denna studies resultat pekar på viktiga frågor att gå vidare med. Resultatet visade att 

inflytandet brast i genomförandet av individuella planer. Frågor som är viktiga i detta 

sammanhang är hur planen implementeras i verksamheternas planer. Finns det skillnader i 

daglig verksamhet och i gruppboende? Hur ser entreprenörerna på arbetet med 

individuella planer och hur inkluderas de enskilda i verksamheten? Verksamheten kan 

innehålla ytterligare faktorer som komplicerar arbetet med individuella planer som studien 

inte har uppmärksammat. Kan ett problem bero på att personalen inte arbetar utifrån 

empowermentbaserade principer?  

 En annan viktig fråga att gå vidare med är hur avtalen mellan kommunen och 

entreprenörerna ser ut, vad de baserar sig på och om de innehåller någon form av sanktion 

om inte avtalet följs? Avtalen mellan kommuner och entreprenörer är grunden för vad 

verksamheten har att hålla sig till, det sätter ramen för vad verksamheten ska utföra. Om 

den ramen är diffus så är det inte konstigt att verksamheterna inte genomför planen utan 

helt och hållet agerar utifrån vad de själva anser är viktigt. 

 Dessa frågor är viktiga att lyfta fram för att få en heltäckande bild över arbetet med 

individuella planer och förbättra förutsättningarna för den enskildes inflytande i praktiken. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

Hej! 

Vi heter Mia och Maria och studerar på socionomprogrammet med inriktning äldre och 

funktionshindrade vid Socialhögskolan i Stockholm. Just nu läser vi den sista terminen 

och skriver C-uppsats, vilket betyder att vi ska göra en studie inom ett eget valt område. 

Vi har valt området funktionshinder för att Mia har arbetat som personlig assistent och 

vårdare på ett dagcenter. Maria har tidigare erfarenhet inom äldreomsorgen och tycker nu 

att det ska bli intressant att få en inblick i LSS.  

 

Tanken är att undersöka hur arbetet med individuella planer fungerar i praktiken – både 

från LSS-handläggarnas perspektiv men även från de funktionshindrades. Fokus ligger på 

hur/om den individuella planen fungerar som ett redskap för att ge den funktionshindrade 

större inflytande över sitt liv och vilka förutsättningar och resurser LSS-handläggaren har 

för att stärka individen. För att lyckas med detta ska vi intervjua tre människor med 

funktionshinder samt tre LSS-handläggare. Målet är att få ett stort material som grund för 

analysarbetet. 

 

Intervjuerna kommer att ske hemma hos den funktionshindrade eller på en plats där 

intervjupersonen känner sig avslappnad och trygg. För LSS-handläggarna kommer 

intervjun att ske på arbetsplatsen. Samtalet kommer att spelas in på band. 

 

Intervjupersonerna får avsluta medverkan när de vill under arbetets gång. 

Materialet är belagt med sekretess och allt som kan förknippas till en viss person 

avlägsnas. 

 

Vi är tacksamma om ni vill vara med i denna studie eftersom inblick i livet som 

funktionshindrad och som LSS-handläggare är grunden för uppsatsen.  

 

Om några dagar kommer vi att ringa dig och fråga om du är intresserad av att delta. Vid 

ett ja bestämmer vi när vi ska träffas. 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid! 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria Hallström                  Mia Olofsson 

Tel:xxxxxxxx                        Tel: xxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 

2009-11-10 

 

Intervjuguide för den enskilde 
 

Bakgrund 

Ålder: 

Kön: 

Etnicitet: 

Personkrets: 

Bostadsförhållande: 

God man/företrädare: Hur länge har du varit god man för x? 

Hur många andra planer har du: 

Arbete: 

 

 

1. Hur går det till när du träffar LSS-handläggaren för att du vill ha hjälp med något? 

2. Hur går arbetet med individuella planer till? 

3. Hur mycket får du bestämma själv under arbetet med individuella planen? 

4. Hur lätt är det att säga vad du vill och tycker under arbetet med den individuella 

planen? 

5. Hur mycket stöd får du från andra runt omkring, som anhöriga, god man eller 

organisationer? 

6. Hur går det till när den individuella planen genomförs? 

7. Hur påverkar en plan den funktionshindrades makt och inflytande?  

8. Om det är något i arbetet med individuell plan som inte fungerar – vad beror det på? 

9.  Tycker du att handläggaren har stor makt och inflytande? 

10.  Kan den individuella planen göra att handläggarens makt jämnas ut? 

11. Finns det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 

2009-11-10 

 

Intervjuguide för handläggare 
 
Bakgrund 

Ålder: 

Kön: 

Etnicitet: 

Hur länge har du arbetat med LSS: 

Utbildning: 

 

 

1.   Hur går ett LSS-ärende till? 

2.   Hur ser relationen ut mellan handläggare och klient? 

3.   Hur går arbetet med individuella planer till? 

4.   Vad har du för instruktioner från kommunen? 

5.   Hur kan handläggaren stödja klienten för ökat inflytande? 

6.   Hur upplever du inflytandet över genomförandet av individuella planer? 

7.   Hur påverkar en plan den funktionshindrades makt och inflytande? 

8.   Om det är något med individuell plan som inte fungerar – vad beror det på? 

9.   Hur upplever du handläggarens makt över klienten? 

10.  Kan den individuella planen ses som maktutjämnande? 

11. Finns det något du vill tillägga? 

 

 

 

 


