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Sammanfattning  
Den första januari 1994 infördes lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Ett av lagens syften var att minska de skillnader som fanns mellan olika 

kommuners stöd till funktionshindrade. Trots detta syfte finns det fortfarande stora skillnader 

mellan olika kommuner i det stöd som ges till funktionshindrade. Vissa kommuner ger upp 

till tio gånger mer stöd än andra kommuner. Uppsatsen baseras på den litteraturstudie som jag 

har gjort med syftet att undersöka vad som kan påverka att personer med funktionshinder får 

det stöd som de har rätt till. Fem olika studier som på något sätt tar upp rättssäkerhet i 

handläggning och beslut för personer med funktionshinder kom att granskas under 

litteraturstudien. Studiens resultat är att implementeringen av lagen inte har lyckats på grund 

av vaga och mångtydiga begrepp men även på grund av handläggarnas handlingsfrihet att 

tolka lagens begrepp som de själva vill. Studien kommer fram till att detta leder till att 

förutsägbarheten och därav rättssäkerheten inom handläggning och beslut enligt LSS är låg.  

 

Nyckel ord: LSS, funktionshinder, rättssäkerhet, kommunala skillnader  

 

Abstract:  
On the first of January 1994 a new law was introduced in Sweden, Act on Support and 

Service for Disabled. The aim of the act was to ensure that people with disabilities got the 

help and support they need to live a normal life and to be able to live like others. Previous to 

this act there was great differences in support given to people with disabilities between the 

municipalities. The act on Support and Service for Disabled was meant to reduce these 

differences and ensure that people with disabilities got the help and support they needed, 

independently on where in Sweden they are living. Despite these aims the difference between 

the municipalities remains. This study examine why these differences still remains and what 

may affect social workers in their decision-making. It is based on a literature review of five 

different studies that regard legal rights in administration of this law. The result of the study is 

that the differences can be traced back to vague definitions in the law and that social workers 

define the act differently. The result also shows that these subjective assessments lead to low 

predictability of the decisions under the act on Support and Service for Disabled.     

 

Keywords: Disability, legal rights, municipal differences  
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Vinjett 
Det är en tidig sommarmorgon. Fåglarna kvittrar i träden, solen värmer med en intensiv hetta 

trots den tidiga morgonen. Jag kommer till mitt arbete på ett boende för funktionshindrade. 

Det är en helt vanligt dag och jag går in för att väcka en dam, Ulla kan vi kalla henne, för att 

hjälpa henne att göra sig i ordning så att hon kan åka färdtjänst till sin dagliga verksamhet. 

När jag tittar in i rummet är det alldeles mörkt, Ulla gillar inte att gå upp ur sängen. Hennes 

mediciner, som inte bara gjort henne stor som ett hus, gör att hon helst vill sova hela dagen. 

Förra veckan fick hon dessutom dubbel dos av den lugnande morgonmedicinen. Fönstren är 

stängda, persiennerna är neddragna och stänger ute solens strålar och fåglarnas kvitter.  

Jag tänker att oj, det här kommer bli en jobbig morgon, hur ska jag motivera henne att ta 

sig ur sängen idag?  

När jag kommer närmre sängen och varsamt lägger min hand på hennes axel öppnar hon 

sina otroligt blåa och tittar på mig och börjar sjunga ”regnet bara öser ner, å jag blir blöt om 

både skor och strumpor tral lalala la la”  

Det blev ingen jobbig morgon, Ulla var på ett strålande humör. Hon mörknade lite när vi 

pratade om att det var dags att gå till ”jobbet”, men hon går ändå och hon kämpar på med sin 

dagliga syssla att linda snören runt tygbitar som sedan personalen på den dagliga 

verksamheten lindar upp. Socialsekreteraren har ju ändå beviljat dagligverksamhet så då får 

man allt ta och gå dit. 

Ulla har en godman, han kommer en gång i månaden och lägger lite kontanter i hennes 

plånbok så att hon kan köpa lördagsgodis. Ulla vet inte vem han är eller varför han vill låna 

hennes plånbok, men den är rosa och så väldigt fin så hon lånar glatt ut den till den sure 

mannen som ibland dyker upp.  

Ulla är 60 år. Hon har bott hela sitt liv på olika institutioner och efter deras avskaffande 

olika typer av stöd- och service boenden.  

 

Jag vill med denna lilla historia ge en inblick i till vilka personer som Lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade bland andra riktar sig till. Det handlar om 

personer som inte kan tala för sig själva och som ofta är helt utelämnade till sin omgivning. 

För att få insatser enligt denna lag måste man själv ansöka om dem. Vem ser då till att dessa 

personer får det som de har rätt till när de inte kan kräva det själva?  
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Inledning  
Den första januari 1994 trädde en ny rättighetslag för personer med svåra handikapp i kraft. 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Genom denna 

lagstiftning ska samhällets stöd och service till funktionshindrade säkerställas och den 

övergripande målsättningen för lagen är att funktionshindrade ska kunna leva som andra och 

under goda levnadsvillkor (LSS §7 st.2). Lagen är en rättighetslag vilket innebär att man som 

individ har en ovillkorlig rätt att få hjälp och stöd om behovet finns. Myndigheterna förväntas 

och förutsätts förverkliga de politiska mål som eftersträvas genom att tillämpa lagen på ett 

rättssäkert sätt. Beslut enligt LSS ska därför inte påverkas av en kommuns ekonomi, vilja eller 

kunskap. Inte heller högre rättsinstanser ska ta någon hänsyn till kommunala resurser vid ett 

eventuellt överklagande. Rättssäkerheten ska inte behöva stå tillbaka på grund av kommunala 

prioriteringar eller försök till kostnadseffektivitet. Resurser ska ovillkorligt fram när behovet 

finns och målet för insatserna är att främja jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet för 

personer med funktionshinder (Lewin & Westin, 2006, s.13)  

Trots lagstiftningen finns det stora brister i tillämpningen. Per-Anders Sunesson, 

avdelningschef på socialstyrelsen skriver den 4 maj 2011 som kommentar på Socialstyrelsen 

tillsynsrapport 2011, att ”många kommuner handlar i uppenbar strid med LSS, lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade. Klyftan är stor mellan lagens intentioner och den 

vardag som många personer med funktionsnedsättningar tvingas utstå” (Socialstyrelsen, 

2011a). 

Ett annat mål för lagen var att minska de kommunala skillnaderna. Att alla personer med 

funktionshinder skulle ”kunna tillförsäkras en god service och gott stöd oavsett vart de bor” 

(prop. 1992/93:159, s.49) och som dåvarande statsrådet Bengt Westerberg uttryckte sig i 

propositionen ”lagstiftningen på handikappområdet spelar en viktig roll för att i ett allt mer 

decentraliserat samhälle åstadkomma jämlika levnadsvillkor.” (prop. 1992/93:159, s.49).  Hur 

ser det då ut i verkligheten, vad händer med Ulla om hon skulle vilja flytta? Fattar alla 

kommuner liknande beslut i samma ärende? Har hon samma rättigheter i en annan kommun 

än i den hon bor i idag?  
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Problemformulering  
I januari 1994 infördes lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. En av 

intentionerna med lagen var att minska de skillnader som fanns i det stöd olika kommuner gav 

till personer med funktionshinder. Trots lagens införande finns dessa skillnader kvar, vissa 

kommuner ger upp till tio gånger mer stöd än vad andra gör. Personer med funktionshinder är 

inte en homogen grupp och behovet av stöd skiljer sig väsentligt från person till person. Så till 

viss del kan de kommunala skillnaderna förklaras i just skillnader i behov, men inte alla. Det 

finns skillnader mellan kommunerna som inte kan hänvisas till skillnader i behov. I Sverige 

har vi ett demokratiskt statsskick där vi väljer representanter till riksdagen. Riksdagen 

beslutar om lagar och det som beslutas i riksdagen förväntar vi oss att det ska genomföras. 

Hur kan det då komma sig, trots lagens intention att minska de kommunala skillnaderna för 

personer med funktionshinder, att skillnaderna finns kvar, 17 år efter lagens införande?  

Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att undersöka vad som kan påverka att personer med funktionhinder får vad de 

har rätt till, i bedömning och beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. För att besvara detta kommer jag att använda mig av nedanstående 

frågeställningar. 

 

• Varför finns det kommunala skillnader inom tillämpningen av LSS? 

• Vad påverkar LSS- handläggares beslutsförfarande?  

 

Definitioner  
Nedan presenteras de definitioner som jag har valt att använda mig av i uppsatsen samt 

förklaringar av vissa återkommande begrepp. Då Socialstyrelsen ansvarar för samordning av 

de begrepp som innefattas i socialtjänsten har jag valt att använda mig av deras definitioner i 

den mån det funnits och sedan har jag sökt i litteratur om ämnet för övriga definitioner.  

 
LSS  
När jag använder förkortningen LSS menar jag lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade.  

 
LSS-beslut  
Myndighetsbeslut om insatser enligt LSS fattat av handläggare efter utredning av den 

funktionshindrades behov.  
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LSS-insats 
Med insats enligt LSS menar jag individuellt behovsprövat stöd som beviljats enligt lagen om 

stöd och service till funktionshindrade 

 
Handläggare 
Med handläggare menar jag en kommunalt anställd tjänsteman som handlägger ärenden som 

innefattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  

 
Funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning definierades enligt socialstyrelsens som nedsättning av fysisk, psykisk 

eller intellektuell funktionsförmåga. Dessa nedsättningar kan uppstå till följd av sjukdom eller 

annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada (Socialstyrelsen, 2011b). 

 
Funktionshinder 
Funktionshinder definieras av Socialstyrelsen som de begränsningar som en 

funktionsnedsättning innebär för en person i relation till dess omgivning (Socialstyrelsen, 

2011c). 

 
Rättighetslag 
Anna Hollander skriver i sin bok Rättighetslag i teori och praxis (1995, s.34) att det 

förekommer vissa baskrav för att en lag ska kunna benämnas som rättighetslag inom 

juridiken. Hon skriver vidare att det viktigast är att lagen är noggrann preciserad när det gäller 

innehåll och förutsättningar, att de så kallade rättigheterna är utkrävbara dvs. att det finns en 

möjlighet för individen att överklaga ett beslut samt att det finns en statlig tillsyn och kontroll 

över de myndigheter som har hand om förvaltningen. Denna definition stärks även av Ulf 

Sjöberg (2010, s.13) som skriver att en rättighetslag innebär att lagstiftaren; 

1. Definierat en personkrets.  

2. Definierat ett antal rättigheter som den enskilde kan utkräva 

3. Att den enskilde har möjlighet att i en rättsligprocess i förvaltningsdomstol pröva 

beslut som myndigheter har fattat efter den enskildes begäran om insatser ur lagen  

 
Rättssäkerhet 
Rättsäkerhet är ett svårdefinierat begrepp, definitionerna skiljer sig beroende på vart man 

läser och i vilket sammanhang begreppet diskuteras. SOU 2004:3 bekräftar detta men skriver 

att det som kännetecknar rättssäkerhet är rättslig förutsägbarhet, rättslig likhet, rättskydd mot 

integritetskränkningar och rättslig tillgänglighet. (s.44). Rättslig förutsägbarhet leder till 

legalitetsprincipen i Regeringsformens (RF)1 kap. 1§ som säger att den offentliga makten 
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skall utövas under lagarna”, genom lagarna vet man vad som är och inte är tillåtet och kan 

därför förutsäga vad som kan/ska hända. Rättslig likhet, fastställs i RF 1 kap. 9§, ”domstolar 

samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin 

verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”. Rättsskydd 

mot integritetskränkningar fastställs i RF 1kap. 2§ 5st. att ”det allmänna ska verka för att alla 

människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och motverka 

diskriminering”, bland annat på grund av funktionshinder. Rättslig tillgänglighet finns 

definierad i RF 1kap. 8 att ”den enskilde ska ha möjlighet att få sin rätt prövad av domstol”. 

Sammanfattningsvis innebär rättsäkerhet att makten utövas under lagarna, att alla är lika inför 

lagen, ingen ska diskrimineras och att man har möjlighet att överklaga fattade beslut. Och det 

är denna definition som jag har valt att utgå ifrån i mitt uppsatsarbete.  

 
Implementering 
Implementering definieras som förverkligande eller fullbordande. Implementeringsforskning 

är en samhällsvetenskaplig inriktning som undersöker genomförandet i förvaltningen av 

politiska beslut (Pedagogisk Uppslagsbok, 1996, s.268). 

 

Uppsatsens fortsatta disposition  
Uppsatsen består av tre delar. Den första delen är en introduktion till uppsatsen och behandlar 

de utgångspunkter jag använt mig av i arbetet.  Här beskriver jag bakgrunden till Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS) och redogör kortfattat för dess uppställning. 

Jag ger också en kortfattad presentation av det kommunala självstyret som är en central 

utgångspunkt i uppsatsen.  

Uppsatsens andra del innehåller en detaljerad beskrivning av den datainsamlingsmetod jag 

har använt mig av samt hur jag arbetat med den insamlade informationen. Jag beskriver de 

metoder jag använt mig av i litteratursökning och val av databaser, urval, urvalskriterier samt 

ger en beskrivning av de olika verk som utifrån urvalskriterierna valts ut. Efter det presenteras 

den tidigare forskning som jag tagit del av och vilka teorier som ligger till grund för min 

analys.  

Uppsatsen tredje del innehåller det resultat som jag fått fram under mina studier och 

presenteras utifrån handläggarnivå, kommunalnivå och nationell nivå. Resultatet analyseras 

med hjälp av Jönssons analysschema(2010) och med utgångspunkt i Anders Sannerstedt 

(2001) och Michel Lipskys teorier(2010). Jag för sedan en diskussion om det insamlade 

materialet och analysen med kopplingar till den tidigare forskningen som jag tagit del av. 

Slutligen presenterar jag ett par idéer till vidare forskning som väckts under uppsatsens gång. 
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Bakgrund 
Under denna rubrik kommer jag presentera bakgrunden till den nuvarande LSS-lagstiftningen 

samt ge en kortfattad genomgång av dess uppbyggnad. Jag kommer också kortfattat redogöra 

vad kommunalt självstyre innebär.  

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Sverige har under lång tid haft många olika lagar som behandlar statens, landstingets eller 

kommunens olika skyldigheter gentemot befolkningen och dess svaga grupper. Det har varit 

många olika lagar som har behandlat olika delar av vård, omsorg och stöd men det fanns 

ingen sammanhållen lagstiftning för att tillgodose funktionshindrades olika behov. Hösten 

1988 tillkallade regeringen en utredning som skulle behandla frågor om samhällets stöd till 

människor med funktionshinder. Utredningen antog namnet Handikapputredningen, deras 

uppgift var att kartlägga de olika insatser i samhället som berörde funktionshindrade 

människor. Gruppen kom att komma med flera olika betänkanden under utredningens gång. 

Slutbetänkandet (SOU 1992:52) kom 1992 och resulterade i proposition 1992/93:159 om stöd 

och service till vissa funktionshindrade. Den 1 maj 1993 beslöt riksdagen att införa denna lag 

som sedan trädde i kraft den 1 januari 1994 

LSS är en rättighetslag vilket innebär en ovillkorlig rätt till stöd när behovet finns och 

målet för insatserna ska främja jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet för personer med 

funktionshinder. Ett av målen i propositionen är att alla personer med svåra funktionshinder 

måste tillförsäkras god service och gott stöd oavsett var i landet de bor. Att man ska ha 

möjlighet att leva som andra kommunmedborgare oberoende av lokala ambitioner (prop. 

1992/93/159, s.49). Socialstyrelsens uppföljningar av lagen och dess tillämpning har dock 

visat att detta inte fungerar i verkligheten. Uppföljningarna visar att det finns stora olikheter i 

den kommunala tillämpningen. Att det som beviljas i en kommun inte gör det i en annan och 

att det är stor skillnad i tillgängligheten till stöd och service i de olika kommunerna. 

 

Uppbyggnad och förändringar 
LSS riktar sig till personer med varaktiga funktionshinder som behöver olika stödinsatser för 

att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Dock finns det inskränkningar i denna 

formulering redan i lagens namn, då endast vissa funktionshindrade har rätt till insatser enligt 

lagen. Lagens personkrets definieras i dess inledande paragraf och lyder som följande: 

Personer med 

1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 
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2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttrevåld eller kroppslig sjukdom; eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror 

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

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 

 

Lagen ger rätten till personligt stöd i form av 10 definierade och uppräknade insatser. Men 

dessa insatser ska endast ges om den enskilde själv begärt det (§8). Liknande stöd kan ges 

enligt Socialtjänstlagen men med en lägre ambitionsnivå. Inom LSS stipuleras att man ska få 

leva under goda levnadsvillkor medan man inom SoL nöjer sig med skälig levnadsnivå.  

Efter definitionen av vilka personer med funktionshinder som ingår i personkretsen och 

beskrivningen av de olika insatserna, beskrivs i lagen hur ansvaret fördelas mellan kommun, 

landsting och olika utförare av insatserna. Kommunen ska bland annat fortlöpande följa upp 

vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov är, de ska verka för att dessa behov blir 

tillgodosedda (LSS 15§ p.1 och 2). Kommunens har ansvaret för de personer som omfattas av 

lagen och är bosatta inom kommunen (LSS 16§).  

Trots att det i lagen är noga beskrivet vem som har ansvar för vad upptäcktes det efter ett 

par år efter införandet, brister i tillämpningen av lagen. Lagen har inneburit stora kostnader 

för kommunerna och i många fall genomfördes inte de insatser som blivit beviljade. Sedan 

lagens införande har man infört en paragraf om vitesföreläggande (1 juli 2000) och numera 

kan kommuner som inte genomför insatser inom en rimlig tid påläggas en särskild 

avgift(ersatte vitesföreläggande 1 juli 2002) för att stärka skyddet. I propositionen 

(1999/2000:79) står det:  
”Ett stort problem som uppmärksammats under många år är att huvudmännen, kommuner och 
landsting, dröjer med att vidta åtgärder enligt domar som ger enskilda personer rätt till insatser 
enligt LSS och SoL. Kritiker har satt fokus på problemet att personer som tillerkänts någon förmån 
eller insats enligt LSS eller SoL har fått vänta både månader och år på att kommunen eller 
landstinget uppfyller det som domen ålagt dem.” (s.77). 
 

Trots att man förde in paragrafen om sanktioner i form av vite fortsatte problemen med att 

kommuner och landsting inte genomförde beslutade insatser och vite kom att ersättas med 

särskild avgift för att skärpa kraven på genomförande. Propositionen 2001/02:122 beskriver 

att ”En fördel med ett system med sanktionsavgifter är att sanktionsavgiften kan få effekt som 

påtryckningsmedel på ett tidigare stadium” (s.51). Detta innebär att om en kommun eller 

landsting underlåter att inom skälig tid genomföra insatser som någon är berättigad till så ska 

de åläggas att betala en straffavgift som tillfaller staten. 
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Kommunalt självstyre 
I Sverige har idag 290 kommuner som styrs av direktvalda politiska församlingar, så kallade 

kommunfullmäktige (Sveriges kommuner och landsting, 2011a). Kommunernas självstyre 

fastställs i Regeringsformen (RF) 1kap. 1§ och innebär att kommunerna själva bestämmer hur 

de ska sköta sina uppgifter. De beslutar själva om hur stor den kommunala beskattningen ska 

vara och hur resurserna ska fördelas inom kommunen. Kommunernas uppgifter är bland annat 

att ansvara för skola, omsorg om äldre och funktionshindrade samt ansvar för omsorg om 

barn. Kommunerna ska följa de ramar som riksdag och regering har bestämt men utöver det 

ger det kommunala självstyret kommunen rätt att självständigt fatta beslut (Sveriges 

kommuner och landsting, 2011b).  

I nästa avsnitt kommer jag att beskriva arbetssätt och arbetsförlopp under uppsatsarbetet. 

Jag kommer utöver metodredovisning och diskussion om denna redovisa för sökstrategi, urval 

samt vilka etiska överväganden jag har gjort under uppsats arbetet.  
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Metoder och material  
Jag har valt att studera uppsatsens syfte och frågeställning genom att göra en 

kunskapsöversikt utifrån tidigare forskning om ämnet. Enligt Backman (2008, s.71-72) skapas 

en stor mängd vetenskaplig litteratur varje år vilket motiverar till ett starkt behov av översikt 

och integration av dessa verk. Det finns olika typer av förklaringsmodeller om varför stöd 

enligt LSS skiljer sig mellan olika kommuner och vad som påverkar detta och jag vill med 

denna uppsats försöka integrera och kombinera de olika modellerna i en större helhet. Studien 

ämnar till att kartlägga och beskriva vad som kan påverka att LSS-handläggare i en kommun 

är mer frikostiga än vad handläggare i en annan är. Mitt resultat har jag analyserat med hjälp 

av Sannerstedts implementeringsteori som handlar om hur politiska beslut implementeras i 

verkligheten och vilka faktorer som måste vara uppfyllda för att en implementeringsprocess 

ska lyckas. Jag har också använt mig av Lipskys begrepp närbyråkrater i analysen.  

 

Metod och begränsningar 
Enligt Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2010, s.21) innebär en litteraturstudie att 

man systematiskt söker, kritiskt granskar och sammanställer litteraturen inom valt 

problemområde. Det är arbete som sker i olika steg där det första steget innebär att söka 

grundläggande information om det valda problemområdet och reflektera över denna. Min 

utgångspunkt var frågan om hur verkligheten för individer med stöd av LSS stämde överens 

med lagen och lagstiftarens intentioner. Jag började mitt arbete med att studera den 

ursprungliga propositionen till lagen (prop.1992/93:159) och därefter de två propositionerna 

som låg till grund för införandet av vite (prop. 1999/2000:79) och särskild avgift (prop. 

2001/02:122) i LSS. Jag studerade också några av socialstyrelsens olika rapporter och utifrån 

det växte problemet med legalitet, rättsäkerhet och kommunala skillnader för individer med 

stora funktionshinder fram. Enligt Allwood (1999, s.454) är forskningsproblem något som 

förändras under undersökningens gång och att det inte är nödvändigt att det alltid är tydligt i 

början av processen. Min problemformulering växte fram utifrån att jag insåg att det fanns 

problem med implementeringen av LSS och vad det i sin tur kan betyda för personer med 

funktionshinder.  

För att kunna belysa min frågeställning måste man ta hänsyn till problemområdets olika 

aspekter. Kunskap, möjlighet och vilja är premisser som måste finnas för att en handläggare 

ska kunna fatta ett rättsenligt beslut. Jag började därför min litteratursökning med att söka på 

litteratur om just dessa fenomen.  
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På grund av uppsatsens tidsbegränsning har jag valt att inte beakta utländskforskning, jag 

tror inte heller att det hade tjänat uppsatsens syfte. Uppsatsen behandlar svenska förhållanden 

och svensk lagstiftning. Jag har i uppsatsen inte beaktat Lagen om assistansersättning, LASS, 

som försäkringskassan är huvudman för. Uppsatsen kommer inte heller ge svar på om 

kommunerna i de enskilda fallen fattar korrekta beslut eller inte.  

 

Litteratursökning och sökord  
Jag började litteratursökningen med att göra ett antal olika sökningar på sökord som anslöt till 

uppsatsens ämnesområde. Utifrån mitt syfte att undersöka vad som påverkar handläggning 

och beslut enligt LSS, gjorde jag en första sökning på ”disabled” i träfflistan som den 

sökningen genererade tittade jag på vilka sökord som författarna själva använt sig av när de 

kategoriserat sina artiklar. Jag kom då att välja disability som första sökterm.  

För att få med den juridiska aspekten användes Law som sökord och för att endast få de 

som berörde en svensk kontext valde jag att lägga till Sweden som sökord. Utifrån träfflistan 

kunde jag då fastställa lämpliga sökord som jag sedan använde i olika kombinationer. De 

engelska sökorden jag använde mig av var disability, law, sweden, service, social worker, 

knowledge, guideline. Att söka efter svensk litteratur som behandla ämnet visade sig både 

lättare och svårare på grund av det stora antal sökträffar en sökning på funktionshinder 

genererar. Jag blev tvungen att smalna av sökningarna och kom slutligen att använda mig av 

följande begrepp; LSS, lag, implementering, handläggare, juridik, legalitet, rättskunskap, 

socialtjänst och praktik. 

Orden användes som enskilda begrepp eller i olika kombinationer med varandra. I bilaga 

ett framgår en mer detaljerad beskrivning av litteratursökningens sökord, i vilka 

kombinationer sökorden användes samt antal träffar i de genererade i de olika databaserna. I 

bilagan framgår också hur många av träffarna som jag vid första anblick ansåg var relevanta 

för syftet samt hur många av dessa som sedan kom att väljas ut till uppsatsens material.  

 

Urvalsförfarande  
Jag valde att endast granska artiklar som publicerats i tidskrifter där allt som antas är ”peer-

reviewed” vilket innebär att andra forskare har granskat artikeln innan den blivit godkänd för 

publicering. Enligt Bryman (2008, s.111) leder den typen av kvalitetskontroll till att man 

undviker artiklar med tvivelaktig kvalitet då de gallras bort av redaktionskommittén genom att 

de refuseras eller kräver omfattande förändringar och förbättringar innan publicering. Jag 

använde mig av databaserna Academic search premier, Swe pub, Libris samt Diva. Många av 
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sökträffarna i de olika databaserna var länkar till samma artiklar, flera av artiklarna förekom 

alltså i flera databaser och gick omlott.  

Då en litteratur studie bör fokusera på och behandla aktuell forskning (Forsberg & 

Wengström, 2010, s.21) valde jag att dra åldersgränsen vid år 2000 för det material som jag 

samlade in. Jag valde att lägga gränsen vid 2000 för att få med eventuell information som 

täcker de lagändringar som skett i LSS sedan lagens tillkomst och som kan ha påverkat 

kommuners handläggningsförfarande. Ingen av de funna artiklarna har dock belyst detta.  

Litteratursökningen utifrån de valda sökorden resulterade i ett stort antal artiklar, böcker 

och kapitel i böcker. Jag sorterade bort sådant material som jag vid en första anblick inte 

ansåg berörde mitt ämnesområde, så som artiklar om arbetsmiljö för personliga assistenter, 

sjukvård, litteratur som beskrev lagen i sig mm. Då jag ville ha ett bredare perspektiv i min 

uppsats sorterade jag även bort rapporter som behandlade enskilda kommuners tillsyner av 

verksamheter inom LSS. Jag sorterade sedan bort det material som publicerats innan år 2000.  

Utifrån den sorteringen läste jag sedan igenom de kvarvarande artiklarnas och böckernas 

abstracts och inledningar och sorterade bort de som inte behandlade kommunala skillnader 

eller handläggning inom LSS och därför inte var relevanta för syftet. Det resulterade i ett 

material om fem olika studier som gick vidare till nästa steg i processen. Studierna lästes 

igenom antingen i sin helhet eller de kapitel/avsnitt som behandlade syftet eller 

frågeställningarna i uppsatsen. En av de artiklar som sorterades bort i den sista gallringen har 

jag, trots att den inte behandlar LSS, ändå valt att använda mig av och referera till som 

tidigare forskning. Artikeln Education, practice and research- Knowledge and attitudes to 

knowledge of swedish social workers. Orsaken till att jag kom att använda den är att den 

behandlar hur professionella inom socialtjänsten tar del av nya forskningsrön. När jag hade 

påbörjat arbetet med resultatet insåg jag att artikeln hade relevans för mitt syfte och att den 

belyser en viktig aspekt att ha med i analysen av mitt material.  

Jag har också valt att använda mig av några av socialstyrelsens rapporter som 

bakgrundsmaterial. Dessa rapporter hämtades på deras hemsida då endast vissa av rapporterna 

fanns med i databaserna. Det är viktigt att vara medveten om att socialstyrelsens rapporter 

ofta är avvikelserapporter, och rapporterar när något gått fel eller har anmälts. De har inte 

heller granskats av utomstående oberoende forskare. Dessa har tillsammans med Education, 

practice and research används som tidigare forskning och bakgrundsinformation.  

De studier som slutligen valdes ut att ingå i uppsatsens material utifrån mina olika kriterier 

var A kinder gentler democracy, LSS i praktiken, Från behov till stöd, Legalitetsprincipen och 
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LSS, Principen om kommunal självstyre och rättssäkerhet och dessa kommer att presenteras 

under nästa rubrik.  

Utvalt material 
När det slutliga materialet hade valts ut och lästs igenom gjorde jag en kortfattad systematisk 

värdering av varje verk. Enligt Forsberg och Wengström (2010, s.71-72) bör en 

kvalitetsbedömning minst omfatta studiens syfte och frågeställningar, design, urval, 

mätinstrument, analys och tolkning. Efter genomläsningen av varje artikel gick jag därför 

igenom dessa frågor för varje vald studie och kapitel. Denna genomgång kommer jag nu att 

presentera.  

 

A kinder, Gentler Democracy? The Consensus Model and Swedish Disability Politics  
Leif Lewin, Barbro Lewin, Hanna Bäck och Linda Westins studie från 2008 syftar till att 

undersöka om de kommunala skillnaderna för LSS kan förklaras med hjälp av Arend 

Lijpharts teori att länder där de politiska partierna samarbetar har en snällare, mjukare och 

mer generös politik(min översättning). Författarna applicerar teorin på Sveriges kommuner 

med hänvisning till det kommunala självstyret och att kommuner i viss del fungerar som små 

länder. För att få ett material som går att jämföra beräknas resultatet i relation till hur många 

invånare en kommun har. De jämför sedan kommunerna med varandra. De har använt sig av 

statistik från statistiska centralbyrån och från socialstyrelsen. De kommer dock fram till att det 

snarare är brukarens benägenhet att ansöka om stöd, den sittande kommunalstyrelsens 

ideologi och skillnaden i behov som bäst förklarar skillnaden mellan kommunerna och menar 

att utifrån detta kan man dementera Lijpharts teori. Jag anser att denna studie är av god 

kvalitet, de ger en beskrivning av den teori som de vill testa och argumenterar för hur den kan 

föras över på Sveriges kommuner. Urvalet är gediget, de använder sig av statistik från 

Sveriges samtliga kommuner och drar sina slutsatser utifrån denna.  

 

LSS i praktiken-en studie av LSS-handläggares syn på biståndsbedömning och 
yrkesroll 
Detta är en FoU-rapport författad av Staffan Bengtsson 2007. Syftet med denna studie var att 

studera aspekter av den kommunala LSS-handläggningens problematik och även beskriva hur 

man som handläggare upplever sin yrkesroll. Studiens övergripande fråga var vilka problem 

och möjligheter som handläggarna själva identifierar när det gäller bedömningar av LSS-

insatser (s.15). För att undersöka detta använder Bengtsson sig av kollegialgranskning, dvs. 

att handläggare verksamma inom LSS granskar och lär av varandra. Bengtsson skriver att 
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fördelen med denna metod är deltagarna då befinner sig på samma organisatoriska nivå och 

delar samma referensram (s.17). Granskningen gick sedan till så att handläggarna intervjuade 

varandra, A intervjuade B som intervjuade C osv. Sedan genomfördes också en 

fokusgruppsintervju för att ytterligare stärka validiteten och giltigheten i resultaten. Studien 

utfördes i Jönköpings län och 5 kommuner deltog.  

Jag är medveten om att FoU-rapporter i vissa sammanhang inte anses som vetenskapliga. 

Jag anser att det är svårt att generalisera utifrån denna studie då den är så pass lokal samt att 

den inte uttalar sig om faktiska omständigheter utan om hur handläggarna säger sig upp leva 

problem och möjligheter. Jag tycker dock att rapporten kommer fram till så pass intressanta 

resultat och att den belyser min frågeställning från ett perspektiv (handläggarna inom 

områdets perspektiv) som ingen av de andra artiklarna gör så därför har jag ändå valt att ha 

med den i min uppsats. Genom att välja att ta med denna i mitt material får jag till viss del ta 

del av handläggarnas egna uppfattningar.  

 

Från behov till stöd- Lokal variation i LSS-tillämpningen 
Syftet med denna studie av Barbro Lewin och Lina Westin från 2006 är att undersöka 

orsakerna till den lokala variationen i LSS stöd och hur detta kan bedömas ur demokratisk 

synpunkt. Utgångspunkten i studien är att det finns en påtaglig variation mellan kommunerna 

avseende givet LSS-stöd och att det nationella målet att tillförsäkra svårt funktionshindrade 

goda livsvillkor därmed riskeras att inte uppfyllas. Detta material är delstudie av ”a kinder, 

gentler democracy” som presenteras ovan. Författarna har gjort en totalundersökning av givet 

LSS stöd i samtliga svenska kommuner och den insamlade informationen bygger offentlig 

statistik. I denna studie arbetar författarna mer med analysen av deras insamlade material än 

vad de gör i ”a kinder, gentler democracy”. Utifrån den insamlade statistiken ställer de upp ett 

stort antal olika hypoteser för att förklara den kommunala variationen och redovisar sedan för 

statistiskt utmärkande resultat. Hypoteserna är deras tolkningar av materialet och alternativa 

tolkning kan finnas. Jag har därför valt att inte ta del av alla deras hypoteser i mitt resultat 

utan endast utav det material som enligt författarna är statistiskt signifikant så som att rikare 

kommuner ger mindre stöd och kommuner med vänsterstyre ger stöd i en större omfattning.  

 

Legalitetsprincipen och LSS- en studie av rättstillämpningen vid beslut om stöd och 
service till funktionshindrade  
Denna avhandling av Lennart Erlandsson från 2009 har sin utgångspunkt i att undersöka hur 

kommunerna arbetar med myndighetsutövningen vid beslut om LSS, om dessa beslut fattas 
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på ett rättsenligt procedurmässigt sätt. Avhandlingen är delad i två studier. I den första 

undersöks beslut på kommunal nivå genom intervjuer med 29 handläggare i 16 kommuner, 

med frågor om vilket källmaterial man använder sig av när man beslutar om LSS, samt 

granskning av 26 utredningar och beslut i tre kommuner med samma frågeställningar. I den 

andra delstudien granskar författaren istället hänvisningar till rättskällor i länsrätten som är 

första besvärsinstans för LSS och materialet består då av 104 länsrättsmål från fyra olika 

länsrätter. Erlandsson kommer i studien bland annat fram till att beslutsförfattandet i hög grad 

styrs av interna styrdokument och beslutsmallar. Han konstaterar också att det finns ett 

omvänt förhållande där den enskildes begäran anpassas till en mall, att rättsfakta korrigeras 

för att passa den norm som finns i kommunen och inte en logisk följd av de rättsfakta som 

finns. Ur denna studie har jag till störst del använt mig av hans resultat och diskussion från 

kommunal nivå men visst information från länsrättsstudien kommer även att beaktas. 

 

Principen om kommunal självstyre och rättssäkerhet. Socialtjänstens beslut för 
personer med funktionshinder.  
Detta kapitel i Zanderin och Wolmesjö (2009) har som ”syfte att belysa de skillnader som 

existerar inom socialtjänstens handikappomsorg, men även att problematisera dessa skillnader 

utifrån ett rättssäkerhets perspektiv”(s.98). Annika Staaf som är författare till kapitlet gör en 

genomgång av den lagstiftning som finns på området och hämtar information från 

socialstyrelsens olika publikationer. Hon diskuterar hur lagen är uppställd, hur verkligheten 

ser ut och för därefter en diskussion om vad detta betyder för rättssäkerheten. Hennes 

slutsatser är att man kanske måste begränsa handläggarnas och kommunernas 

handlingsutrymme men framför allt att man måste öka rättsäkerheten i beslut enligt LSS för 

personer med funktionshinder.  

 

Bearbetning av insamlat material 
När urvalsförfarandet var klart började arbetet med att strukturera och kategorisera materialet. 

Efter läsning och genomgång insåg jag att materialet skilde sig från varandra genom vilken 

metod de valt att använda, vilka teorier de utgått ifrån, vilket resultat de kommit fram till och 

hur pass generaliserbart resultatet var.  

För att få någon struktur i detta valde jag att använda mig av det analysschema som 

Jönsson presenterar i sin bok, Sociala problem som perspektiv. En kodning av insamlat 

material syftar enligt Jönsson till att strukturera materialet och synliggöra mönster och 

samband (2010, s.56). 



 17 

Jag började därför med att ställa frågor till materialet som baserade sig på mina 

frågeställningar och utifrån Jönssons analysschema. På så sätt fick jag en tydlig bild av 

problemets karaktär, orsaker till problemet, konsekvenser och omfattning av problemet. 

Sedan sökte jag i materialet efter den historiska uppkomsten och den utveckling som har skett 

samt vilka eventuella lösningar som de olika artiklarna presenterade.  

När jag hade strukturerat upp materialet på detta sätt kunde jag istället se många likheter 

mellan de olika artiklarna och att man kunde se att problemet med de kommunala skillnaderna 

kunde ses ur olika strukturella nivåer. Både ur handläggarnas, kommunernas men även på 

nationell nivå. Med anledning av de olika nivåerna valde jag att arbeta vidare med mitt 

material utifrån dessa premisser och att koda innehållet i materialet utifrån de olika 

strukturella nivåerna.  

Kodningen är en del av min tolkning av materialet. Jag valde detta sätt att arbeta med mitt 

material för att få en bra översyn av det samt för att inte av misstag utelämna viktigt 

information. De olika koderna markerades med olika färger och materialet strukturerades 

sedan upp utifrån koderna.  

 

Resultatpresentation 
Enligt Forsberg och Wengström (2010, s.84) bör det i resultatet finnas ett resonemang som 

följer en röd tråd och strukturen bör vara så enkel och klar som möjligt. Den ska ha sitt 

ursprung i insamlade data och vara framställd på ett sådant sätt att data lyfts fram och 

tydliggörs. Med anledning av detta har jag valt att presentera resultatet med utgångspunkt i de 

olika strukturella nivåerna. Först presenteras det material som behandlar handläggarna, sedan 

det som behandlar den kommunala nivån av problemet för att sedan gå över till nationell nivå. 

Det är ingen självklar uppdelning, de problem som presenteras ofta kan ses och analyseras ur 

alla tre nivåer. Jag hoppas dock att denna uppdelning gör att det blir enkelt för läsaren att följa 

med i texten. Larsson (2005, s.107) ger rådet att för att en kvalitativ analys ska vara relevant 

så måste den ta sin utgångspunkt i ”täta eller omfattande beskrivningar kring de teman som är 

i fokus”. Jag har valt att i den mån det går redovisa mitt insamlade material i form av citat 

eller referat och sökt efter de citat och referat som ger en bra bild av problemet. Genom att 

använda citat och referat ökar genomskinligheten och läsaren kan själv värdera resultatet och 

analysens giltighet. Larsson (2005, s.107) skriver att de täta eller omfattande beskrivningarna 

möjliggör för läsare att förstå undersökarens tolkningar och ger även läsaren möjlighet att 

göra egna analyser.  
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Analysbearbetning  
Min analys av det insamlade resultatet utfördes utifrån det analysschema som Jönsson (2010) 

presenterar i sin bok Sociala problem som perspektiv. Jag tog avstamp i hans uppställning och 

besvarade de olika kategorierna utifrån det presenterade resultatet, den tidigare forskningen 

och de valda teorierna om implementering och närbyråkrater. Utifrån analysschemat började 

jag med en beskrivning av problemets karaktär för att sedan gå vidare och till att diskutera 

orsakerna till problemet och varför det uppstått. Nästa steg var att beskriva de kommunala 

skillnadernas konsekvenser, vilka personer som påverkas, och problemets omfattning. Sedan 

beskrivs den historiska uppkomsten och den utveckling som har skett. Utifrån det insamlade 

material diskuteras därefter vilka eventuella lösningar som finns på problemet. Analysen 

avslutas med en presentation av de olika aktörer som nämns och som på olika sätt påverkar de 

att de kommunala skillnaderna finns. 

 

Metodologiska överväganden 
Utifrån de val jag gjort i uppsatsprocessen har jag fått det resultat jag senare kommer att 

presentera. Hade andra val gjorts hade resultatet påverkats. Materialet valdes ut i flera steg 

och då den första sållningen utgick från titel finns det möjlighet att relevanta artiklar förbisetts 

vilka skulle kunna ha påverkat resultatet. Jag har på grund av uppsatsens tidsbegränsning inte 

heller sökt efter opublicerat material och har därför inte kunnat se hur stora skillnader är 

mellan olika kommuner är 2010 och 2011. Kanske har det tidigare publicerade materialet lett 

uppmärksamhet till problemet och i sin tur lett till en utjämning i skillnaderna mellan 

kommunerna.  

När en man formulerar en forskningsfråga så tar den utgångspunkt i något som någon 

anser är ett problem. Backman (2008, s.28-29) skriver att allt forskningsarbete uppstår i en 

fråga och att frågan måste formuleras tydligt så att den ger insikt i problemet. Detta leder till 

att det material som jag har studerat, grundar sig i något som någon har ansett är ett problem. 

De kommunala skillnaderna ses i det studerade materialet som ett problem, inte som en 

tillgång eller som något positivt. Jag har inte funnit något material som har en motsatt 

utgångspunkt, som betraktar de kommunala skillnaderna som något positivt och mitt 

insamlade material är därför snedvridet. Även jag utgår från att de kommunala skillnaderna är 

ett problem, men hade jag funnit material som hade en annan vinkel hade jag presenterat de 

resultaten. Samma sak gäller för socialstyrelsens olika tillsynsrapporter, de baseras på de 

granskningar som har gjorts efter olika klagomål och anmälningar. De visar därför inte heller 

en rättvisbild av verkligheten.  
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Min tolkning av det utvalda materialet började redan vid den första genomläsningen av 

studiernas abstracts och inledningar. Jag tog då ställning till om jag ansåg att materialet var 

relevant för mitt syfte och jag gjorde också en kortfattad bedömning om materialet var av god 

kvalitet. Allwood (1999, s.454) skriver att forskaren alltid (explicit eller implicit) tar ställning 

till det material som samlas in. Att ta ställning till och värdera materialet som jag gjorde blir 

en del i min tolkning och en del i min analys. Även hur jag valt att presentera resultatet och 

valt ut de citat som jag presenterar är en del i min tolkning av materialet. 

Det som presenteras i denna uppsats är mina tolkningar av olika publicerade verk. 

Ursprungsförfattarna har i sin tur tolkat sin teoretiska referensram och sin insamlade empiri. 

Min tolkning av mitt insamlade material blir således en tolkning av andras tolkningar. Då 

uppsatsens består av flera led av tolkning finns det större risk för misstolkning. För att i den 

mån det går motverka detta har jag läst igenom artiklarna och kapitlen vid ett flertal tillfällen. 

Fördelen att göra sekundär analyser är enligt Bryman att man får data av god kvalitet att 

analysera(2008, s.301). Jag hade inte själv kunnat samla in all den information som 

författarna till de studier som jag studerat har gjort. Underlaget för mina analyser blir bredare 

och på så sätt mer generaliserbart än om jag själv hade samlat in grundmaterialet.    

Som jag ovan presenterade så har jag valt att till stor del använda mig av citat och referat i 

resultat delen. Detta för att läsaren själv ska kunna värdera det presenterade resultatet och 

sedan analysens giltighet. För att kunna värdera resultat och analys är det enligt Larsson 

(2005, s.107) viktigt att man skiljer på beskrivningar och tolkningar. Jag har därför valt att 

presentera resultat och analys separat och i de fall jag vågat mig på en tolkning i resultatdelen 

har jag också angett det inom parentes. På så sätt blir det tydligt vad som materialet visar och 

vad som är mina tolkningar. 

Sohlberg (2009, s.73) skriver att människor ofrånkomligt har förförståelse och att denna 

blir utgångspunkten för tolkningar. Jag har genom att jag har arbetat med personer med 

funktionshinder viss förförståelse om hur planering av omsorgen utförs och det var även 

utifrån detta som mitt intresse för ämnet väcktes. Jag har dock ingen tidigare erfarenhet av hur 

handläggning går till, förutom en kommentar som en föreläsare under en kurs vid Ersta 

Sköndal högskola sa ”jag vet att ni nu har läst lagen och så men nu ska ni få veta hur det går 

till i verkligheten”.  Min förförståelse och mina erfarenheter blir utgångspunkt för hur jag har 

tolkat det insamlade materialet  
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Reliabilitet, Replikation och Validitet 
Enligt Bryman 2008 (s.49) är de tre viktigaste kriterierna för bedömning av 

samhällsvetenskapliga undersökningar reliabilitet, replikation och validitet. Reliabilitet berör 

frågan om undersökningen genomförts på ett tillförlitligt sätt, att resultatet från 

undersökningen blir det samma om undersökningen genomförs igen. Reliabilitet liknar det 

nästkommande kriteriet, replikation. Replikation innebär att undersökningen och resultatet är 

möjlig att upprepa. För att reliabiliteten ska bli hög och för att det ska vara möjligt att 

replikera studien har jag beskrivit alla dess olika steg i metodavsnittet. Jag har angett vilka 

sökmotorer som använts och med vilka sökord. Vilka typer av studier som valdes bort och 

varför, hur materialet kodades och slutligen hur resultatet analyserades. Genom att all denna 

information presenteras kan undersökningen utföras igen. Förutsatt att samma syfte, 

frågeställningar och teorier används tror jag inte att materialet kan tolkas på något annat sätt, 

om samma insamlade material används. Det är dock möjligt att resultatet kan komma att 

förändras, om det vid tidpunkten för replikationen har publicerats nytt material inom studiens 

syfte men med andra resultat eller utgångspunkter än de studier jag tagit del av. Om 

exempelvis en studie publicerades med resultatet att de kommunala skillnaderna enbart 

berodde på handläggarnas höga kompetens och stora möjligheter att individanpassa insatser 

enligt LSS så skulle resultatet för denna studie se annorlunda ut.  

Larsson (2005, s.298) skriver att validitet avser skalans förmåga att mäta det den avser 

mäta och enligt Bryman, (2008, s.50) går validitet ut på att bedöma om de slutsatser som dras 

hänger ihop. Jag tolkar dessa två förklaringar till att validitet handlar om man i sin studie 

undersöker det man utgett sig undersöka. Jag har för att undvika utsvävningar och riskera att 

sänka validiteten i uppsatsen haft mitt syfte och mina frågeställningar nära tillhands under 

hela arbetet med uppsatsen. Vid varje nytt moment i arbetet har jag återgått till syftet och 

frågeställningarna. Både för att få en röd tråd genom arbetet och för att försäkra mig om att 

jag inte svävat iväg i fel riktning i förhållandet till uppsatsens syfte.  

 

Etiska aspekter 
Denna uppsats inkluderas inte av lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor, på grund av att uppsatsen är på grundnivå inom en högskoleutbildning(§2). Då 

materialet utgörs av redan publicerat material kan jag inte se några etiska problem eller risker 

gentemot andra människor/individer/brukare. Det är dock viktigt att ha ett etiskt 

förhållningssätt i arbetsprocessen. Ett steg i denna process har varit att vid flera tillfällen 

återgå till uppsatsens syfte och frågeställningar för att hålla fokus på det som ska studeras och 
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inte sväva ut eller gripas av personliga livsöden. Ett annat etiskt övervägande har varit att 

endast studera studier som innan publicering är granskade av andra forskare (Peer-reviewed). 

Jag har valt att inte studera några student- eller magister uppsatser. Jag har inte heller valt att 

studera den mängd av debattartiklar som finns i ämnet med anledning av att dessa ofta är 

formulerade för att visa en viss stånd punkt eller åsikt och inte beaktar olika sätt att se på 

problemet. Genom mina avgränsningar undviker jag ovetenskapligt material och material som 

inte fått tillstånd av en etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts.  

För att få ett gott, giltigt och etiskt resultat menar Forsberg och Wengström, (2010, s.46) 

att det är viktigt att man presenterar alla resultat, både de som stöder och inte stöder sina egna 

åsikter. Detta stämmer överens med Vetenskapsrådets krav på hederlighet och integritet. De 

skriver att man som forskare inte ska förvränga eller försköna studiens resultat och att 

forskare ” bör inte heller nöja sig med att enbart referera till forskning eller sådana data som 

stöder den hypotes de vill driva”(2005, s.16). För att möta detta krav har jag varit noga i 

studiens första del, litteraturinsamling. Där har jag valt ut samtliga artiklar som berör 

uppsatsämnet utifrån sökorden och inte bara de som lutar åt ett visst håll eller stärker någon 

viss tes. Som jag tidigare nämn har jag utifrån mina sök kriterier dock inte funnit material 

som betraktar de kommunala skillnaderna inom LSS som en tillgång.  

En viktig aspekt när man gör en litteraturstudie är risken för förvrängning/misstolkning av 

resultaten i de studerade artiklarna. För att minska denna risk har artiklarna/kapitlen som valt 

ut studerats i sin helhet för att resultaten inte skall tas ur sitt sammanhang. Jag vill ändock 

understryka att det är mina tolkningar och kategoriseringar av resultaten som presenteras i 

uppsatsen.  

Plagiering och stöld av andras texter räknas enligt Vetenskapsrådet som vetenskaplig 

oredlighet(2005, 75). Min empiri består av andras empiri. Det är därför viktigt att tydligt 

beskriver vad som är mina texter och vilket material som är hämtat ur andras texter. Som jag 

tidigare har nämnt så består resultat delen till stor del av citat och att mina tolkningar 

presenteras separat från dessa. På så sätt blir det tydligt vad som är mina tolkningar och vad 

som är hämtat från de studier jag har studerat.  

Tidigare forskning  
Efter riksdagens beslut 1993 att införa lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

har Lars Zanderin (2009) tittat på implementeringen (genomförandet) av denna lagstiftning.  

När det politiska beslutet var taget förmedlades detta till de olika aktörer och system som 

omfattades av förändringen. Zanderin definierar aktörerna som de olika individer som finns 
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inom de verksamheter som ska implementera lagen och att implementeringskedjan går genom 

den kommunala ledningen, den administrativa ledningen och slutligen genom den operativa 

ledningen. Implementeringsprocessen påverkas av alla de olika aktörer som berör eller berörs 

av lagstiftningen. Det kan bland andra vara politiker, förvaltningschefer, mellanchefer, 

omsorgspersonal och enhetschefer. Även anhöriga, fackliga organisationer, 

brukarorganisationer och de funktionshindrade själva är aktörer som påverkar 

implementeringsprocessen. På den nationella nivån fastställer riksdagen lagar och regeringen 

förordningar kopplade till lagarna. Socialstyrelsen (när det gäller LSS) skapar sedan 

föreskrifter och råd för hur tillämpningen ska gå till och när implementeringsprocessen sedan 

når den kommunala nivån så är det kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet.  

Som redovisats ovan så finns det många som kan påverka hur implementeringen 

genomförs och processen från lagstiftaren till den funktionshindrade är lång. Zanderin 

uttrycker vidare att det är viktigt att varje aktör på varje nivå svarar för sin del av ansvaret. 

Politikerna har ansvar för de övergripande politiska värderingarna och tjänstemännen sköter 

den juridiska professionellt grundade tillämpningen. För att kunna fatta beslut i enskilda 

ärenden krävs det att de beslutsfattande tjänstemännen känner till och accepterar de politiska 

värderingarna. 

När Zanderin då undersöker hur implementeringen har fungerat på den lokala nivån 

kommer han fram till att handikappreformens policymål inte har införlivats utan att det finns 

stora gråzoner mellan intentionen och verkligheten. Han skriver att det finns ett 

beteendemönster som ligger utanför de formella reglerna. Den operativa personalen har ett 

stort handlingsutrymme och lagen tolkas och tillämpas olika av politikerna, handläggare och 

de funktionshindrade själva. 

Riktlinjer till hjälp eller stjälp 
År 2006 fick Länsstyrelserna i Sverige i uppgift av regeringen att granska kommunernas 

riktlinjer för stöd och service enligt LSS. Länsstyrelserna gjorde denna granskning 

gemensamt och det resulterade i rapporten Riktlinjer till hjälp eller stjälp? som publicerades 

2007. I sin granskning upptäckte man att ”många kommuner i landet har riktlinjer som 

inskränker den lagliga rätten till insatser som personer med funktionshinder har…//… lagen 

åsidosätts och regionala skillnader skapas. Om och i vilken utsträckning den enskilde får sina 

behov tillgodosedda avgörs av i vilken kommun han eller hon bor. Detta är helt oacceptabelt 

och drabbar personer som är beroende av och har rätt till samhällets stöd” (s.4).  
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Education, practice and research- Knowledge and attitudes to knowledge of swedish 
social workers 
År 2002 publicerade Åke Bergmark och Tommy Lundström en artikel som handlar om 

socialarbetares kunskapsbas och om hur de tar till sig nya kunskaper. Som underlag till 

artikeln har de samlat in information genom enkäter till 412 handläggare i 12 kommuner med 

en svarsfrekvens på 93 %. Undersökningen har inte inkluderat LSS-handläggare men 

redovisar inte några större skillnader mellan de handläggare som har inkluderats (handläggare 

som arbetar med barn, missbruk eller ekonomiskt bistånd) och jag tror därför att man kan 

generalisera och förvänta sig att resultatet även kan omfatta LSS-handläggare.  

Övergripande kommer författarna fram till att handläggarna har en relativt hög 

utbildningsnivå men att de saknar uppdaterad kunskap. Mindre än en av tio läser 

vetenskapliga tidskrifter och den fortbildningskurs som flest har gått, om lagstiftningen och 

dess förändringar, har 40 % av respondenterna deltagit i under de tre senaste åren. Mellan 9 % 

och 23 % har deltagit i andra kurser.  

Den tidning som flest av respondenterna läser är Socionomen, 26 % läser den regelbundet 

och 43 % läser den ibland. Värre är det med de vetenskapliga tidskrifterna, endast 1 % läser 

Nordiskt socialt arbete regelbundet men varken socialvetenskaplig tidskrift eller International 

Journal of Social Welfare är det någon av respondenterna som läser regelbundet. Några läser 

dem någon gång ibland, mer än 90 % känner inte till tidskrifterna eller känner till dem men 

läser dem inte. När respondenterna skulle värdera olika typer av kunskap så ansåg 48 % att 

den egna erfarenheten var den viktigaste kunskapskällan och 22 % ansåg att kunskap från 

kollegor var den viktigaste kunskapskällan. Endast 7 % ansåg att fortbildningar gav den mest 

användbara kunskapen.  

Bergmark och Lundström beskriver att socialt arbete är ett område som förändras fort. Att 

handläggare i så pass liten utsträckning tar del av nya forskningsrön gör att forskningen inte 

förenas med det praktiska sociala arbetet vilket i sin tur kan leda till att socialtjänsten inte 

följer med i utvecklingen. Forskning och praktik måste integreras med varandra för att 

praktiken ska få bra verktyg för att kunna hantera de förändringar som sker.  

Socialstyrelsens rapporter  
Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för socialtjänsten och har regeringens uppdrag att 

redovisa det arbete som genomförs inom myndigheten (Regeringskansliet, 2011). 

Socialstyrelsen producerar en stor mängd rapporter och nedan presenteras två av de som jag 

anser relevanta för denna uppsats syfte. 
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Tillsynsrapport 2011 
Som en del av socialstyrelsens granskningar under 2010 har även vissa verksamheter inom 

LSS granskats. Ca 70 inspektioner har gjorts utifrån de tillsyner som socialstyrelsen har gjort 

utifrån enskildas klagomål och Lex Maria anmälningar. Inspektörerna har granskat 

styrdokument, personakter samt intervjuat chefer och omsorgspersonal. Merparten av 

granskningen ägnas åt olika brister inom boenden, problem med dokumentation, olaga 

begränsnings- och tvångs vård mm. En av de brister som uppdagades under granskningen av 

handläggningsprocessen var brist på kunskap hos de handläggare som arbetar med personer 

med funktionshinder ”Socialstyrelsen bedömer att LSS-handläggarna behöver kunskapsstöd 

för att klara av att göra lagtolkningar och förbättrade kunskaper om konsekvenser av olika 

funktionshinder”(s.81). 

Utifrån de stora brister som denna granskning har resulterat i kommer de fram till att det 

behövs en mer systematiskt och genomgående granskning av verksamheter för vuxna med 

funktionshinder.  
Socialstyrelsens tillsyn visar att det i flera avseenden finns allvarliga brister i stödet till personer 
med funktionsnedsättningar enligt LSS. Flera av dessa brister har påtalats i tidigare rapporter. 
Socialstyrelsen bedömer att tillsynen inom funktionshindersområdet behöver förstärkas och 
kommer, så långt det är möjligt, att prioritera egna tillsynsuppdrag inom LSS-området under 2011 
(s.85). 

Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2009 
Socialstyrelsen har sedan 1996 sammanställt offentlig statistik över personer med insatser 

enligt LSS. De samlar in och sammanställer statistik om LSS insatser från Sveriges samtliga 

kommuner.  

Enligt denna rapport hade 60 200 personer en eller flera insatser enligt LSS den 1 oktober 

2009. Det är en ökning från 1 oktober 2008 med 1500 personer. Ökningen ser relativt 

konstant ut från 2004 med en genomsnittlig ökning om ca 1500 personer per år(s.18). Men det 

fanns under 2009 en stor variation mellan olika kommuner och län. För att få relevanta siffror 

att mäta mellan olika kommuner och län har antalet personer med insatser enligt LSS räknats i 

förhållande till den övriga befolkningen. Av rapporten framgår att Bräckekommun och 

Arvidsjaurs kommun ligger i topp med 122 respektive 105 personer med insats enligt LSS per 

10 000 av befolkningen. Vellingekommun och Solna kommun ligger lägst med bara 32 

personer per 10 000 av befolkningen och snittet för riket var 65 personer (s.39-45). 

I statistiken presenteras också könsfördelning, 11000 fler män än kvinnor hade vid denna 

tidpunkt insatser enligt LSS 



 25 

Teori 
Inom LSS finns det idag ett glapp mellan lagens intentioner och verkligheten. En av lagens 

intentioner var att få bort de kommunala skillnaderna men trots det finns skillnaderna 

fortfarande kvar. Jag har därför valt att analysera problemet med kommunala skillnader inom 

LSS med hjälp av implementeringsteori, som förklarar just hur en implementeringsprocess 

går till och vilka faktorer som måste vara uppfyllda för att en implementering av ett 

centralpolitiskt beslut ska lyckas. Jag kommer i min analys av det insamlade materialet föra 

en diskussion utifrån den forskning Anders Sannerstedt (2001) och Michael Lipsky (1980, 

nyutgåva 2010) har presenterat. Nedan följer en kortfattad beskrivning av deras teorier samt 

vad som krävs för att implementering av ett centralpolitiskt beslut ska lyckas. 

Implementering- hur politiska beslut genomförs i praktiken  
Som en del i den statsvetenskapliga forskningen om implementering har Anders Sannerstedt 

publicerat ett kapitel i Bo Rothsteins bok från 2001, Politik som organisation, som beskriver 

vad som krävs för att politiska beslut och intentioner ska förankras i verkligheten på ett bra 

sätt. Hans teori bygger på olika studier av misslyckade implementeringsprocesser och 

beskriver utifrån dessa vad som har gått fel och vilka faktorer som måste uppfyllas för att ett 

beslut ska kunna få den effekt som det är tänkt. Utgångspunkten i hans resonemang är att man 

skiljer på beslutsfattarrollen och på verkställarrollen, vilket stämmer överens med den svenska 

uppdelningen i LSS. Att riksdagen fattade beslut om att införa lagen och kommunerna har till 

uppgift att tillämpa lagen.  

Implementeringsforskningen tog fart i början på 1970- talet när de två amerikanska 

statsvetarna Pressman och Wildawsky publicerade sin bok Implementation som behandlade 

det misslyckade projektet att vinna ”kriget mot fattigdomen”. Boken handlar om politiska 

intentioner som inte blir verklighet. Trots att ett auktoritärt beslut hade tagits, att beslutet hade 

politiskt stöd och att pengarna fanns tillgängliga så misslyckades ”kriget mot fattigdomen”. 

Detta var dock inget förvånade enligt författarna, som snarare konstaterar att det är konstigare 

att ”federala program överhuvudtaget fungerar” än att det blir problem med implementeringen 

(Sannerstedt, 2001, s.19).  

Sannerstedt skriver att politik och förvaltning kan inte ses som separata företeelser, 

politikerna styr och förvaltningen verkställer. Problem med implementering innebär att 

politiska beslut inte genomförs på det sätt som beslutfattarna avsett och i förlängningen blir 

det då ett problem för ett demokratiskt samhälle. Demokrati innebär att medborgarna eller 

deras folkvalda representanter fattar de grundläggande politiska besluten genom 
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majoritetsbeslut. Demokratin förutsätter att förvaltningen respekterar och fullföljer dessa 

beslut. 

Olika perspektiv 
Sannerstedt presenterar vidare tre olika perspektiv att se implementering ur, det traditionella 

perspektivet, nätverksperspektiv och Lipskys teori om street-level bureaucrats (närbyråkrater). 

Utgångspunkten i det traditionella perspektivet är att beslutsfattaren styr och att tillämparen, 

de som ska genomföra beslutet, förväntas följa styrningen. I detta perspektiv ses de som ska 

tillämpa ett beslut som beslutfattarnas instrument för genomförande (2001, s.21).  

Teorin om närbyråkrater handlar om de personer som arbetar mer eller mindre 

professionellt med människor och genom sitt arbete har en nära kontakt med dessa. De som 

genom sin profession har behörighet och befogenhet att fatta olika beslut som påverkar 

medborgarna kallar Lipsky för just närbyråkrater (Lipsky, 2010, s.3). Teorin diskuterar vad 

som påverkar när förvaltningen, eller individerna i förvaltningen, använder det 

handlingsutrymme som finns när beslut ska tolkas. Lipskys studier visar att det finns ett glapp 

mellan samhällets förväntningar på de professionella och på deras faktiska handlande. Han 

skriver att det finns en mänsklig dimension i beslutsfattandet, att det skapas en administrativ 

praxis som styr verksamheten och kontrollen över vad som styr beslutsfattandet är svagt. 

Närbyråkraterna har i sina professioner en stor handlingsfrihet och handlingsförmåga då de i 

sina beslut förväntas ta hänsyn till individernas olika förutsättningar. På grund av en ständig 

överhopning av arbetsuppgifter lär de sig att prioritera, ransonera och skapa system för en 

enklare handläggning. Handlingsutrymmet är så stort att det i själva verket är de och inte 

politikerna som utformar politiken inom sitt område. Politikerna har därför liten kontroll över 

vad som händer. De personer som professionen möter i sitt arbete står ofta i ett underläge eller 

i en beroendeställning till professionen. De har ofta en lägre status och besitter inte den 

professionella kompetensen (Lipsky, 2010, s.54-56). Socialarbetaren har till exempel en 

professionell kompetens och högre status än vad den funktionshindrade har och löper inte 

några större risker om de misslyckas att tillgodose den funktionshindrades behov.  

Nätverksteorin är enligt Sannerstedt ett mellanting mellan de två ovanstående 

perspektiven. Han skriver att politiken utifrån detta perspektiv implementeras genom ett 

samspel av olika aktörer som antingen genom sin profession eller sitt eget intresse medverkar 

i implementeringsprocessen. Aktörerna kan vara statliga, kommunala eller privata. Det kan 

vara tjänstemän, politiker eller organisationsföreträdare och genom att de alla har olika 

intressen men som delvis kan överlappa varandra blir nätverket en förhandlingsprocess där 

förhandling, konflikt och problemlösning blir en stor del i implementeringsprocessen.  
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För att lyckas med implementering  
För att en implementering av ett politiskt beslut ska kunna fungera på ett bra sett presenterar 

Sannerstedt fem punkter som krävs för en lyckad implementering(2001, s.29).  

• Den direkta styrningen måste vara entydig och den som ska implementera ska inte 

kunna missförstå vad som ska göras och vilka mål som ska nås. 

• Strukturen för implementeringen får inte vara otydlig. Det ska vara klart och tydligt 

vem som har vilket ansvar och de som ska implementera ska ha tillräckligt med 

resurser och tid för att kunna göra det. 

• Tillämparen ska gilla beslutet och vara motiverad att implementera det 

• Andra aktörer som har intresse i frågan ska inte ha möjlighet att påverka 

implementeringen i fel riktning.  

Dessa punkter kan sammanfattas som att den som ska tillämpa ett beslut ska förstå, kunna och 

vilja tillämpa beslutet.  

I uppsatsens nästa del kommer jag att presentera det resultat som litteraturstudien har gett. 
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Resultat 
Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka vad som kan påverka att personer med 

funktionhinder får vad de har rätt till, i bedömning och beslut enligt Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. Jag ska nedan presentera det resultat som det insamlade 

materialet har genererat utifrån frågeställningarna: Varför finns det kommunala skillnader 

inom tillämpningen inom LSS? och vilka orsaker påverkar LSS- handläggares 

beslutsförfarande? Resultatet presenteras med rubrikerna Handläggarnivå, Kommunal nivå 

och Nationell nivå. Denna uppdelning är min uppdelning och inte den granskade litteraturen.  

Resultat utifrån handläggarnivå 
Efter genomgången av materialet så framstår osäkerhet och okunskap hos handläggarna som 

en underliggande orsak till att kommunala skillnader uppstår. Det kan vara bland annat vara 

att kunskap om specifika diagnoser saknas och det är svårt att göra en korrekt bedömning av 

behovet om man inte vet vad diagnosen innebär.  
diagnosen Asperger syndrom anses vara extra problematisk att koppla till personkrets och insats. 
Här visade också fokusgruppintervjun att handläggarna kan ha olika åsikter och göra skilda 
bedömningar när det gällde gruppens koppling till personkretstillhörighet Här diskuterades flitigt i 
vilken utsträckning gruppen egentligen kan sägas tillhöra den första personkretsens autism, som 
nämns i lagstiftningen, samt hur diagnosen ska förhålla sig till övriga kriterier som betydande och 
omfattande svårigheter i vardagen. (Bengtsson 2007 s.36) 
 

Lewin och Westin skriver i sin artikel Från behov till stöd, att stöd (enligt LSS) ges efter en 

professionell bedömning av handläggarna och det är deras tolkningar av lagen som ligger till 

grund för bedömningarna.  
Denna bedömning grundas på tolkning av lagstiftningen och av politikerna fattade riktlinjer. 
Vilket stöd som ges är också avhängigt politikernas resursallokering. I den ideala processen är 
omfattningen av behov och stöd lika stor. I verkligheten vet vi att vissa grupper, särskilt de med 
psykiska funktionshinder, förefaller ha svårt att få LSS-stöd, antingen på grund av att man inte 
söker stöd eller för att man får avslag. (2006, s.15) 
 

Bengtsson (2007 s.49) beskriver också detta fenomen, att handläggning handlar om tolkning 

från handläggarnas sida: 
I handläggarrollen ligger att både tolka och förstå lagstiftarens målsättning och sedan försöka 
sammanföra denna tolkning med en bedömning av en individs livssituation. Denna tolkning sker 
samtidigt mot bakgrund av en organisatorisk och resursmässig ram. 

 
För att kunna fatta beslut enligt LSS måste således lagen tolkas av handläggarna. Erlandssons 

respondenter uttrycker att lagtexten alltid används vid beslut men att denna är otydlig och att 

man måste använda sig av andra källor för att förstå hur man skall tolka lagtexten. Erlandsson 

presenterar sedan de olika hjälpkällor som handläggarna i de undersökta kommunerna 

använder sig av i beslutsförfattandet (2009 s.80-85, 90). ”I de flesta fall jag undersökt 

hänvisar kommunerna till propositionen som hjälp att tolka lagen.”(s.80). Men det är inte bara 
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propositionen som används utan även myndighetsföreskrifter och allmänna råd, litteratur i 

ämnet, information från databaser ett fåtal använder regeringsrättens praxis som rättskälla. 

Erlandsson skriver vidare att ”Flera av kommunerna som undersökts har egna riktlinjer för 

insatser enligt LSS och för hur lagen kan tolkas”(s.85). Även handikappolitiska dokument och 

information från kollegor används som hjälp till att tolka lagen(s.88-89). 
Respondenterna har svårt att beskriva i vilken ordning man använder sitt källmaterial. Materialet 
är omfattande och kan beskrivas som rättskällor och informationskällor att användas i 
lagtolkningen. Svaren visar på en stor spridning avseende vilka rättskällor man använder förutom 
lagen(s.89). 
 

För att kunna göra en bedömning och individanpassa insatser efter behov och förutsättningar 

beskriver Annika Staaf att det krävs en relativt omfattande beslutsdiskretion (frihet att fatta 

beslut, min anmärkning) på tjänstemannanivå. Att den handläggare som möter och bedömer 

den funktionshindrades behov, utifrån ett möte med den funktionshindrade ska kunna utforma 

insatsen i samverkan med individen. Hon fyller dock på sitt resonemang med att: 
Det finns dock en gräns för hur mycket beslutsdiskretion tjänstemännen ska ha och hur omfattande 
skillnader mellan kommuner och enskilda handläggare som får lov att förekomma. Det finns 
annars uppenbara risker att enskilda kommer behandlas olika eller särbehandlas negativt. (s.108) 

 
Skillnaderna i hur olika handläggare utreder och fattar beslut kan också bero på avsaknad av 

kunskap om olika begreppsdefinitioner. Vad ett begrepp betyder och hur man ska tolka dess 

innehåll är faktorer som kan påverka beslutet.  
När handläggarna fick frågan vad de egentligen lägger i begreppet varaktighet visade sig dock att 
det inte rådde någon direkt konsensus kring synen på hur lång tid varaktighet egentligen är, utan 
här pendlade svaren mellan 6 månader och tre år. (Bengtsson 2007 s.37) 

 
I LSS ska man enligt 7§ 2st. ha möjlighet att leva under goda levnadsvillkor. 

Intervjupersonerna som deltagit i Bengtssons undersökning verifierar att det är så men visar 

att det finns en vaghet i vad detta begrepp betyder. Bengtsson skriver att: 
Det här ställer också handläggare inför en mängd svårigheter och dilemman kring vad som 
egentligen är att betrakta som normala livsvillkor. Intervjuerna speglar den osäkerhet som kan 
uppstå, då en handläggare ska försöka bestämma vad som är rimligt och normalt, t.ex. när det 
gäller antalet semestrar eller lägervistelser. (2007 s.42) 

 

Handläggarna är de som skall fatta beslut enligt LSS. De använder sig av lagen som 

grundkälla men använder sig även av ett varierande material som hjälp till att tolka lagen. 

Tolkningen sker, som Bengtsson skrev, mot bakgrund av en organisatorisk ram och jag ska i 

nästa avsnitt redovisa för problemet med skillnader i LSS på kommunal nivå.  

Problemet på kommunal nivå 
I Erlandssons avhandling framkommer det att många av handläggarna använder sig av 

kommunala riktlinjer eller vägledningar som hjälp för att tolka lagen (2009, s.85). Men det är 



 30 

inte bara de kommunala riktlinjerna som påverkar hur man handlägger, utan även som 

framgår ovan så påverkar politikernas resursfördelning. Kostnaderna för LSS har sedan 

införandet skjutit i höjden (Lewin & Westin, 2006, s.13-14) men som också framgår så är det 

stora skillnader mellan de olika kommunernas utgifter för insatserna. Lewin, Lewin, Bäck och 

Westin (2008, s.306) kommer dock fram till att detta inte kan förklaras med hur mycket 

resurser en kommun har. De har dock hittat ett samband mellan ekonomi och givet LSS stöd. 

De presenterar att rikare kommuner har färre personer med insatser enligt LSS men de 

beviljar mer insatser per LSS-person (min översättning). 

Handläggarna påverkas av den organisation de arbetar i och av hur organisationen väljer 

att fördela sina resurser. Enligt handläggarna i Bengtssons rapport är tiden en central faktor 

för att man ska kunna göra en korrekt och rättvis bedömning (s.22). Att personer som arbetar 

inom socialtjänsten och handlägger LSS-frågor arbetar under tidspress och med begränsade 

resurser verkar vara något man utgår ifrån i det material jag studerat(min tolkning). ”De som 

fattar beslut om insatser enligt LSS är kommuntjänstemän som ofta arbetar under tidspress 

och med en stor mängd beslut att ta ställning till. De har också begränsade ekonomiska 

resurser och budgetramar att förhålla sig till.” (Erlandsson 2009 s.120). Detta kan påverka 

handläggningen vilket också tas upp i Bengtssons studie:  
Handläggningen blir genom detta känslig för ekonomiska överväganden, där den för tillfället 
rådande arbetsbelastningen kan viktas mellan enheterna. Med andra ord kan en stor arbetsbörda, 
som en av respondenterna uttryckte det, göra ”så att man känner att man liksom bara vill bli av 
med ett ärende”. I stället för rationella överväganden kan därför rådande arbetsbelastning, 
relationer och förväntningar anses påverka handläggningen på ett mindre strukturerat sätt (s.27) 

 
Handläggningen inom kommunen påverkas också av andra yttre faktorer. Bengtsson skriver 

att: 
LSS-handläggningen kan inte betraktas som en fristående isolerad organisation, eftersom den alltid 
samspelar med sin omgivning och påverkas av den. LSS är alltid en del av andra processer och 
strukturer och påverkas därför också av de förändringar som sker inom andra organisationer. En 
organisation som lyfts fram i sammanhanget är försäkringskassan. (2007 s.44). 

 
Andra yttre faktorer som kan påverka handläggning är kommunens historia och ideologiska 

grund. Lewin, Lewin, Bäck och Westin (2008 s.304-306) finner i sin studie att kommuner 

som tidigare haft en vårdinstitution för utvecklingsstörda ger mer bistånd än de kommuner 

som inte haft det. Kommuner som har en tradition av vänsterstyre tenderar att bevilja mer 

stöd. Författarna finner också ett samband mellan kommunernas ekonomi och beviljat stöd. 

Kommuner som har ett lägre taxeringsunderlag tenderar att bevilja mer stöd än kommuner 

med ett högre taxeringsunderlag. Kostnaderna per brukare är dock högre i rikare kommuner 

som beviljar fler insatser per brukare än vad kommuner med lägre taxeringsunderlag gör.  
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Organisationer påverkas av bland annat av de yttre faktorer som presenteras ovan, men 

även av inre faktorer. Påverkan fungerar i växelverkan. Handläggarna påverkas av den 

organisationen de arbetar i men de påverkar också organisationen. Att det som tidigare 

redovisats finns kunskapsluckor och en stor osäkerhet hos handläggarna påverkar tillsammans 

med en stor arbetsbelastning hur ärenden i de kommuner som Bengtsson undersökt fördelas.  
Granskningen har också visat att den interna ärendefördelningen inte alltid sker på rationella 
grunder, utan att den också påverkas av de förväntningar som finns inom organisationen. 
Arbetsbelastning, förväntan på kollegial avlastning och t.o.m. slumpen kan bestämma vem som till 
sist får hand om ett ärende. (s.50) 

 
I hans undersökning kommer det också fram att handläggarna själva vill motverka den 

osäkerhet som finns. 
Till sist pekar granskningen på en viktig slutsats, nämligen att det hos handläggarna finns ett 
behov av fortsatta, kommunöverskridande nätverk och arenor där LSS-handläggare emellan kan 
mötas och diskutera principiella problem och svårigheter i utredningarna. På dessa arenor skulle 
handläggarna kunna lära sig mer av varandra och få möjlighet att lyfta fram goda exempel från det 
egna utredningsarbetet.(s.53). 

 
I de länsrättsstudier som Lennartsson genomfört har han kommit till liknade slutsatser som i 

de studier han bedrivit på kommunal nivå. Slutsatserna han bland annat kunde dra var att 

utredningarna och domarna i de olika granskade länsrätterna var otydliga och att det fanns 

skillnader till hur man bedömer liknande fall. Om den typen av godtycklighet drar han 

följande slutsats: ”Ett sådant system riskerar att domstolarna belastas i onödan med ärenden 

som överklagats på grund av att det är svårt att läsa ut vad rätten har grundat sin uppfattning 

på”(s.117).  

Problemet på nationell nivå  
Socialstyrelsen rapporterade bland annat 2003 och 2009 att det fanns stora skillnader i den 

kommunala tillämpningen av LSS. Detta är utgångspunkten i samtliga verk som jag har 

studerat och att det leder till problem på nationell nivå är det inget tvivel om. Mycket av det 

som redovisas i detta avsnitt kommer från författarnas diskussionsavsnitt där de diskuterar hur 

resultatet i deras studier leder till problem på nationellnivå. Annika Staaf för en diskussion om 

varför dessa skillnader uppstått: 
I ett samhälle där en allt mer omfattande andel av myndighetsutövande beslutsfattande lagts ut på 
de kommunala förvaltningsmyndigheterna genom en lagstiftningsteknik som anger målen för en 
verksamhet, men inte preciserar medlen, kan naturligtvis skillnader i praxis uppkomma. (s.106-
107) 

Lewin och Westin är i sin artikel Från behov till stöd inne på samma spår. De skriver att 

organiseringen i den svenska konstitutionen innebär ett spänningsförhållande mellan den 

nationella demokratin och den kommunala demokratin. Detta på grund av det kommunala 
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självstyret, det representativa och parlamentariska statsskicket och legalitetsprincipen, att den 

offentliga makten skall utföras under lagarna. 
De 290 kommunerna har huvudansvaret för tillämpningen av LSS och förväntas förverkliga de 
politiska intentionerna att ge möjligheter för svårt funktionshindrade att leva ett liv som andra. 
Samtidigt garanterar grundlagen kommunernas självstyre. Den påtagliga variationen i givet stöd 
skulle kunna tyda på att svenska kommuner fortfarande har ett stort manöverutrymme. (s.14) 

 
Detta spänningsförhållande mellan det kommunala självstyret och den nationella demokratin 

kan enligt Lewin och Westin innebära att det finns problem med rättssäkerheten på grund av 

den stora variationen som uppstår mellan kommunerna.  
Om kostnadsökningen framför allt är ett problem för kommunerna, så innebär den påtagliga 
variationen i den lokala tillämpningen ett demokratiskt problem. Rättssäkerheten i en demokratisk 
rättsstat innebär likabehandling och den stora variationen i givet LSS-stöd skulle kunna tyda på att 
här finns brister. (s.14) 

 
Att de kommunala skillnaderna skulle kunna innebära ett demokratiskt problem och påverkan 

av rättssäkerheten stärks i Staafs diskussion: 
Blir skillnaderna alltför stora bör detta enligt mitt förmenande anses vara ett hot mot 
rättssäkerheten i såväl dess mera formella principer om likhet och förutsägbarhet som dess 
materiella där effekter och konsekvenser av fattade beslut måste vara etiskt godtagbara. Blir 
besluten alltför olika och skillnaderna alltför stora för medborgarna kan inte resultatet anses vara 
godtagbart och rättvist. (s.107) 

 
Lika fall ska behandlas lika, faktorer som vart man bor eller vilken handläggare som 

handlägger ärendet ska inte ha någon betydelse. För att handläggning och beslut ska vara 

rättssäkert måste det vara förutsägbart och alla fall ska behandlas lika. Från socialstyrelsens 

statistik och det ovan presenterade resultatet vet vi dock att så är inte fallet. Olika kommuner 

beviljar olika mycket stöd. Olika handläggare tolkar lagen med hjälp av olika rättskällor och 

det finns ingen enhetlig definition av vissa central begrepp i lagen. Jag ska i nästa avsnitt 

presentera min analys av det insamlade materialet med hjälp av Jönssons (2009) 

analysschema, Sannerstedts implementerings teori och Lipskys teori om närbyråkrater.   
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Analys 
Efter denna genomgång kan det konstateras att verkligheten inte stämmer överens med 

lagstiftarens intentioner. Ett av målet för lagen var att minska de skillnader och variationer 

som fanns i stöd till personer med funktionshinder och att dessa personer skulle kunna få 

samma stöd oavsett vart de bor. Att dessa skillnader fortfarande finns kvar konstaterar 

socialstyrelsen bland annat 2009. Jag har i min studie valt att studera vilka orsaker som dessa 

skillnader kan bero på, på olika nivåer i samhället. Jag har dock inte gått in på vad det kan 

betyda för den enskilde brukaren och dess närstående.  

Vad beror det då på att dessa kommunala skillnader finns och tillåts finnas, trots att det strider 

mot både propositionen och lagens intentioner?  

Problemets karaktär  
Problemet med de kommunala skillnaderna i tillämpningen av LSS kan ses ur olika 

perspektiv. Oavsett vilket perspektiv man har som utgångspunkt är min åsikt att det är ett 

organisatoriskt problem. Det är en lång kedja av olika aktörer som på olika sätt som påverkar 

implementeringsprocessen och som Zanderin (2009) uttrycker så är det viktigt att varje led i 

processen tar sin del av ansvaret för införandet av lagen. Kommunerna har på grund av en 

otydlig styrning och vaga begrepp inte kunnat implementera lagen på ett tillfredsställande sätt 

i enlighet med dess intentioner. Implementeringsprocessen har inte fungerat på ett bra sätt 

vilket har lett till att lagen inte har införlivats i den mening det var tänkt. De kommunala 

skillnaderna kvarstår vilket leder till en låg legitimitet och rättssäkerhet i handläggningen av 

personer med funktionshinders behov av stöd.  

Orsaker till problemet 
Sannerstedt (2001) beskriver att för en implementeringsprocess ska fungera så måste de som 

ska genomföra ett beslut förstå beslutet, de ska kunna genomföra det och de ska vilja 

genomföra det. Beslutet som ska genomföras måste vara entydigt och ska inte kunna gå att 

misstolka. Handläggarnas handlingsutrymme och beslutsdiskretion är stor inom LSS vilket 

ledder till att man använder olika tolkningar av lagen och dess begrepp. Ett varaktigt 

funktionshinder kunde enligt handläggarna i Bengtsson studie vara allt från sex månader upp 

till tre år. Det finns ingen entydig styrning i hur lagen och dess olika begrepp ska tolkas och 

handläggarna använder sig av olika källor så som propositionen, kommunala riktlinjer och 

information från kollegor som hjälp i tolkningen. Tolkningar är alltid subjektiva men om man 

dessutom använder sig av olika källor som hjälp i tolkningen kommer tolkningarna skilja sig 

än mer från varandra. 
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Utöver att man måste förstå beslutet och hur det ska genomföras så måste man för att 

kunna genomföra beslutet ha tillgång till olika former av resurser. Det behövs bland annat 

kompetent personal och pengar och som jag redovisat i resultatet så finns det inom 

kommunerna en viss problematik med detta. Handläggarna uttrycker att de har begränsat med 

tid och att de ibland hastar fram beslut. Även Lennartsson uttrycker att handläggare arbetar 

med begränsade resurser och under tidspress. Enligt Sannerstedt bör man dock problematisera 

denna uppfattning om att det är brister i resurserna som är orsaken till att ett politiskt beslut 

inte genomförs(s. 35-36). Sannerstedt skriver att ”tillämparen nästan alltid (har) anledning att 

skaffa sig mer resurser” att sträva efter bättre arbetsvillkor, bättre lokaler, modernare 

utrustning mm. Att man alltid vill ha mer än vad man får, att vilja ha mer det ligger inbyggt i 

rollen. Inom LSS ska det inte vara en fråga om resurser, om en person ingår i någon av 

personkretsarna ska stödet ovillkorligt fram om behovet finns.  

Att problemet skulle bestå av resursbrist avvisas också av Lewin, Lewin, Bäck och 

Westins studie. De kommer fram till att rikare kommuner, det vill säga kommuner som har en 

högre genomsnittlig beskattningsbar inkomst ger mindre stöd enligt LSS. De ger mer per 

funktionshindrad men mindre om man ser till antal (per antal kommun invånare). Det är alltså 

inte en fråga om resurser eller brist på resurser utan snarare en fråga om prioriteringar.  

Det leder in på Sannerstedts nästa punkt, för att ett politiskt beslut ska kunna genomföras 

så måste viljan finnas hos de som ska genomföra det. Lewin, Lewin, Bäck och Westin 

konstaterar i sin studie att kommuner som har ett vänsterstyre beviljar mer LSS än vad 

kommuner som har högerstyre gör.  Skillnaderna är stora, det handlar om sex fler personer 

per 10 000 invånare, 12 fler insatser per 10 000 invånare och 340 kr mer per invånare än vad 

borgerliga kommuner ger. Politiken och ideologin behöver vara förankrad hos den som ska 

genomföra ett politiskt beslut för att denna ska vara motiverad att genomföra beslutet på ett 

effektivt sätt. På så sätt blir det kommunala självstyret ett problem för implementeringen av 

LSS. Kommunerna har olika ideologier och politiskt styre och därav olika stor vilja att 

genomföra centralpolitiska beslut. Utifrån sina olika ideologier väljer de att prioritera på olika 

sätt vilket är en av orsakerna till de stora kommunala skillnaderna inom LSS.   

Konsekvenser och omfattning 
De kommunala skillnaderna i tillämpningen av LSS leder till omfattande problem på nationell 

nivå. Det leder till frågor om legitimitet och rättssäkerhet och i viss mån även till 

ifrågasättande av Sverige som ett demokratiskt samhälle. Vi har i Sverige ett representativt 

och parlamentariskt statsskick. Vi väljer representanter som ska representera oss i riksdagen 

där man bland annat stiftar nya lagar. Lagarna ska införlivas i det svenska samhället och 
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förväntas följas. Kommunerna har huvudansvaret för tillämpningen av LSS och förväntas 

därför förverkliga de politiska intentionerna i lagen. När detta då inte sker och det egentligen 

är kommunerna och handläggarna själva som bestämmer hur praktiken ska se ut så leder det 

till att den demokratiska processen ifrågasätts.  

Omfattningen och konsekvenserna blir också stora för de ca 60200 personer som har 

insatser enligt LSS (den första oktober 2009) och än mer för alla de personer som på felaktiga 

grunder inte fått det stöd och hjälp de har rätt till. Det framkommer att olika grupper av 

funktionshindrade har olika stora chanser att få insatser enligt LSS. En grupp som flera 

gånger omnämns i det material som jag studerat är personer som har psykiska funktionshinder 

som verkar ha svårt att få stöd enligt LSS.  

Genom att olika handläggare, olika kommuner, tolkar lagen på olika sätt finns det ingen 

förutsägbarhet eller rättslig likhet i besluten. Legitimitet och rättssäkerheten blir därför låg i 

handläggningen av stöd enligt LSS för personer med funktionshinder. 

Historia och utveckling  
En av de orsaker som låg till grund för införandet av LSS var att man skulle övervinna de 

kommunala skillnaderna i stödet till funktionshindrade. Det är alltså inget nytt fenomen utan 

ett fenomen som funnits sedan länge. Begreppet närbyråkrater lanserade Lipsky redan 1980 

och teorin är levande än idag då det fortfarande finns ett glapp mellan samhällets 

förväntningar på de professionella och deras faktiska handlande. Vi förväntar oss att alla 

handläggare ska fatta legitima och rättssäkra beslut med utgångspunkt i lagen men det är 

snarare deras egen praxis, kunskap, resurser och arbetsbelastning som styr hur ett fall 

handläggs. Många kommuner har egna riktlinjer för stöd och service enligt LSS. Enligt 

länsstyrelsernas granskning av dessa under 2006 ”reducerar riktlinjerna den lagliga rätten och 

regionala skillnader skapas”(s.4). Trots länsstyrelsernas rapport så kommer Lennartsson 

(2009) fram till att man fortfarande till stor del använder sig av kommunala riktlinjer som 

hjälp till att tolka lagen. Lagen är vag i sina formuleraringar vilket leder till att de som ska 

tolka den och handlägga individuella fall utifrån den behöver hämta hjälp till tolkningen i 

andra källor.  

Som det har nämnts så har kostnaderna för insatserna enligt lagen skjutit i höjden sedan 

dess införande. Allt fler personer tilldelas insatser enligt LSS men resurserna som 

handläggarna tilldelas är begränsade och de måste ofta handlägga ett stort antal fall. Det leder 

till att handläggarna inte hinner med alla sina arbetsuppgifter utan måste prioritera och 

effektivisera. De utvecklar egna rutiner för att förenkla handläggningen och klara alla sina 
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arbetsuppgifter och kommunala riktlinjer kan vara ett sätt att försöka förenkla och 

effektivisera.  

Kommunernas egna historia både vad gäller deras ideologi och deras tidigare 

handikappomsorg påverkar i vilket utsträckning man idag beviljar LSS-insatser.  

Lösningar 
I de studier som jag har granskat så framkommer framför allt två olika typer av lösningar. 

Den första ser att problem kan lösas genom att handläggarnas handlingsutrymme minskas 

genom att lagen specificeras ytterligare. Om det fanns klara och tydliga definitioner skulle 

beslut enligt LSS inte i lika stor utsträckning bygga på subjektiva bedömningar. En av 

Sannerstedts punkter för att en implementering ska lyckas förespråkar samma idé. Den som 

ska genomföra ett politiskt beslut ska inte kunna missförstå vad som ska göras eller vilka mål 

som ska nås och för att detta ska kunna ske måste styrningen vara klar och tydlig. Otydliga 

och vaga begrepp leder till att olika subjektiva tolkningar ligger till grund för de beslut som 

handläggarna tar. Strukturen i de organisationer som ska genomföra politiska beslut måste 

också vara klar och tydlig. Alla ska veta vem som har vilket ansvar och vem som ska göra 

vad. Att ärenden fördelas genom slump kan inte ses som en tydlig arbetsfördelning.  

En alternativ lösning som tas upp både direkt och indirekt i det studerade materialet är att öka 

kunskapen hos handläggarna. Ett sätt att öka kunskapen skulle kunna vara att starta nätverk 

och arenor där handläggare kan mötas och utbyta kunskap och erfarenheter med varandra. 

Genom att skapa kommunöverskridande nätverk skulle inte bara kunskapen kunna ökas utan 

även de kommunala skillnaderna skulle också kunna minskas om man får en gemensam bild 

av vilka mål ska nås och gemensamma definitioner av lagens olika begrepp.  

Aktörer 
Implementeringen och genomförandet av ett centralpolitiskt beslut påverkas av många olika 

aktörer. Det är många olika personer och organisationer som har intresse i LSS och LSS-

handläggning kan därför inte betraktas som en fristående isolerad organisation. Zanderin 

(2009) nämner bland annat politiker på olika nivåer, förvaltningschefer, enhetschefer, 

omsorgspersonal, brukarorganisationer och anhöriga som olika grupper som har intresse av 

hur lagen implementeras och används. Alla dessa grupper har olika värderingar, åsikter och 

intressen och dessa intressen överlappar bara varandra till viss del. På så sätt sker 

implementeringen av lagen (enligt Sannerstedts nätverksperspektiv, 2001) genom samspelet 

mellan dessa aktörer. Förhandlingar och konfliktlösningar mellan dessa grupper blir en del i 

implementeringsprocessen.  
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Utöver dessa aktörer påverkar även andra organisationer hur arbetet med LSS-

handläggningen går till. Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för socialtjänsten och har i 

uppgift att granska deras arbete, Bengtsson nämner försäkringskassan som ytterligare en av de 

aktörer som påverkar LSS-handläggningen.   

Varför blir det inte som vi har tänkt? Slutdiskussion 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade infördes med en intention att minska 

de kommunala i skillnaderna i stöd till funktionshindrade. Alla personer som inkluderades i 

lagens tre personkretsar skulle få det stöd och den hjälp de behövde för att kunna leva ett så 

normalt liv som möjligt. Men så har det inte blivit. De kommunala skillnaderna kvarstår och 

vissa kommuner ger mer än tio gånger så mycket stöd till funktionshindrade än vad vissa 

andra kommuner gör. Så varför blir det då inte som vi har tänkt? Varför når vi inte de mål 

som har satts upp?  

Förklaringarna till detta är många, implementeringen av lagen har av olika skäl inte lyckats 

och det finns ett glapp mellan lagens intentioner och den verklighet som personer med 

funktionshinder lever i. Handläggarna har genom sin profession ett stort handlingsutrymme 

att tolka lagen och att fatta beslut enligt denna. Kommunerna kan genom det kommunala 

självstyret själva bestämma hur arbetet ska organiseras och hur resurserna ska fördelas inom 

kommunen. Lagen är i viss mån vag och använder sig av odefinierade begrepp. Det finns inga 

klara riktlinjer över i vilken ordning man ska vända sig till andra källor som hjälp för att tolka 

lagen vilket ökar handläggarnas utrymme att själva tolka lagen utifrån sina egna 

kunskapsbaser och referenser. Mänskliga tolkningar sker alltid utifrån den egna erfarenheten 

och den egna kunskapen. Vi tolkar begrepp utifrån vår kulturella bakgrund, våra etiska 

principer och utifrån våra olika värderingar. Ska vi då minska handläggarnas 

handlingsutrymme att fatta beslut i de enskilda fallen genom en hårdare reglering och 

tydligare definitioner? Min åsikt är dock att det skulle kunna leda till en mindre 

individanpassad handläggning. Personer med funktionshinder är inte en homogen grupp utan 

behovet av stöd och hjälp varierar från person till person. Goda levnadsvillkor har inte samma 

innebörd för två olika personer och för att det ska uppnås måste bedömningarna och 

insatserna utgå från den enskilda individens uppfattning om vad goda levnadsvillkor innebär. 

Jag anser att de kommunala skillnaderna skulle kunna minskas om de kunskapsluckor, som 

författarna till de texter jag studerat tar upp, minskas. Om alla som arbetar med frågor inom 

LSS använde samma källor till hjälp för att tolka lagen, om man fick möjlighet att diskutera 

dessa tolkningar med andra inom området, både inom och utanför kommunen skulle troligen 

skillnaderna minska.  
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Som yrkesverksam inom socialt arbete bör man ha en uppdaterad kunskapsbas och inte 

helt förlita sig på sin grundutbildning. Förhållandena i samhället och förändras och ny 

forskning tas ständigt fram. För att få bra och uppdaterade verktyg i sitt arbete med utsatta 

personer måste man som socialarbetare ta del av den forskning som publiceras inom ämnet.  

Handläggare inom socialtjänsten tar idag inte del av nya forskningsrön i någon stor 

utsträckning. Det innebär att forskningen inte förenas med det praktiska sociala arbetet vilket 

kan leda till att socialtjänsten inte följer med i den utveckling som sker. Forskning och praktik 

måste integreras med varandra för att praktiken ska få bra verktyg för att kunna hantera de 

förändringar som sker. 

Organisationer handlar ofta i en viss spårbundenhet, man gör som man alltid har gjort och 

på grund av begränsad tid och resurser så utvecklas en praxis för att underlätta arbetet. 

Organisationer är svåra att påverka utifrån och jag anser att det snarare behövs en attityd 

förändring inom organisationerna. Bergmark och Lundström presenterar att 48 % av 

handläggarna värderar den egna erfarenheten som den viktigaste kunskapskällan och 22 % 

ansåg att kollegorna var den viktigaste källan till kunskap. Genom att värdera denna typ av 

kunskap värderas högst utvecklas inte handläggarnas kunskapsbaser. Spårbundenheten blir 

stark och ny kunskap tas inte in. För att organisationerna ska kunna utvecklas krävs att de 

olika kunskapskällorna omvärderas. Att ny forskning och vidareutbildningar värderas högre 

än den gamla befästa kunskapen, eller åtminstone lika högt. Genom ny kunskap och nya 

erfarenheter får vi nya kunskapskällor att referera till när vi ska tolka det vi möter. 

Så för att återgå till den inledande vinjetten och de frågor som väcks där så kan jag 

konstatera att det inte går att veta om Ulla skulle få samma stöd efter en eventuell flytt. Av 

olika anledningar finns det skillnader mellan olika kommuner i hur mycket stöd som beviljas 

till personer med funktionshinder. Vilket stöd Ulla skulle få är därför beroende på till vilken 

kommun hon flyttar och vilken handläggare hon möter där.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
Under mitt arbete med denna uppsats har det dykt upp ett antal olika intressanta områden att 

studera vidare.  

• Diagnos eller behov, vad styr handläggningen inom LSS? 

• Hur upplevs problemet med de kommunala skillnaderna inom LSS av anhöriga? 

• Rättssociologisk analys av de kommunala skillnaderna inom LSS 

• Offentlighetsprincipen inom socialtjänsten 

• Beviljats stöd enligt LSS men inte fått det 



 39 

Referenslista 
Allwood, Carl Martin (1999).Vetenskapsfilosofi och psykologisk forskning. I Allwood, Carl 

Martin & Erikson, Martin G. (Red.), Vetenskapsteori för psykologi och andra 
samhällsvetenskaper (s.444-473). Lund: Studentlitteratur. 

Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
Bengtsson, Staffan (2007). LSS i praktiken- en studie av LSS-handläggares syn på 

biståndsbedömning och yrkesroll (FoU-rapport, 2007:1). Jönköping: Luppen 
kunskapscentrum. 

Bergmark, Åke & Lundström, Tommy (2002). Education, practice and research. Knowledge 
and attitudes to knowledge of Swedish social workers. /Elektronisk version/. Social work 
education, 21(2), 359-373. doi:10.1080/02615470220136920 

Bryman, Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder (2 uppl.). Malmö: Liber. 
Erlandsson, Lennart (2009). Legalitetsprincipen och LSS. Lund: Lunds Universitet. 
Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2010). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur och Kultur. 
Hollander, Anna (1995). Rättighetslag i teori och praxis. Uppsala: Iustus förlag. 
Jönsson, Håkan (2010). Sociala problem som perspektiv. Malmö: Liber. 
Larsson, Sam (2005). Kvalitativ metod. I Larsson, Sam, Lilja, John & Mannheimer, Katarina 

(Red.), Forskningsmetoder i socialt arbete (s.91-128). Lund: Studentlitteratur. 
Lewin, Barbo & Westin, Lina (2006). Från behov till stöd-Lokal variation i LSS-

tillämpningen. I konferenshandlingar Ett liv som andras, Socialtjänstforum – ett möte 
mellan forskning och socialtjänst (s.13-21). Göteborg. 

Lewin, Leif, Lewin, Barbro, Bäck, Hanna & Westin, Lina (2008). A Kinder, Gentler 
Democracy? The Concensus Model and Swedish Disability Politics. /Elektronisk version/. 
Scandinavian Political Studies, 31(3), 291-310. Doi:10.1111/j.1467-9477.2008.00207.x 

Länsstyrelserna. (2007). Riktlinjer -till hjälp eller stjälp. Länsstyrelsernas granskning av 
kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Västra Götaland: Länsstyrelsen. 

Pedagogisk uppslagsbok. (1996). Stockholm: Informationsförlaget & Lärarförbundets förlag. 
Sannerstedt, Anders (2001). Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken. I 

Rothstein, Bo (Red.), Politik som organisation: förvaltningspolitikens grundproblem 
(uppl.3). (s.18-48). Stockholm: SNS. 

Staaf, Annika (2009). Principen om kommunal självstyre och rättssäkerhet. Socialtjänstens 
beslut för personer med funktionshinder. I Wolmesjö, Maria & Zanderin, Lars (Red.), LSS-
regelsystem, implementering och realitet (s.97-113). Lund: Studentlitteratur.  

Sjöberg, Ulf (2010). Handläggning av LSS-frågor (4 uppl.). Stockholm: Norstedts Juridik. 
Socialstyrelsen. (2009). Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2009. 

Stockholm: Socialstyrelsen.  
Socialstyrelsen. (2011). Tillsynsrapport 2011-Hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 
Sohlberg, Britt-Marie & Sohlberg, Peter (2009). Kunskapens former, Vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Malmö:Liber. 
Vetenskapsrådet. (2005). Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel. 

Stockholm: vetenskapsrådet. 
Zanderin, Lars (2009). Genomförandet av LSS och LASS. I Wolmesjö, Maria & Zanderin, 

Lars (Red.), LSS-regelsystem, implementering och realitet (s.41-78). Lund: 
Studentlitteratur. 

  



 40 

Internet referenser  
Lipsky, Michael (2010).  Streel-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public 
services . Tillgänglig: 
file:///Volumes/My%20Passport/skola/C%20uppsats/Insamlat%20material/Streel-
level%20bureaucracy:%20dilemmas%20...%20-%20Google%20Böcker.webarchive        

Regeringskansliet (2011). Socialtjänstens ansvar och beredskap. Hämtad maj 27, 2011, från 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/5627 

Socialstyrelsen (2011a). Per-Anders Sunesson, citat. Hämtad maj 4, 2011, från 
http://www.socialstyrelsen.se/ 

Socialstyrelsen (2011b). Termbank. Hämtad maj 10, 2011, från 
http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=3594 

Socialstyrelsen (2011c). Termbank. Hämtad maj 10, 2011, från  
http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=4182 

Sveriges kommuner och landsting (2011a). Kommuner & Landsting. Hämtad maj 25, 2011 
från http://www.skl.se/kommuner_och_landsting 

Sveriges kommuner och landsting (2011b). Så styrs en kommun. Hämtad maj 25, 2011, från 
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/sa_styrs_en_kommun 

 

Övriga referenser 
Regeringens proposition 1992/93:159. Stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Stockholm: Socialdepartementet. 
Regeringens proposition 1999/2000:79. Från patient till medborgare. Stockholm: 

Socialdepartementet. 
Regeringens proposition 2001/02:122. Åtgärder mot kommunalt domstolstrots. Stockholm: 

Justitiedepartementet. 
SFS. 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
SFS. 1974:152. Regeringsformen. 
SOU 1992:52. Handikapputredningens slutbetänkande. Stockholm: Socialdepartementet. 
SOU 2004:3. Tvång och förändring - Rättssäkerhet, vårdens innehåll och eftervård. 

Stockholm: Socialdepartementet. 
 
 
 
  



 41 

Bilaga 1  
  Tabell över databassökningar utförda under arbetet med uppsatsen  

Antal träffar(titlar relevanta för syftet) studerade abstracts 

 
 

Databas Academic 
Search 
Premier 

Socindex Swe pub Libris Diva 
Forsknings-
publikationer 

Sökord      

LSS 652(-) 20(0) 63(16) 3  495(-) 67(10)1 redan 
vald 

LSS, implementering 0 0 3 (2) 3(3)1 3(0) 

LSS, lag 1(0)0 0 6(4)1 redan 
vald 

130 2(1)1 redan 
vald 

Juridik, handläggare 0 0 2(0) 1(0)0 0 
Juridik, LSS 0 0 4(1)0 63 (11)1 0 

Rättskunskap 
LSS/socialtjänst 

0 0 0/0 0/0 0/0 

Legalitet  0 1(0)0 11 (0) 5(1)0 0 

Lag, praktik 0 1(0)0 5(1)1 som 
ovan 

9 (1)1 samma 
som ovan 

1(1)1 redan 
vald 

Funktionshinder, 
rättssäkerhet 

0 0 3(2)1  12(0) 0 

Rättssäkerhet, 
socialtjänst 

0 0 6(0) 12(0) 4(0) 

Kommunala skillnader 0 0 18(1)0 12(1)0 1(0) 
 

Databas Academic 
Search 
Premier 

Socindex Swe pub Libris Diva 
Forsknings- 
publikationer 

Sökord      
Disabled, Law, Sweden 7 (2)1 5 (0) 5 (1)1  5 (0) 0 
Disability, Law, Sweden 26(4)1samma 

som ovan 
19(0) 15(2)1 

samma som 
ovan 

6 (1)0 1 (0)0 

Service, disability, law, 
sweden 

10 (2)0 8(0) 1 (0)0 1 (1)0 0 

Social worker, law, 
sweden 

18 (0) 38 (1)0 7 (1)1 
samma 
som ovan 

0 0 

Social worker, 
knowledge, sweden 

42 (2)2 27 (4) 2 
samma som 
asp 

13 (1)1 0 0 

Social worker, 
knowledge, law 

105 + 
sweden 1(0)0 

182 + 
sweden  
3 (0)0 

1 (0)0 1(0)0 0 

social worker, guideline, 
sweden 

12 (0) 2 (0)0 0 0 0 

 


