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 Abstracts:  

This study was inspired from the lecture by Nils Erik Hansson's called 
"Housing with special services according to LSS-Act" (2011) in which the 
lecturer noticed some shortcomings in the implementation of the LSS- Act, in 
particular concerning difficulties in moving away from institutional behavior 
in the housing for behavior in which the patient's wishes is the focus and 
control operations. He believes that change as the LSS -Act, introduced in 
1994 intended to accomplish takes considerably longer time than should be 
reasonable. 

The aim of this paper is to investigate how the implementation of the LSS-Act 
of 1994 was carried out and analyze the results of our investigation based on 
new institutional theory. Our purpose is also to analyze how the first-line 
managers in the LSS division looks at the implementation process and assess 
the current situation in their respective working areas based on their 
ambivalent roles in an intermediate position where they are expected to have 
loyalty claim against both their subordinates and even against their 
respective chiefs. 

The question of what first-line managers think about their own and their 
employees' professional roles and how the organization's framework and 
structures have influenced their work with implementation of the LSS -Act 
has been common themes in our interviews. 
The study is structured as a qualitative study using semi-structured 
interviews as a method and a new institutional theory as a theoretical 
perspective. 

Key words: LSS-act, disability, disability legislation, implementation, new 
institutional theory 
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Inledning 

Under våra praktikterminer praktiserade vi inom olika typer av 

verksamheter. Där blev vi konfronterade med likartade fenomen, nämligen 

förändringar inom verksamheten. När vi kom tillbaka till vår fortsatta 

utbildning hade vi funderingar och frågor angående hur våra respektive 

verksamheter hade hanterat interna och externa påtvingade krav på 

förändringar, hur chefer och anställda hanterade dessa samt på vilket sätt 

dessa förändringar skall genomföras. Dessa frågor och funderingar ledde 

fram till att vi ville undersöka detta fenomen närmare och därför beslutade vi 

oss för att ta tillfället i akt och studera detta med vår c-uppsats. Vi har båda 

en längre tid haft ett intresse avseende LSS-lagens intentioner, dess räckvidd 

och begränsningar. Med anledning av detta har vi tagit del av en föreläsning 

av Nils-Erik Hansson, en vårdare som är anställd i Malmö stad, som har gjort 

en studie som handlade om implementeringen av LSS-lagens intentioner. 

Föreläsningen blev vår inspirationskälla och vi valde därför att ta avstamp i 

LSS-lagens intentioner och bland annat undersöka hur förstalinjechefer, som 

är verksamma inom LSS- verksamheten, hanterar implementeringen av LSS- 

lagens intentioner på gruppbostäder för funktionshindrade personer.  

Problemformulering  

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade tillkom med 

anledning av handikapputredningen, som genomfördes med start 1989 och 

kommit till stånd efter handikapprörelsens påtryckningar. LSS-lagen i sin 

nuvarande lydelse trädde i kraft 1 januari 1994. LSS-lagen är utformad som 

en rättighetslag, som är tänkt att vara ett komplement till Socialtjänstlagen 

och ingalunda en ersättning för den. Det primära syftet med den nya LSS- 

lagen var att underlätta för personer med betydande funktionshinder att 

uppnå jämlikhet i levnadsvillkor med det övriga samhället och främja deras 

delaktighet i samhällslivet.  
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Drygt ett decennium efter LSS-lagens införande, genomfördes en statlig 

utredning, SOU 2008:77, vars syfte var att se över de insatser som kommuner 

och landsting erbjöd till personer med funktionshinder. Utredningens 

slutsats var att dessa personer fortfarande hade betydligt sämre 

levnadsvillkor gällande självbestämmanderätten i sin vardag och följaktligen 

sämre möjligheter än andra att styra över utformningen av sina egna liv.  

Denna slutsats vittnar om att trots att så många år har gått sedan LSS-lagens 

införande, förekommer det fortfarande brister på många håll i frågan 

avseende brukarnas självbestämmanderätt. Det förs fortfarande diskussioner 

kring implementeringsstrategier som syftar till att omvandla LSS-lagens 

intentioner till verklighet för den berörda målgruppen, som innebär att 

lyckas tillförsäkra jämlika levnadsvillkor jämförelsevis till det övriga i 

samhället och självbestämmanderätt gällande utformningen av sina liv.  

Bland annat har det visats att det finns stora svårigheter att frångå 

institutionsbeteendet på boendena till ett boende där brukarens vilja står i 

fokus. Förbättringen i levnadsvillkoren för personer med funktionshinder, 

som lagen avsåg att åstadkomma, tar betydligt längre tid än vad som borde 

vara rimligt.  Det kan skönjas en tydlig diskrepans mellan LSS-lagens 

föreskrifter och den verklighet som finns på boendena (Hansson, 2011).  

I denna uppsats har vi för avsikt att se och belysa de erfarenheter som 

förstalinjechefer, verksamma inom LSS-verksamheten, och som ansvarar för 

implementeringen av LSS-lagen på de enskilda boendena har. Detta på grund 

av att förstalinjechefer har en unik position inom organisationer som ger 

dem möjlighet att inkorporera två perspektiv, både ledningsperspektiv och 

den operativa verksamhetens perspektiv. Samtidigt vi vill få en bild av hur de 

upplever sin arbetssituation och hur de hanterar den övergripande 

implementeringen av LSS-lagens intentioner i en offentlig verksamhet. Vi har 

valt att fokusera på de förstalinjechefer som har ansvar för serviceboende. 

Serviceboende ingår ofta i ett så kallat gruppboende och är då kombinerat det 

med särskilt anpassat bostad. Det är i denna kontext som spänningar uppstår 

mellan LSS-lagens intentioner och organisationens struktur. 
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Syfte 

Syfte är att undersöka hur förstalinjechefer, verksamma inom LSS-

verksamheten och som ansvarar för implementeringen av LSS-lagen på 

kommunala enskilda boende för funktionshindrade personer, hanterar 

implementeringen av LSS-lagen intentioner. 

Frågeställningar  

 Hur hanterar förstalinjechefer implementeringen av LSS-lagens 

intentioner i deras respektive verksamheter? 

 Vad har varit svårigheterna respektive styrkorna i 

implementeringsarbetet?  

Begreppsdefinitioner  

Funktionshindrad 

Ute i verksamheterna används olika benämningar för en funktionshindrad 

person. I arbetet med denna uppsats mötte vi i intervjuerna flera olika 

benämningar av de boende. De benämns som exempelvis klienter, brukare, 

boende eller vårdtagare. De benämningarna kan framkomma längre fram i 

texten, men alla syftar på en person med funktionshinder.  

 

Det vill säga funktionshinder med följande definition:  

”Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 

relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att 

klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, 

i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i 

demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande 

tillgänglighet i omgivningen” (Socialstyrelsen b, 2007).  
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Förstalinjechefer 

Vi uppmärksammade att det inte existerar en enhetlig benämning på 

förstalinjechefers tjänstetitel och därför är benämningen varierande mellan 

olika kommunen, men i arbetet kommer när vi talar om förstalinjechefer är 

definitionen följande: 

”Arbetsledare med direkt verksamhetsansvar för olika 

biståndsinsatser, personalansvar för vård och omsorgspersonal och 

budgetansvar för dessa områden. Dessutom ingår ibland även ansvar 

för myndighetsutövning genom biståndsbedömning av insatser enligt 

ovan” (Wolmesjö, 2005, s. 12). 

Förstalinjechefer är bundna i sitt arbete av lagstiftningen och politiska 

program samtidigt som de har vardagsansvar för verksamheterna. De utsätts 

för förväntningar från flera olika håll såsom från politikerna, medarbetare, 

kollegor, men även brukare och deras anhöriga. Detta gör att de måste ha 

förmågan att se från olika perspektiv, från den organisation som de tillhör, 

från brukare och den personal som de har ansvar för (Wolmesjö, 2005). 

Bakgrund 

Vi skall beskriva tidigare forskningsansatser utifrån de ämneskategorierna 

som angränsar till vår uppsats. Till en början kommer vi att beskriva den 

normaliseringsprocess som LSS- lagen vill verka för, utifrån samhällets 

gängse syn på normalisering.  Därefter kommer vi att presentera den 

forskning som behandlar frågorna gällande konsekvenser av LSS-

lagstiftningen tillämpning. Slutligen kommer vi att göra en genomgång av den 

forskning som vi har funnit relevant angående förändringsprocesser inom 

organisationer.  

Syn på normalisering 

Enligt Mårten Söder (1993) formulerade Bengt Nirje, internationellt sett 

känd företrädare för specialpedagogiken, i slutet av 1960-talet en definition, 

som enligt honom skulle innebära att personer med utvecklingsstörning 

skulle integreras i samhället. Formuleringen var ”Personer med 

utvecklingsstörning ska få förutsättningar att leva ett vardagsliv som är så 
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likt övriga samhälle som möjligt” (Söder, 1993, s. 6). Nirje menade att ett så 

normalt liv som möjligt innefattar rätten till normal dygns- och veckorytm 

och rutiner. Mårten Söder, professor-emeritus i sociologi med inriktning mot 

handikappsforskning vid Uppsala universitet, menar att definitionen var en 

kritik på hur dagarna såg ut på institutionerna. Kritiken mot institutionerna 

var inte ny, utan något som kunde spåras tillbaka till 1940-talet i Sverige 

(Söder, 1993).  

Många länder i Västvärlden anammade Nirjes princip, men införde vissa 

modifieringar i syfte att anpassa den till den egna kulturen. Wolfensberger, 

professor vid Syracuse universitet, anpassade principen till nordamerikanskt 

synsätt och lydelsen blev ”Meningen är att utvecklingsstörda ska ta efter eller 

forma ett beteende och karaktäristik som är så likt det kulturellt normativa 

som möjligt” (Söder, 1993, ss. 7-8). Wolfensberger talar inte här om 

förutsättningar för ett vardagsliv som ett mål, utan om medel för att ett 

normalt beteende och karaktäristik hos en person som är utvecklingsstörd 

som möjligt (Söder, 1993). Det nordamerikanska synsättet har sin grund i 

tradition och är en instrumentell metod att uppnå normalisering på, anser 

Söder (Söder, 1993). Allt sedan Wolfensbergers definition och mål, har det 

funnits en ideologisk debatt kring vad normalisering egentligen ska innebära 

(Söder, 1993).  

Wolfensberger har slutat använda termen normalisering, eftersom han anser 

att den är en politisk korrupt term. Wolfensberger menar att det är 

manipulativt att tro att utvecklingsstörda skulle bli accepterade i samhället i 

stort utan att de behöver överta sociala roller som har hög status eller är 

socialt högt värderade på andra sätt i samhället (Söder, 1993). Han menar 

vidare att de utvecklingsstörda kan uppta dessa roller på två sätt. Det ena 

sättet är att ändra på värderingarna som finns vid varje social roll eller se till 

att personen i fråga passar till att ta över en viss social roll (Söder, 1993). 

Söder ser dock ingen skillnad i hur Wolfensberger resonerar nu mot vad han 

gjorde tidigare. Det är enbart terminologin som har ändrats, som Söder ser 

det. Söder menar dock att Nirje har utvecklat sin definition av normalisering 

något genom att definiera all normalisering som god (Söder, 1993). Nirje har 
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även kritiserats för de bakomliggande normativa värderingarna angående 

vad han betecknar som är ett normalt vardagsliv. Idag menar inte Nirje att en 

normal dygnsrytm är det mål som är eftersträvansvärt, utan snarare att 

personen själv får välja vilket han föredrar (Söder, 1993).  

Reaktionen mot de totala institutionerna följer liksom 

normaliseringssträvandena två vägar (Söder, 1993). De två olika vägarna är 

nära förknippade med Nirje respektive Wolfensbergers syn på normalisering 

(Söder, 1993). Den ena ståndpunkten är att avvikande personer har rätt att 

leva i samhället i stort och det är en mänsklig rättighet att bli betraktad som 

jämlik (Söder, 1993).  Den andra ståndpunkten studerar om institutionen och 

segregeringen är dåliga för den enskilde. Oftast kommer man fram till att 

institutionaliseringen såväl som segregeringen har dåliga konsekvenser för 

den enskilde (Söder, 1993). Därför anser de som står för den andra 

ståndpunkten, likt Wolfensberger, att normalisering och integrering är gott 

för människan. Normalisering såväl som integrering har goda konsekvenser 

för utvecklingsstördas beteende (Söder, 1993).  

Nyare syn på normalisering 

Normalisering begreppet i dagens samhälle utvidgades från att omfatta rätt 

till en dygnsrytm till garantier gällande särskild anpassad boende och 

sysselsättning.  

I Socialstyrelsens forskningsöversikt framgår att idag har unga människor 

med funktionshinder en annan syn på sina behov och rättigheter än tidigare 

generationer. Det är självklart för dem att de ska bo, utbilda sig och arbeta 

som de övriga i samhället. Unga funktionshindrade är ingen homogen grupp 

och de kräver de insatserna som är anpassade till deras behov och har 

förväntningar på hur deras liv ska se ut. Följaktligen nöjer de inte sig med 

insatser som institutionsboende och läkemedelsbehandling. På så sätt kan 

forskarna se en tydlig generationsväxling mellan den äldre och yngre 

generationen. Beroende på personliga förutsättningar bereds de unga 

funktionshindrade en meningsfull sysselsättning. Flera av dem är sysselsatta 

i daglig verksamhet som är ett bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, 

behandling samt rehabilitering och riktar sig till flera kategorier av 
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funktionshindrade. Även om forskningen visar att sysselsättning i daglig 

verksamhet sällan utmynnar i övergång till den reguljära arbetsmarknaden 

och erhållande av lön, så som det egentliga målet med denna insats är, så 

finns det även positiva inslag med daglig verksamhet och det gäller just att få 

gemenskap och sysselsättning på dagarna. Vi kan därmed se att principen 

gällande normalisering, delaktighet och självbestämmande får allt större och 

tydligare inslag i dagens funktionshinderpolitik (Nikku, 2011).  

LSS-lagens intentioner  

Människor med funktionshinder har under historiens lopp ofta varit 

utestängda från stora delar av samhället. Denna diskriminering har 

begränsat dessa gruppers möjligheter att utforma sina liv utifrån egna 

önskemål. Institutionstänkande och segregation har syftat till att skydda 

funktionshindrade från övriga samhället och ibland tvärtom, att skydda 

samhället från funktionshindrade. Denna omständighet har utmynnat i 

missnöje från handikapprörelsens sida och påtryckningar att forma 

handikapps politik utifrån värdena: full delaktighet, jämlikhet och alla 

människors lika värde. Av denna anledning tillkom Handikapputredningen 

som genomfördes 1989 och konstaterade att insatser enligt HSL (Hälso- och 

Sjukvårdslagen) och SoL (Socialtjänstlagen) inte gav tillräckligt stöd till 

personer med stora, omfattande och varaktiga funktionshinder. 

Handikapputredningen slutsats påskyndade införandet av LSS – lagen som 

trädde ikraft 1994 vars syfte var att utjämna skillnaderna i livsvillkoren för 

personer med svåra funktionshinder (Regeringen.se, 2000).  

LSS-lagens utformning 

LSS vänder sig till tre olika grupper av funktionshindrade. Man delar in dessa 

grupper i personkrets 1-3. Personkrets 1 var berättigade till stöd även enligt 

den gamla Omsorgslagen. I personkrets 1 är personer som har en 

utvecklingsstörning och eller autismliknande tillstånd. Personkrets 1 är inte 

berättigade till personlig assistans. Det hade blivit för dyrt om statsmakterna 

hade bekostat deras personliga assistenter. Denna personkrets har en stark 

lobbyverksamhet i form av FUB. FUB är en intresseorganisation för barn, 

ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Då dessa personer är i stort 
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behov av stöd och hjälp i sin dagliga livsföring blir det ofta att 

funktionshindrade från denna kategori bor i gruppbostäder med personal 

dygnet runt. Det kan vara gruppbostäder med 6-7 boende. Med så många 

boende är det svårt att fullt ut upprätthålla den enskildes vilja och önskemål. 

Den enskildes önskemål måste anpassas så det passar flertalet och ur 

ekonomisk synvinkel måste kommunen rangordna behoven och önskemålen. 

Att funktionshindrade som tillhör personkrets 1 inte är berättigade till 

personlig assistans är också en ekonomisk fråga. Det finns också en 

rangordning beträffande funktionshinder om vilket funktionshinder som 

rangordnas högst. Personer som tillhör personkrets 2 innehar betydande och 

bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 

som är resultat av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Lägst ner på den skalan 

kommer psykiatriska funktionshinder. Det är personer som tillhör 

personkrets 3 och som har fysiska förutsättningar att klara av sin dagliga 

livsföring, men som på grund av funktionshindrets beskaffenhet ändå inte 

gör det (Larsson, 2008).  

Den nyinförda lagens ledstjärna var en förändring i boendevillkor vilket 

innebar en övergång från institutionsvård till nya självständiga 

boendeformer i största möjliga utsträckning (Regeringen.se, 2000). Det 

utformades kvalitetskriterier för den nya LSS verksamheten som är i paritet 

med de allmänmänskliga värdena. De nya kvalitetskriterierna kom att bli: 

självbestämmanderätt, inflytande, integritet, delaktighet, tillgänglighet, 

helhetssyn och kontinuitet. 

 LSS-lagen angav även konkret vilka insatser de personer som omfattas av 

lagen har rätt till om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om behovet 

inte tillgodoses på annat sätt. En av de insatser som regleras i lagen är vuxnas 

rätt till bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad 

jämte 9 § 9 LSS. (Socialstyrelsen a, 2007). Genom denna konkreta insats är 

det tänkt att den enskilde personen med funktionshinder skall tillförsäkras 

goda levnadsvillkor. 
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 Bostad med särskild service för vuxna eller annat särskilt anpassat bostad 

boenden  

Personer som omfattas av LSS lagen har rätt till bostad med särskilt service. 

Enligt Bergstrand (2011) finns 3 sorters boenden enligt LSS- lagen: 

Gruppbostad som är avsett för brukare med stort behov av omvårdnad och 

stöd i vardagen under dygnets alla timmar. Inom denna struktur skall man 

kunna täcka den enskilde vårdtagarens behov av omvårdnad, 

fritidsaktiviteter, kulturell verksamhet och stöd i vardagen. Till den som har 

ett mindre behov av omvårdnad och stöd, blir brukaren tilldelad, särskilt 

anpassad bostad, som är en enskild lägenhet som är anpassad efter den 

boendes behov och att brukaren då får viss hjälp av assistenter att klara av 

att bo själv. Den sista boendeformen är en mellan form av de två föregående 

boendeformer, serviceboende, där den boende har tillgång till en gemensam 

lokal och service i form av omvårdnad, personlig service och tillredning av 

gemensamma måltider. De boende bor i vanliga lägenheter och har tillgång 

till gemensam lokal där man kan träffa andra som bor på boendet och en fast 

personalgrupp som hjälper till i vardagen. 

LSS-lagen utformades efter ett specifikt och unikt kriterium, nämligen att den 

föreskriver en ovillkorlig rätt för den enskildes berättigade till en specifik 

insats. Lagen ger inte utrymme för kommunen att neka den enskilde en 

bostad med särskild service med motiveringen att alternativa insatser kan 

tillgodose behovet av hjälp. 

För att exempelvis en begäran om insatsen bostad med särskild service skall 

kunna nekas den funktionshindrade med hänvisning till att behovet 

tillgodoses på annat sätt, skall behovet också faktiskt tillgodoses på annat 

sätt. 

Med tidens gång blev det tydligen att det fanns ett behov att se över LSS-

lagen, dess tillämpning och eventuella behov av revidering. Regeringen gav 

LSS-kommittén i uppdrag att göra en bred översyn av bland annat LSS-lagen 

som är ett viktigt instrument i den nationella handikapp politiken. LSS-

kommittén fick även uppdrag att se över de insatser som kommuner och 

landsting gav till personer med betydande funktionshinder då regeringen 
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ansåg att om delaktighet och jämlika levnadsvillkor ska kunna nås krävs det 

att handikapp perspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer och att 

perspektivet beaktas i statens, landstingens och kommunernas planering 

(SOU 2008:77). 

Denna omfattande utredning resulterade slutligen i slutbetänkande av LSS -

kommittén SOU 2008: 77slår fast: 

”För att LSS ska fungera väl och utvecklas som rättighetslag krävs det 

ett samlat och långsiktigt utvecklingsarbete för att i viktiga delar fylla 

ut gapet mellan regelverk och tillämpning samt påverka de andra 

faktorer som i praktiken har betydelse för tillämpningen. Det gäller 

både vid beslut om insatser enligt lagen och vid utförandet av dessa. 

Ytterst handlar det om att hävda intentionerna bakom LSS så att 

insatserna enligt lagen inte uppfattas som mål i sig själva utan som 

medel för att uppnå goda levnadsvillkor” (SOU 2008:77, s. 22). 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 För att som funktionshindrad skall kunna ta del av de rättigheter som LSS-

lagen föreskriver måste man inneha särskilda kvalifikationer. Dessa kriterier 

gör en uppdelning mellan olika sorters funktionshinder och vad de 

funktionshindrade därmed få för sorts insatser. Denna indelning kallar man 

för personkrets 1,2 och 3 (Bergstrand, 2011). Dess definition beskrivs i LSS-

lagen under 1§ punkter 1-3. 

”Inledande bestämmelser 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt 

stöd och särskild service åt personer 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av 

yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 

som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora 
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och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 

och därmed ett omfattande behov av stöd eller service ” 

(Lag(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshidrade). 

Den del av lagstiftningen som undersökningen relaterar till specifikt är de 

bestämmelser som definierar vad för sorts insatser den enskilde har rättighet 

att få del av och då speciellt i 6§ i LSS-lagen och dess formuleringar om att 

verksamheten skall vara av god kvalité samt att den skall vara grundad på 

respekt för den enskildes självbestämmande och integritet (Bergstrand, 

2011).  

”Verksamhetens mål och allmänna inriktning 

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de 

personer som anges i 1§. Målet skall vara att den enskilde får 

möjlighet att leva som andra. 

6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och 

bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och 

myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för 

den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde 

skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och 

medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i 

verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och 

säkras. 

För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal 

som behövs för att ett gott stöd och en god service och 

omvårdnad skall kunna ges. Lag (2005:125)” (Lag (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

 

  



16 
 

Konkret exempel-att arbeta med LSS-lagens intentioner   

Malmöstad har utarbetat en lokal plan i fråga om utveckling av LSS 

verksamheten. De har på sin hemsida publicerat planen som förtydligar vad 

kommunens fullmäktiges avser ha för mål gällande LSS-verksamheternas 

kvalitet och fördelningen av resurserna inom de berörda verksamheterna. 

Det är ett officiellt dokument som alla medarbetare i Malmö kommun som är 

verksamma inom LSS-verksamheten har tagit del av och är förpliktigade att 

arbeta efter i syfte att implementera LSS-lagens intentioner. Denna plan gör 

ett förtydligande kring de centrala begreppen som är principerna i LSS-lagen 

nämligen: inflytande, självbestämmande, kontinuitet och helhetssyn och att 

verksamheten ska ta hänsyn till den enskildes integritet samt ska stärka den 

enskildes självständighet. Planen konstaterar och framhåller att insatserna 

enligt LSS-lagen skall utgå från de värderingar som brukaren har och i inget 

fall utifrån medarbetarens personliga värderingar. Genom att LSS-lagens 

principer ska efterföljas i bokstavligt överensstämmelse med LSS-lagen 

intentioner kommer verksamheterna kunna utformas utifrån ett lagenligt 

sätt och övergången från den traditionella vården till vård som innehåller 

stöd och service till enskilde efter dennes egna behov och på dennes egna 

villkor möjliggöras.  Planen uttrycker att ”det förekommer strukturella 

hinder mot brukares delaktighet i samhället. Genom ökad medvetenhet är 

det möjligt att undanröja dessa hinder så att brukaren involverar sig i 

vardagliga beslut som berör utformningen av stöd och service” (Malmö-stad, 

2010, ss. 3-4).  

Tidigare forskning 

Vi vill här framhålla att forskningen gällande LSS-lagsstiftningen är specifikt 

svensk eftersom LSS-lagen är anpassad till de svenska förhållandena. Av den 

anledningen har vi också fokuserat på den svenska forskningen då sökningen 

på den internationella forskningen inte gav relevanta träffar.  Beträffande 

organisationsforskning har vi även hittat internationella forskningsrön.  
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Konsekvenser av införandet av LSS-lagen 

Wolmesjö och Zanderin (2008) och Hedqvist (1998)undersöker 

konsekvenserna av införandet av LSS-lagen med tanke på att LSS-

lagstiftingen lämnar stort utrymme för individuella tolkningar i de ansvariga 

kommunerna, samt Barbro Lewins doktorsavhandling Funktionshinder och 

medborgarskap (1998). I doktorsavhandlingen (Lewin, 1998)menar 

författaren att en av de konsekvenser som har uppstått är att 

myndighetsutövande inte är enhetlig och därför blir variationerna i 

tillämpningen stora, vilket kan få negativa konsekvenser för brukare och går 

emot LSS-lagens principer som är avsedda att stärka medborgarskapliga 

rättigheter och autonomi för personer med funktionshinder. Lewin visar 

även i sin rapport att även ”politiker och högre tjänstemän förstår 

intentionerna med LSS men inte gärna vill följa den styrning som LSS 

innebär” (Lewin, 1998, s. 219).  Wolmesjö (2008)tar upp en annan dimension 

där svårigheter kan medföra negativa konsekvenser för brukare, nämligen 

brister i kommunikationen mellan politiker, tjänstemän på olika 

samhällsnivåer samt enhetschefer, handläggare, personliga assistenter och 

brukare själva. Kompetensutveckling måste vara ett prioriterat område för 

personer som arbetar med funktionshindrade menar författaren.  

Även Hedqvist (1998)påpekar att det finns brist på överensstämmelse 

mellan LSS-lagens intentioner och de faktiska omständigheterna ute i 

kommunerna och att det finns betydande skillnaderna mellan kommunerna 

vad gäller organisering och tilldelning av insatser för funktionshindrade. 

Konsekvenserna blir då att alla inte får sina rättigheter tillgodosedda. Det är 

dessa tankar som leder fram till en uppsats skriven av Nils- Erik Hansson 

(2011), i vilken han ger sina reflektioner om hur implementeringen av LSS- 

lagens intentioner har följts i de enskilda verksamheterna. Nils-Erik Hansson 

arbetar som vårdare på en gruppbostad för personer med förvärvad 

hjärnskada i SDF Limhamn-Bunkeflo och har genomfört en litteraturstudie 

inom ramen för ett projekt inom Forsknings och utvecklingsavdelningen i 

Malmö stad.  
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Nils-Erik Hanssons syfte var att se över om principerna om 

självbestämmande, bemötande och delaktighet som är LSS-lagens ledstjärna, 

implementeras inom de enskilda verksamheterna. Det vill säga i 

gruppbostäder som drivs i enlighet med LSS-lagen. 

I sin studie tar han upp många angelägna teman gällande LSS-lagens 

implementering, bland annat vikten av att ha rätt människosyn, 

empowerment och paternalism i förhållande till människor som känner 

maktlöshet i sin livssituation. Nils-Erik Hansson skriver ”Paternalism kan 

innebära att personalen kan tycka att de vet vad som är bäst för personer 

med funktionsnedsättning ” (Hansson, 2011, s. 12)medan att ”Empowerment 

för en person med funktionsnedsättning kan betyda att förvandla sin dåliga 

självkänsla på grund av funktionsnedsättningen till att bli en person med 

makt över sitt liv” (Hansson, 2011, s. 11). 

Nils-Erik Hansson påpekar vidare i sin uppsats ”Det är viktigt att vi ständigt 

diskuterar vilka strukturer vi skapar i brukarens eget hem, och för vems skull 

vi skapar dessa institutionslika mönster” (Hansson, 2011, s. 16). 

Organisations forskning  

I artikeln av Sarha Carnochan och Michael Austin (2002) beskrivs faktorer 

som har inverkan på förändringsprocessen och de ansvarigas 

implementeringsstrategier. Enligt författarna (Carnochan & Austin, 2002)  

uppstår ofta ett stort motstånd i organisationer under förändringsprocessen 

och det är därför viktigt för ledningen att identifiera motståndet och 

konfrontera motståndare med de rätta metoderna och åtgärder. Ett vanligt 

förekommande problem är kaoset som är nästintill oundviklig och som 

uppkommer i samband med förändringsprocessen. När sådana 

kaossituationer uppstår, menar författarna att ledningens uppgift är att 

tydliggöra det mål som ska uppfyllas genom den förändringsprocessen som 

genomförs, trots att de själva inte alltid vet hur det skall utföras. Författarna  

skiver “searching for accurate data and articulating values and vision, while 

at the same time implementing changes without sufficient data and using an 

evolving vision” (Carnochan & Austin, 2002, ss. 75-76). De har kommit fram 

till att man för det första måste implementera nya mentala modeler "demand 
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for public agencies to develop new shared visions using new mental models” 

(Carnochan & Austin, 2002, s. 77)  och för det andra att det tar långt tid att 

genomföra en förändring “It is now clear how much time is needed to 

stabilize the focus on new visions before being challenged to come up with 

another set of new directions” (Carnochan & Austin, 2002, s. 77). 

Brunsson och Olsen (1993) finner att organisationsförändring är en 

rutinartad företeelse och att reformer har tendens att generera nya reformer. 

Författarna (Brunsson & Olsen, 1993)  menar att reformer ofta har sin 

upprinnelse i att någonting uppfattas som ett problem. Författarnas 

(Brunsson & Olsen, 1993)slutsats av analysen är att reformer ofta har en 

symbolisk karaktär, det vill säga att reformen endast är ett skådespel som i 

sin förlängning skapar den förändring som reformen vill åstadkomma genom 

att människor blir involverade och skapar därmed legitimitet. Reformer har 

förmågan att skapa nya möjligheter, lära sig nya saker samtidigt som nya 

problem kan skapas. Författarna (Brunsson & Olsen, 1993) menar vidare att 

det som är avgörande betydelse är om man kan lära sig nya saker. 

Organisationer är tvungna att förändras för att möta både politiska krav och 

marknadens krav. En synpunkt som de lyfter är samband mellan begreppen 

reform och förändring, är att det endast finns ett svagt samband mellan dem 

och att inte varje reform leder till förändring och inte varje förändring är 

initierat av en reform. 

Teori 

Nyinstitutionell organisationsteori 

Den nyinstitutionella organisationsteorin skapades av de båda 

organisationsforskarna Paul J DiMaggio och Walter W Powell (1983) samt av 

de båda sociologerna John Meyers och Brian Rowan (1977). Den 

nyinstitutionella organisationsteorin tillkom därför att forskarna ansåg att 

den tidigare institutionella teorin förenklade institutionsorganisationen när 

den förklarade att strukturen i en organisation är resultatet av vad 

institutionen arbetar med samt de tekniska krav som ställs på institutionen i 

fråga. Meyer och Rowan (1977)ansåg att institutioner utarbetar liknande 

organisationskulturer trots att de arbetar med vitt skilda arbetsområden. En 
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utav den nyinstitutionella teorins syfte var att ta reda varför likriktning 

uppstår. Meyer och Rowan fann att institutioner anpassar sin utåtriktade 

verksamhet till att passa omgivningens krav på institutionen. På så sätt får 

institutionen legitimitet. Den utåtriktade verksamheten är vad Meyer och 

Rowan (1977)kallar för chimärer och de skiljer sig från vad som egentligen 

pågår inom organisationen. Det är viktigt att skilja på vad som är 

institutionens utåtriktade verksamhet och vad som är den inåtriktade. För att 

överleva måste institutionen vara flexibel och legitimerad av de som har 

makten i samhället. Det finns en institutionell tröghet i alla organisationer. 

För att få förståelse varför förändringar och reformer tar så lång tid att 

genomföra måste man se institutioner på ett nytt sätt. När organisationer 

uppfattas som institutioner betyder det att man betonar att deras beteende 

styrs av kulturbestämda regler som visar sig i handlings rutiner. Dessa 

rutiner bidrar till att ge kontinuitet och mening. De avspeglar relativt stabila 

värderingar, intressen och uppfattningar (March & Olsen, 1984). 

Organisationer har en historia och över tid så utvecklas det uppfattningar om 

vad som är viktiga uppgifter och goda resultat. Vissa sätt att handla tas för 

givna och på så vis utesluts andra tolkningar och handlingar (Selznick, 1957). 

Välutvecklade institutioner skapar handlingsutrymme vilket gör det lättare 

att samordna på ett effektivt sätt. På så vis skapas en tröghet och friktion i 

samband med reformförsök. Organisationernas institutionella karaktär gör 

att reformer är lättare att initiera än att implementera. Implementeringen är 

särskilt problematisk om den kräver aktiv uppslutning och samarbete mellan 

olika institutioner för att bli framgångsrik (Brunsson & Olsen, 1990). Andra 

problemet som kan uppstå i organisationen enligt Meyer och Rowan (1977) 

är att institutionen i sin iver att tillskansa sig legitimitet använder sig av 

regler från många olika områden och som därför kan kollidera mot den egna 

inre organisationens rutiner och kontroll. Följden blir då, som Meyer och 

Rowan (1977)påpekar, en diskrepans mellan det institutionen utlovar och 

det den faktiskt har förmåga att utföra. Meyer och Rowan (1977)talar vidare 

om lösa kopplingar mellan den utåtriktade verksamheten som lösgör sig från 

den inåtriktade verksamheten för att behålla sin legitimitet utåt sätt, men 

samtidigt vara effektiv i det inåtriktade arbetet. 
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Det kan dock uppstå problem i organisationer som har lösa kopplingar. 

Konsulter som hyrs in för att avhjälpa problemen ger ofta rådet att motverka 

dessa lösa kopplingar (Eriksson-Zetterqvist, 2009). Det finns olika sätt enligt 

Orton och Weick (1990)att motverka de lösa kopplingarna mellan 

organisationens delar. Man låter ledningen tydligöra institutionens mål eller 

på ett mer diskret sätt styra de påverkanskanaler som finns inom 

organisationen. Det handlar om att man vill ha strategier för att styra det som 

man kan och vill kontrollera, men att samtidigt ger de anställda 

handlingsutrymme i en komplex verklighet. En annan strategi är att införa 

shared values då man implementerar en stark organisationskultur för att 

stärka kopplingarna inom institutionen. Weick och Orton (1990)anser att 

man med det sistnämnda förfarandet, shared values, tappar organisationens 

förutsättningar för att undvika att problem inom organisationen får fäste 

inom hela organisationen. De lösa kopplingarna möjliggör för medarbetare 

att bibehålla sitt välbefinnande på arbetsplatsen, förändringar till trots, anser 

Meyer och Rowan (1977) och Weick och Orton (1990). 

DiMaggio och Powell (1983)använder sig av begreppet institutionell 

isomorfism för att förklara likriktningen av organisationer. Institutionell 

isomorfism innehåller tre olika delar: den tvingande, den mimetiska och den 

normativa isomorfismen. Den tvingande isomorfismen kan ha sitt ursprung i 

statens lagar och regler. Staten påverkar både genom att stifta lagar och har 

möjlighet att bestämma vilka den berörda institutionen ska samarbeta med. 

Den mimetiska isomorfismen innebär att institutioner efterliknar varandra 

för att hantera osäkerhetsmoment. På så vis kan de visa upp framgång och 

slippa ta itu med problem och finna lösningar på problemen. Den normativa 

isomorfismen kommer ifrån att inom en institution finns det professionella 

som har samma utbildning och ser på till exempel på problemlösning utifrån 

de metoder som de alla har lärt sig och därigenom skapa legitimitet för just 

deras yrkesgrupp. (DiMaggio & Powell, 1983).  

Genom att anlägga den nyinstitutionella teorin på vår empiri kan vi få en 

förklaring till organisationens handlande och hanterande av 

förändringsarbete. Det som ytligt sett kan te sig som ett irrationellt 



22 
 

handlande kan i ljuset av den nyinstitutionella teorin få en ny och rationell 

innebörd och ge oss logiska förklaringar till våra frågeställningar. 

Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva vår förförståelse, tillvägagångssätt i 

genomförandet av vår undersökning samt reflektioner kring valet av 

undersöknings- och arbetsmetoder. 

Val av metod 

Det centrala syftet i vår undersökning var att få chefernas personliga 

uppfattning om ett fenomen, därför ansåg vi att den kvalitativa metoden var 

mest lämpad för ändamålet. Vårt mål med undersökningen var att den ska 

frambringa riktiga och fylliga data med mikroinriktning och kontextuell 

förståelse av fenomenet vi hade för avsikt att undersöka (Bryman, 2011). Av 

den anledningen såg vi den kvalitativa metodens fördelar när det gäller vårt 

undersökningssyfte. Vi valde därför kvalitativ ansats med intervjuer av 

semistrukturerat upplägg som verktyg då intervju är en av metoderna för att 

etablera och utveckla samtal med människor. May (2001)menar att 

intervjuer ger en god inblick i människors upplevelser, erfarenheten, åsikter, 

attityder och känslor.  Den semistrukturerade intervjuer gav oss möjlighet till 

att vara flexibla i vår utfrågning samtidigt som den gav informanterna 

möjlighet att svara relativt fritt och att ge sin uppfattning på svaret på frågan. 

Denna nyansering hade vi antagligen missat om vi hade varit mer 

strukturerade i våra frågor. Det som vi såg som en svaghet är att vi fick olika 

svar på de enskilda frågorna genom att informanterna själva valde att 

besvara frågan utifrån vad de själva ansåg vara av vikt och egen intresse, 

samt ofta var svaren angränsande till det ämne vi har frågat om. Även om vi 

inte alltid fick raka och tydliga svar så blev frågeställningar besvarade som 

helhet genom att vi ställde följfrågor i syfte att återkomma till ämnet. Ifall vi 

hade varit mer styrande i intervjutillfällena hade vi antagligen fått mer 

enhetliga svar men å andra sidan hade vi missat mer insynsrika 

argumentationer och analysen av situationernas tillstånd.   
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Vi reflekterade även över konsekvensen av att vara två författare till 

uppsatsen. När man skriver i par så händer det oundvikligen att man antar 

olika roller och det var därför viktigt att analysera dem. Samtidigt upplevde 

vi våra olikheter som ett positiv inslag i vårt arbete då den berikade vår 

analys, reflektion och kritik. Vi kunde ge stöd till varandra i de olika 

momenten och hjälpa till att se på saker ur olika perspektiv. Vi fick även 

konfronteras med situationer där vi hade olika synsätt och infallsvinklar och 

var tvungna att visa lyhördhet och kompromissvillighet.  

Urval och Tillvägagångssätt  

Under denna rubrik presenterar vi det tillvägagångsätt vi använde för att 

genomföra vårt urval. Enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) är det 

lämpligt för att öka trovärdigheten för en genomförd studie. 

Vårt urval föll på stora kommunala myndigheter med många anställda som 

arbetar inom LSS- verksamhet. Vår urvalsgrupp är förstalinjechefer(se 

begreppsdefinition) för att de är närmast klienterna och det är de som skall 

implementera LSS-lagens intentioner på de specifika boenden som vi har valt 

ut (se begreppsdefinition). Vi fick tillgång till dessa chefer genom att kontakta 

deras chefer och därigenom fått kontakt med sju förstalinjechefer i 

sydsvenska kommuner. Som nämnts ovan innehar förstalinjechefer en 

specifik position i organisationen, en position mellan sina underställda och 

chefer vilket inbjuder till en intressant infallsvinkel då de måste kunna se på 

verksamheten utifrån båda gruppernas perspektiv. Vi resonerade även att 

med tanke på deras position, det vill säga att de befinner sig i en 

mellanställning, kan de eventuellt ha lojalitetskonflikterna gentemot de två 

grupperna. Vi ansåg att förstalinjechefer måhända inte vågar berätta 

sakernas egentliga tillstånd på grund av lojalitetsplikter gentemot både den 

egna organisationen och politikerna. Detta bedömer vi som en svaghet i vår 

undersökning. Våra möjligheter att ställa krav på att vårt urval av 

informanter gällande likartade utbildningar och yrkeserfarenhet, var 

obefintliga. 
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Dessa kriterier har istället utfallit slumpmässigt. Våra informanter hade 

varierande utbildningsbakgrund och erfarenhet av chefsbefattningar. Deras 

utbildningsbakgrund var allt ifrån äldre yrkesomvårdnads utbildningar 

kombinerade med fristående kurser på högskolenivå till yrkesutbildningar 

på högskolenivå som socialpedagog, lärare, socionom. De har alla varit chefer 

i minst ½ år inom LSS och merparten har haft chefspositioner tidigare inom 

andra delar av den offentliga förvaltningen. 

För att få större reabilitet hade vi fått lov att diktera villkoren gällande 

förstalinjechefers utbildning och erfarenhet. Detta har dock varit omöjligt 

utan vi fick intervjua informanter, utan att ha möjlighet att påverka urvalet.  

Vi hade gärna sett till att förstalinjechefer hade haft en mer likvärdig 

erfarenhet av arbetsledande funktion inom LSS- verksamhet. Då några chefer 

är relativt nyanställda förmodar vi att deras insyn i hur det hade fungerat 

innan inom LSS – verksamheten, inte innefattar samma erfarenheter som en 

erfaren chef.  

Intervjuer är grunden för vår empiri. Vi intervjuade informanter och tog hjälp 

av diktafon och vi var båda delaktiga i intervjusituation genom att vi båda var 

närvarande och aktiva, för att få två perspektiv av vad som sagts. Vi 

transkriberade varje intervju efter varje tillfälle för att sprida ut 

arbetsbelastningen och för att öka kvalitén på transkriberingen. Våra 

intervjuer varade mellan 45min och 75 minuter och genererade en 

transkriberingsmassa på femton till tjugo sidor.        

Vi intervjuade fem informanterna på deras respektive arbetsrum där vi satt 

ostört under hela intervjun. En informant blev intervjuad i konferens rummet 

utan störning, samt en i personalrummet då denna delade rum med sin 

medarbetare. Den senaste intervjun blev vi störda av kaffekokning och 

telefoner som ringer. Vi insåg i efterhand att det hade varit till fördel om vi 

hade kunnat intervjua våra informanter på en mer neutral arena då vi såg att 

vissa av chefer hade svårt att koppla bort sina egentliga arbetsuppgifter och 

omedelbara göromål på arbetsplatsen.   
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Att göra intervjuer med förstalinjechefer kan innebära en viss svaghet i 

undersökningen då de kan ha en viss vana att bli intervjuade och inte lämna 

ut sina egna personliga åsikter. Ahrne benämner dessa typer för 

elitintervjuer (Ahrne & Svensson, 2011).  

 Med ovanstående i åtanke bedömde vi ändå att dessa chefer som sitter 

närmast det praktiska arbetet troligtvis inte har en stor intervjuvana. Detta 

ansåg vi inte kommer att medföra en avgörande skillnad i svarens giltighet.  

Vårt urval av litteraturen och informanter påverkar resultatet i 

undersökningen och därför resonerade vi kritisk över den kodning och 

bearbetning vi gjorde av vårt empiriska material. Då vår undersökning och 

det kvalitativa materialet är av ringa storlek har vår undersökning en 

begränsad allmängiltighet. Vi intervjuade inte brukare på grund av tids- och 

etiska aspekter. Vi anser självfallet att brukarens syn på verksamheten är av 

yttersta vikt, dock valde vi att fokusera på chefernas syn och därigenom 

begränsades vår undersökning. Om omfattningen av vårt arbete hade varit 

större, hade vi intervjuat brukare och medarbetare för att få en större 

giltighet.  Å andra sidan anser vi att syfte med undersökningen inte 

övervägde de risker man utsätter en utsatt grupp som brukare är. Genom att 

ta del av fler aktörers syn på implementering av LSS-lagen hade vi fått större, 

värdefull och mer detaljerad information på undersökningens 

frågeställningar.  

Validitet och reabilitet  

Vårt urval påverkade undersökningens validitet och reabilitet. Validitet 

handlar om att man mäter det man avser att mäta och reabilitet avser i vilken 

utsträckning det går att replikera den gjorda undersökningen (Bryman, 

2011). För att kunna visa på att vi mätte rätt saker i undersökningen och att 

den är replikerbar, så gjorde vi processen så transparent och tydligt som 

möjligt genom att vi beskrev den kontextuella inramningen som 

förstalinjechefer befinner sig i samt att vi genom att utförligt beskriva det 

tillvägagångssätt som vi gjorde vår empiriska insamling på, den litteratur och 

teori vi har använde oss av för att analysera empirin och slutligen redovisa 

den forskning som finns i ämnet.  
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Litteratursökning  

Vi gjorde sökningar i databaserna Lovisa, Summon och Ebsco-host. Vi vill 

framhålla att tyngdpunkten av genomgången litteratur har legat på svenska 

litteraturer och forskningen. Anledningen till detta är att vi har gjort en 

överblick av internationell forskning och har funnit att den forskningen om 

funktionshinder och lagstiftningen kring funktionhinder har en svag relevans 

till vår undersökning på grund av att LSS-lagstiftningen och dess arbete är en 

specifikt svensk lag. När vi sökte material i databaserna Summon och Libris 

har vi använt av trunkering av orden LSS-lagen, implementering, chefer, 

disability, disability legislation , disaility legislation+ social work. 

Neoinstitutional theory, Organisational change, Isomorfism, 

Institutionalisation. 

Arbetsfördelning 

Vi arbetade tillsammans inom de flesta faserna i uppsatsskrivandet. Tanken 

var att vi ville att vi skulle ha samma eller åtminstone liknande tankar och 

funderingar om vad och hur vi ville skriva, samtidigt som vi ville prata oss 

samman om hur arbetet ska gå till. Vissa delar i uppsatsskrivningen delade vi 

emellan oss och arbetade enskilt med för att effektivisera arbetsgången, till 

exempel transkribering, på grund av tidsbrist. 

Etiska överväganden  

Den deontologiska etiken, ”som är en filosofisk term för normativa etiska 

teorier och som hävdar att en handlings etiska status är helt eller delvis 

oberoende av dess konsekvenser” (Nationalencyklopedin, 2012), innehåller 

fastställda principer om hur man ska bedriva forskningen, bland annat 

erbjuda deltagarna möjlighet till att ge sitt samtycke och få information om 

att de ingår i en undersökning samt vad undersökningens mål är och hur 

forskningsprocessen ska utföras. Man måste även tillskansa sig skydd 

angående forskningsobjektets identitet på grund av att vi inte till fullo kan 

garantera att resultaten används i andra syften än det primära målet, samt 

att man ej kan förutse vad en offentlig publicering kan medföra för risker 

(May, 2001). 
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Vi har vid varje intervjutillfälle informerat informanterna om dessa principer, 

att de har rätt att avbryta medverkan när de själv vill och att deras utsagor 

förblir anonyma genom att vi inte namnger dem, utan anonymiserar dem 

genom att tilldela dem en siffra och därtill kommer vi inte att namnge de 

kommuner som informanterna är verksamma i.  

I valet av informanter valde vi att använda oss av förstalinjechefer och avstod 

att intervjua brukare eller personal. Detta övervägande utgjordes av att 

cheferna är den grupp som är minst utsatt i samhäller av dessa grupper och 

därmed var risken att det skulle uppstå problem för dem minst. Gruppen 

brukare är en speciellt utsatt och det behövs en kritisk reflektion om nyttan 

att de skulle ingå i undersökningen, detta har vi inte kunna se och därmed 

ansåg vi att vi tog rätt beslut att ej intervjua brukare. Den asymmetriska makt 

som uppstår vid intervjutillfällen, reflekterade vi också över i valet av 

informanter. Denna obalans anser vi var minst bland förstalinjechefer och 

där men var det ett etiskt riktig beslut att välja dessa men tanke på 

uppsatsens nytta. 

Analysdel 

Den empiriska basen i vår studie är intervjuer med semistrukturerat upplägg. 

Kvantiteten uppgår till sju stycken intervjuer vilket innebär att vi har haft sju 

stycken informanter. Samtliga informanter har arbetsuppgifter som 

motsvarar arbetsuppgifterna som är i överensstämmelse med 

begreppsdefinition för förstalinjechefer. Samtliga är verksamma inom LSS-

verksamheten i sydsvenska kommuner. I syfte att säkerställa konfidentiell 

och anonym behandling av vår empiri har vi valt, för enkelhetens skull, att 

tilldela varje enskild informant ett nummer. 
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Presentation av informanterna 

Förstalinjechef 1 är man och cirka 45 år gammal. Han innehar socionom 

examen. De senaste två åren har han varit förstalinjechef på LSS-boende och 

innan dess inom olika områden i socialt arbete. 

Förstalinjechef 2 är kvinna och cirka 35 år gammal. Innehar social 

omsorgsutbildning och är social pedagog. Är förstalinjechef sedan 6 månader 

inom LSS-verksamheten och har dessförinnan varit pedagogisk ledare inom 

skolväsendet. 

Förstalinjechef 3 är kvinna och är cirka 60 år gammal. Innehar utbildning i 

administration och organisation och har varit förstalinjechef sedan åtta år 

inom LSS-verksamheten. 

Förstalinjechef 4 är kvinna och cirka 40 år gammal. Hon innehar utbildningar 

som undersköterska, psykoterapeut, ledarskap och socionomexamen. Hon 

har varit förstalinjechef i fem år inom LSS-verksamheten. 

Förstalinjechef 5 är kvinna och är cirka 50 år gammal. Innehar 

socionomexamen. Har varit förstalinjechef i arton månader och har inte 

tidigare varit chef. 

Förstalinjechef 6 är kvinna och är cirka 60 år gammal. Hon innehar 

utbildningar i ålderdomshemsföreståndare och vårdlärarutbildning. Hon har 

varit förstalinjechef inom LSS-verksamheten nio år. 

Förstalinjechef 7 är kvinna och cirka 40 år gammal. Hon innehar utbildning 

som socionom och varit förstalinjechef inom LSS- verksamheten i ett år.  Hon 

har inte varit chef tidigare. 
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Teman  

Vid genomläsningen av våra transkriberade intervjuer har vi kunnat skönja 

vissa genomgående teman. De teman som vi har utmejslat i materialet, har vi 

valt att använda som grund till vår analys, implementering av LSS-lagen, 

styrkor/svagheter med implementeringsförfarandet och lösningar på 

problemen.  

Implementering av LSS-lagen 

Vår empiri ger oss en samlad bild om hur förstalinjechefer handskas med 

uppgiften att införa en förändring på boendena. 

De absolut mest signifikanta uppfattningar som förstalinjechefer har gällande 

sin verksamhet i allmänhet och implementeringen av LSS-lagens intentioner i 

synnerhet är behovet att höja medvetandenivån hos anställd personal kring 

sitt arbetssätt i kontakten med brukarna. När de beskriver hur de går till väga 

i fråga om implementeringen av LSS-lagens intentioner på sina respektive 

arbetsplatser ser vi tydliga tendenser till att alla förstalinjechefer gör på 

likartade sätt med vissa lokala modifikationer. Förstalinjechef 3, 5 och 2 

uttrycker att de anordnar utbildningsdagar till sin personal, där extern 

experthjälp medverkar.  

Förstalinjechef 3 berättar:    

- ”Vi valde att utbilda samtliga personal i LSS-lagen, så att alla skulle få 

samma grund, då fick hela arbetsgruppen komma… för det var viktigt 

att då kunna jobba ihop sig med sin grupp … Vi fick diskutera olika fall 

både påhittade och verkliga fall”. 

 

Förstalinjechef 5 ger en snarlik information. Hon ger upplysningar om 

åtgärder i implementeringsarbetet, vilket återigen är utbildning av 

personalen. 

- ”Vi har planerat färdigt en planerings dag, får vi väl kalla det, all 

personal inom LSS, vi har bara fyra boenden. Vi skall sätta oss med 

grupparbete och så och prata om LSS och så kommer det en person 

som jobbar med FoU… Vi försöker verkligen”. 
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På förstalinjechefs 2 arbetsplats anordnas man liknade åtgärder. 

Denna förstalinjechef säger bland annat: 

- ”kommer här i kommunen att ha lite, vi kallar det Kickoff jag vet inte, 

det är ett arbetsnamn, där vi skall samla all tillsvidareanställd 

personal, och jobba i grupper, jobba med case, utifrån LSS-planen och 

LSS-lagen för att hitta och utveckla idéer och tankar hur man tänker 

runt det. Vi kommer även ta in expert hjälp från FoU… som kommer 

att vara med och prata om lagen”. 

 

Sett utifrån nyinstitutionell teori kan dessa uttalanden tyda på att det 

förekommer en mimetisk isomorfism som innebär att aktörerna efterliknar 

varandra därför att de känner osäkerhet inför att pröva andra lösningar än 

de som redan är förekommande och välbekant.  Vi kan också dra den 

slutsatsen att organisationer strävar efter att vidta åtgärder och göra 

någonting, även om det inte är innovativt och givande, därför att det utsänder 

en mera legitim bild utåt än att inte göra någonting alls. Att agera som alla 

andra ger legitimitet i förhållande till andra organisationer och omvärlden: 

allmänheten och brukarens anhöriga. 

När det gäller frågor om implementering så anser samtliga förstalinjechefer 

att arbetet med implementeringen är viktigt och bör ta utrymme på deras 

arbetsplatser.  

Vid tidpunkten för intervjuerna påtalar alla utom en förstalinjechef att det 

just för tillfället pågår ett aktivt arbete med implementeringen av LSS-lagens 

intentioner. De anser att arbetet gällande implementeringen har 

intensifierats på senare tid på grund av påtryckningar från organisationen. 

Även experter inom LSS-verksamheten har påvisat brister i organisationen 

och anser att tidigare arbete som otillräckligt. Både experter och politikerna 

efterlyser ett synligt förändringsarbete. 
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Förstalinjechef 3 säger att på senare tiden har deras uppdrag tydliggjorts mer 

och mer: 

- ”Jag tror att bryt perioden kom långt tidigare, men nu blev det väldigt 

tydligt, nu kan man inte gömma sig länge. Nu skall man jobba ut efter 

LSS-lagen”. 

 

För att exemplifiera detta vill vi nämna ett uttalande från förstalinjechef 1: 

- ”I och med att det har tillkommit väldigt kompetenta personer på 

positioner som har klara uppdrag… det finns politisk drivkraft där och 

att de går ut och säger att vi skall ha en LSS-lag. Vi måste höja detta, då 

är det viktigt, på våra nivåer som förstalinjen chef har naturligtvis 

betydelse, men det är klart att om man från förvaltningscheferna och 

politiker säger att vi måste göra någonting här så det en tydlig signal. 

Det är viktigt att man driver att man vill någonting på politiska nivån, 

det tror jag är en stor del i det, faktisk. Jag säger inte att de inte har 

varit intresserade av det tidigare men inte på den nivån det är nu”. 

 

Förstalinjechef 4 syn är: 

- … ”man ser kanske att det inte har skett så stor förändring under alla 

dessa år.  

 

Förstalinjechef 6 har en annan uppfattning gentemot resterande förstalinje 

chefer. I nuläget skall man arbeta intensivare med implementeringen men 

hon menar samtidigt att detta är någonting som hon har arbetat med 

kontinuerligt under hela hennes tid som förstalinje chef”. 

  



32 
 

Förstalinjechef 6 uppfattning om denna fråga är. 

- ”Jag tycker inte att det skiljer någonting, jag har jobbat på liknade sätt 

hela tiden … så egentligen har det inte blivit någon skillnad men man 

har skrivit om den och förtydligat den, med den jag har jobbat med, 

jag ser ingen större skillnad… Nu har jag varit här i 9 år, jag ser inge 

större skillnad och jag tycker att jag har jobbat utifrån denna LSS-

lagen”. 

Dessa förstalinjechefer ger uttryck för något som påverkar deras arbete. De 

upplever att det finns en styrning som har inverkan på deras arbete och 

tvingar dem att agera på ett likartat sätt. Möjligen skulle det kunna vara 

resultat av en tvingande isomorfism som är ett begrepp i den ny 

institutionella teorin. Vi anser att det är rimligt att förklara förstalinjechefers 

upplevelser med begreppet tvingande isomorfism och att den kan göra sig 

gällande vid tolkningen av ovanstående uttalanden. Den tvingande 

isomorfism i form av påtryckningar från LSS-lagen, politiska krafter och 

andra aktörer som är experter inom området, satt igång ett 

förändringsarbete. 

LSS-lagen infördes som bekant 1994. I vår empiri framkommer dock indicier 

till orsakerna att LSS-lagens intentioner fortfarande behöver införas. De 

menar dels att organisationen som fick uppdraget att utföra vad som LSS-

lagen anförde inte var beredda att förstå vad lagen innebar för strukturen i 

organisationen, detta vill säga att organisationen behövde struktureras på ett 

tidigare okänt sätt för organisationen. Organisationen omfördelade bara de 

resurser och kunnande som fanns bland redan befintliga personal till att 

hantera de nya riktlinjerna som LSS-lagen angav och missade att se till att 

den omplacerade personalen fick förutsättningar att klara sina 

arbetsuppgifter. Anledningen till detta är att när lagen infördes, skulle 

kommunerna ta ansvaret och organisera så att personer berättigade till 

insatser enligt LSS-lagen fick bostäder och insatser som de var berättigade 

till. Biståndshandläggarna på myndigheterna bedömde och biföll de 

insatserna som var aktuella enligt LSS-lagens riktlinjer, men organisationen 

var inte redo att fullfölja de beviljade insatserna efter den tiden då brukarna 
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hade blivit placerade på gruppboenden. Ambitioner att fullfölja LSS-lagens 

intentioner stannade på det viset i myndighetsutövandets domän och på så 

sätt avstannade arbetet i princip. Implementeringsarbete fortsatte inte i den 

operativa domänen, det vill säga på gruppboenden. 

Förstalinjechef 1 poängterar avsaknaden av kunskaper som är nödvändiga 

för implementeringsarbete: 

- …” jag tror inte att man från början riktigt var beredd att det kom en 

ny lag. Detta är saker som man har hört, när det gäller utredning sidan 

och själva verksamhetssidan, att man inte var tillräckligt, 

kunskapsmässigt, rustad för att förstå vad detta egentligen innebar, på 

olika nivåer i kommunen… Ett enkelt svar, jag tror att man generellt 

inte hade kunskapen för att klara det”.  

 

Vidare utvecklar förstalinjechef 1 sitt resonemang genom att tillägga: 

- …”man bör ha något hum om varför man landar in i LSS och vad LSS 

innebär, och det tror jag inte att man hade i den utsträckning som man 

skulle behövt ha för att kunna implementera, och därför så kan det gå 

så lång tid”. 

Förstalinjechef 3 informerar om att medvetenhet om LSS-lagens intentioner i 

gruppbostaden har varit liten: 

- ”Många uppfattade denna lag som kom 1994 som att bara med det här 

att ha rätt till gruppbostad, man har inte förstått att inne i den 

gruppbostaden skall det ske ett arbete och det arbetet skall inte vara 

så som jag vill utan brukaren skall styra detta, det har man inte 

förstått, man har bara tänk så här att man har rätt till 

dagligverksamhet om man är personkrets 1 och 2, det säger lagen. Har 

man behov och har en plats i någon av personkretsarna så har man 

rätt till en lägenhet. Sedan har man inte förstått vidare och att detta 

också ställer krav på personalen. Man har nog tänkt att det är en 

myndighets fråga, men det är det inte”. 
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Inom nyinstitutionell teori benämner man ett sådant fenomen för lösa 

kopplingar då det förekom en diskrepans mellan arbetssättet i yttre och inre 

verksamhetsområdena. LSS-lagens intentioner blev implementerade i en 

gren, bara den yttre verksamheten, myndighetssidan, medan den inre grenen 

fortsatte som tidigare och varken utbildade eller förändrade personalens 

arbetssätt. 

Svårigheter i implementeringen 

Förstalinjechefer gör gällande att svagheter i implementeringen är att 

personalen inte fick tillräckliga kunskaper om LSS- lagens intentioner och 

hur man ska arbeta efter lagens föreskrifter i sitt dagliga arbete med brukare. 

Det gamla sättet att agera på lever kvar hos personalen och har inte blivit 

nämnvärt förändrat. Det har på vissa håll utvecklats arbetssätt där 

personalens behov, vilja och önskningar har styrt istället för brukarens 

självbestämmanderätt som LSS-lagen förespråkar. Organisationens inre 

verksamhet anpassade sig inte efter den formella bild som organisationen 

visade upp. 

Nästan samtliga förstalinjechefer uppger att organisationen förbisåg 

utbildningsinsatser för personal i hur man skall arbeta efter LSS-lagens 

intentioner. Personal som flyttade med till gruppboenden från vårdboenden 

fortsatte med den vård och omsorg som utfördes på deras gamla arbetsplats. 

Man ändrade inte till att arbeta med den typen av stöd och hjälp som är 

grundad på brukarens självbestämmanderätt som LSS-lagen förespråkade. 

Vid denna omplacering från vårdboende till LSS-boende prövade inte 

organisationen den anställdes personliga lämplighet att arbeta med de nya 

arbetsuppgifterna utifrån LSS-lagens föreskrifter och tillhandahöll inte någon 

form av utbildning för att ge den anställde förutsättningar att kunna förändra 

sitt handlande.   
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Förstalinjechef 1 ger en exempel på hur det kunde fungera inom LSS- 

verksamheten: 

- ”Tyvärr får man säga så att tidigare så var nog LSS lite styvmoderligt 

behandlat. Personer som av olika anledningar kanske inte fungerade 

på vårdboende och hemtjänsten blev flyttade till LSS då det inte är 

tynga lyft utan att man egentligen prövade deras lämplighet”. 

Förstalinjechef 1 menar också att: 

- … ”det var ju väldigt mycket så att de som var på avdelningen när de 

flyttade ut och så personalen följde med. Sedan kom LSS och många av 

de som bodde på de här boendena blev då bedömda att tillhöra 

personkretsarna, men så mycket mera hände inte. Man gjorde som 

man alltid hade gjort, men det var bara det att de tillhörde annan lag. I 

någon mån tror jag att man inte reflekterade tillräckligt djupt vad det 

innebär, att detta är något nytt, utan man fortsatte att jobba på som 

man alltid hade gjort. Till viss del drev man väl små institutioner ute 

och det lever kvar i viss del”. 

Förstalinjechefer utrycker att personalen som flyttade med ut till 

gruppboendet behöll sitt gamla sätt att arbeta. Samtidigt var själva 

arbetsgruppen små. Det var få brukare och få anställda på varje boende 

samtidigt som närvaron av förstalinjechefer var ytterst liten, vilket gav 

möjligheter till att utveckla egna arbetssätt inom organisationens ramar. De 

började utveckla sina egna, inte alltid ändamålsenliga, rutiner och regler 

vilket slutligen fick en negativ återverkning på deras arbetssätt med brukare. 

Förstalinjechef 5 säger att subkulturer har utvecklas på vissa håll: 

- ”Allmänt resonemang är att LSS-boende har blivit ett andra hem för 

personalen, man gör lite som man har velat, det har aldrig suttit en 

chef på varje LSS-boende för att de är så små och då har man levt lite 

gran på att chefen inte kommer förrän på måndag, mellan tisdag och 

söndag kan vi göra som vi vill, Det har blivit lite avarter, för att man 

har fått ganska fria händer”. 
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Förstalinjechef 2 ger ett exempel där man kan skönja tydliga tendenser till 

utveckling av subkulturer inom arbetsgruppen vilket resulterar i 

utvecklingen av egna arbetssätt som dessutom emellanåt är avvikande på ett 

frapperande sätt:  

- ”jag har hört uttrycket vi är som en enda stor familj nä ni är inte stor 

familj, för brukarna bor och de har var sin lägenhet, sen att de måste 

träffa andra brukare och bo mer eller mindre med dem, för så är det, 

för de behöver en gemensamhet, de kan inte bara vara var en, men det 

är inge stor familj med personal, för personalen kan närhelst säga att 

nu sluta jag här, och se går de hem, men burkarna bor där och 

personalen går dit för deras skull, att göra ett jobb och de väljer själva 

om de vill det själva. Det är farligt när man tänker stor familj”.  

 

Den befintliga personalen arbetar efter deras egna uppfattningar om vad som 

är rätt och därigenom har kunnat fortsätta som förut utan att bli medvetna 

om deras arbetssätt är förenligt med vad LSS-lagen intentioner.  Enligt Meyer 

och Rowan (1977) använder sig organisationer av en förtroendets logik för 

att kunna fortsätta med de löst sammankopplade delarna. Genom att 

upprätthålla den rätta bilden av att arbeta på rätt sätt, både till personal på 

gruppboenden och utåt till samhället, har organisationen kunnat fortsätta 

under en lång tid utan att förändra sitt invanda arbetssätt.  

Empirin visar på hur LSS-lagen har använts istället för som den var avsedd, 

den har haft ett perspektiv som utgått från personalen istället för brukarens 

perspektiv.  

Förstalinjechef 3 påtalar: 

- …” när man pratar LSS-planen så utgår man alltid från ett 

personalperspektiv, man glömmer brukarperspektivet… vi utbildar 

personalen men vem skall utbilda brukarna”… 
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För att exemplifiera vad förstalinjechef 3 menar använder hon sig av en 

illustration där organisationerna inte tar brukarperspektiv på allvar utan det 

är bara en chimär och att detta förstår brukaren. 

- … ”det var som någon brukare sa så här till mig, han skulle vara med 

vid en anställningsintervju, så sa ha så här till mig efteråt – tror du att 

det var någon som brydde sig på vad jag sa, jag satt ju med där bara 

för att det skulle se fint ut på papperet det var ju ingen som brydde sig 

egentligen”…   

 

Alla förstalinjechefer anser att utbildningskrav för en anställning inom LSS-

verksamhet är alldeles för låga och att den utbildning som anställda har är 

inte fullt ut är tillräckligt för att kunna hantera den problematik som finns 

bland brukarna. Det finns även en problematik i att stora delar av 

personalgrupper har otillräcklig utbildning och inte själva aktivt sökt sig till 

att arbete inom LSS-verksamhet. Det finns även fall där personal som själva 

ser vårdarrollen som sätt att hjälpa sig själv. Avseende detta framhåller bland 

annat: 

Förstalinjechef 2 avsaknaden av rätt utbildning hos personalen: 

- …” ofta har de ingen utbildning alls, man har börjat jobba och gått 

några små utbildningar eller så är det omvårdnadsprogrammet”. 

 

Första linjechef 3 ger oss också en värdefull inblick i hur personal ser på sin 

yrkesidentitet: 

- …” för många har inte sett vårdarrollen som ett yrke, man har kanske 

halkat in på det eller har man egna behov av att ta hand om någon”. 
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Förstalinjechefers uttalanden ger vid handen att det finns lösa kopplingar 

(Meyer & Rowan, 1977) som har uppstått mellan den LSS-lagstiftning som 

har införts men som inte haft blivit införlivat till fullo i det dagliga arbetet 

med brukarna på gruppboendena. När LSS-lagen infördes 1994, hade 

personalen alltför liten medvetenheten och kompetens för att implementera 

lagen. Personalgrupper anställda inom LSS-verksamheten hade otillräckligt 

kunskap att kunna ta till sig och förändra sin yrkesidentitet och fortsatte 

efter invanda mönster som gav dem trygghet och arbetstillfredsställelse. 

Organisationen saknade förmågan att organisera sig på rätt sätt för att 

säkerställa att implementeringen blev genomförd på en konkret nivå, i 

brukarens eget hem samtidigt som LSS-verksamheten var endast en liten del 

av kommunens verksamhet och därmed prioriterades lågt.    

Styrkor i implementeringen  

För att kunna arbeta med implementeringen av LSS-lagens intentioner 

behöver man förändra synsättet på sitt eget yrke. Personalen behöver med 

andra ord förändra sin yrkesidentitet (Carnochan & Austin, 2002). I detta 

arbete agerar man utifrån olika strategier, en av dem är utbildning av 

befintlig personal inom LSS- verksamheten. Detta sker genom fortbildning 

genom kommunens försorg. Personalen har exempelvis möjlighet att utbilda 

sig till undersköterska. En annan strategi är att uppsätta kvalifikationskrav 

motsvarande undersköterskeutbildning gällande formell utbildningsnivå 

redan vid anställningsförfarandet. Alla som nyanställs numera måste redan 

ha en teoretisk utbildningsunderbyggnad i botten.  

En del av förstalinjecheferna anser att denna uppsättning av 

kvalifikationskrav är felaktig då de anser att undersköterskeutbildningen är 

mer inriktad på omvårdnadsbiten än den pedagogiska biten. Målgruppens 

behov av omvårdnad är i sin tur inte det primära behovet brukare har utan 

det är de pedagogiska handlingarna som måste framhävas. De har visioner 

att anställa högskoleutbildad personal motsvarande socionom, social 

pedagog eller motsvarande högskoleutbildning för att nå det pedagogiska 

målet. De menar även på att den problematik som kan finnas hos brukarna 
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såsom missbruk, sociala problem och allvarlig psykisksjukdom kräver större 

kunskapsbas. Bland annat säger: 

Förstalinjechef 1 tycker att utbildningsnivån bör höjas på grund av den 

komplexa problematiken som kan vara närvarande på boendena: 

- ”Det räcker inte med gymnasial utbildning, utan högskoleutbildning, 

resonemangen är att, många av de som bor på våra boende med stora 

problem, allvarliga psykiska sjukdomar, missbruksproblem kan 

förekomma. Sociala problem, kriminalitet, det är rätt komplext. Den 

målgruppen finns inom familj och individ omsorg så är det oftast 

socionomer eller socialpedagoger eller liknade som jobbar, det är 

liksom ingen skillnad”. 

 

Förstalinjechef 2 anser att utbildningsgraden måste förändras:  

- … ”en annorlunda utbildning, omvårdnadsprogrammet är det väldigt 

mycket undersköterska hållet, jobbar mer med personer som behöver 

vård. Sen finns det högskoleutbildningar men det är inte det som man 

söker till vårdare, den som skulle börja skulle vara mera praktiskt 

utbildning efter gymnasiet, ett mellanting högskola/folkhögskola”… 

 

Organisationen vill börja arbete med förändring av den felaktiga upplevelsen 

av sin yrkesidentitet som har genomsyrat yrkeskåren, vårdare, från grunden. 

Man vill förändra tankesättet att gå från en omvårdande och omsorgsgivande 

till en mera pedagogiskt förhållningsätt gentemot brukarna som ligger i linje 

med LSS-lagen intentioner: att ge brukarna självständighet och 

självbestämmande över sina liv. Samtidigt betonar man att detta är en 

intrikat uppgift då brukare är beviljade insatser inom LSS av den anledningen 

att de har ett funktionshinder och behöver hjälp och stöd. Det är en svår 

balansgång mellan omsorgsgivande och stöttning till att leva ett så 

självständigt liv som möjligt. Det krävs god kunskap och stor 

fingertoppskänsla hos personalen menar vissa av förstalinjecheferna.   
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Förstalinjechef 1 anser att vården måste ske på brukarens villkor: 

- …” framförallt i den här gruppen psykiskt funktionshindrade, där det 

kan vara väldigt stor spännvidd i hur behoven ser ut dessa klarar 

faktiskt rätt så mycket, vissa behöver väldigt mycket hjälp, men 

utgångspunkten är att ta till vara på deras potential, att få dem att bli 

så självständiga som möjligt, men det måste ske på deras villkor”… 

Lösningar på implementerings problematik  

När det gäller lösningen på dilemman gällande implementeringen av LSS-

lagen så anser samtliga förstalinjechefer att utbildningsnivån måste höjas. 

Detta görs dels genom att utbilda nuvarande personal och genom att höja 

kvalifikationskraven vid tillsvidareanställning. Ett annat konkret sätt att gå 

till väga på är att vid nyöppnade gruppboenden endast rekrytera socionomer 

eller motsvarande högskoleutbildning i stället för undersköterska. Man 

tänker även på att anställa omsorgspedagoger som har ansvaret för det 

övergripande pedagogiska arbetet över flera boenden. 

Förstalinjechef 2 vill anställa personer med högskoleutbildning: 

- ”Det har vi pratat om att anställa socionomer som 

omvårdnadspedagoger och att ha en övergripande tjänst de går in mer 

som handledare, pedagogiskt ansvarig, som jag själv, hur ska en sådan 

tjänst se ut? Om den går in som en schema rad och jobbar likadant 

som vårdarna så kommer det att falla in i det samma”. 

Förstalinjechef 1 utrycker samma sak: 

- …” i samband med att vi öppnade det nya boendet så bestämde vi oss 

att anställa omsorgspedagoger, och det är personer med 

socionomutbildningen eller annan beteendevetenskapligt utbildning 

som kan prövas likvärdig till exempel psykiatriskt 

omvårdnadsprogram på två år på högskola”… 
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Och likaså förstalinjechef 5:  

- …”kravet för att jobba inom LSS är att man är undersköterska och det 

betyder ingenting inom LSS att vara undersköterska, jag skulle vilja ha 

fler pedagoger och kontinuerlig handledning för personalen… att ha 

skilda yrkesgrupper och inte bara undersköterskan som krav och jag 

kan ju anställa annan personal som socionomer eller pedagoger med 

det är en process med fackliga och så och en kostnad för 

verksamheten det vill säga mer lön”… 

Vid anställningsintervjuer av personal till boenden är det inte bara vilken 

utbildning som personen innehar som är avgörande, utan även vilken attityd 

personen har. För att kunna uppfylla intentionerna är det inte längre hur bra 

man är på att städa och att hålla ordning runt omkring sig, utan hur man vill 

arbeta med brukarna på boendena.   

Förstalinjechef 7 menar att vid anställningsförfarandet skall man väga in 

personens egenskaper vid bedömningen av deras lämplighet: 

- …” vid en anställningsintervju frågade jag om hur hon var med 

städning och hon svarade att hon var pedant hemma och hon var 

likadan på arbetet, allt skall vara på sin plats, jag tänkt inte en till detta 

kommer inte bli bra för brukarana”…  

Organisationen vill försöka stärka kopplingarna mellan den formella 

organisationsdelen och den informella organisationsdelen genom att skapa 

enhetliga värderingar som skall leda till en stark organisationskultur. Detta 

görs genom att utbilda all personal i de rätta värderingarna. Organisationen 

tydliggör målen för verksamheten genom att den utvecklar strategier för att 

styrningen av verksamheten. Personal får veta vad som är den rätta vägen att 

arbeta efter enligt LSS-lagen, men ändå påpekar organisationen att det är den 

enskilde personalen som måste stå för de vardagliga besluten. Genom att ge 

personalen befogenhet till beslutsfattande beträffande vardagliga beslut i 

deras konkreta arbetssituation, skapar organisationen handlingsutrymme för 

sina anställda i den krävande kontext dem befinner sig i och därmed försöka 

skapa förutsättningar att lyckas med förändringen. Just de här åtgärderna är 
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ett problem (Weick & Orton, 1990), då det är just de lösa kopplingarna i 

organisationen som möjliggör att kunna undvika att problem får fäste i en hel 

organisation och där med kunna överleva. De lösa kopplingarna har till 

uppgift att bibehålla personalens välbefinnande, fast att organisationen är i 

en förändringsprocess och att det är just de enhetliga värderingarna som är 

ett stort problem vid reformarbete (Weick & Orton, 1990).          

Avslutande diskussion 

Vårt syfte med denna undersökning var att undersöka och analysera hur 

förstalinjechefer, verksamma inom LSS-verksamheten och som ansvarar för 

implementeringen av LSS-lagen på kommunala enskilda boende för 

funktionshindrade personer, hanterat implementeringen av LSS-lagens 

intentioner. Detta med utgångspunkten att det tagit allt för lång tid att 

implementera dessa intentioner. I vår problemformulering diskuterar vi just 

tidsaspekten av implementeringen och ställer oss frågan varför det tagit så 

lång tid, men vi vill innan vi går in i vidare diskussioner avseende detta 

betona att det under arbetets gång verkligen bekräftats för oss att, det som 

sagt, tagit allt för lång tid.  

Vår undersökning pekar på att det finns en genomgående tendens hos 

förstalinjechefer, när det gäller hanteringen av implementeringsarbetet inom 

LSS-verksamhet, att tycka att implementeringsarbete är fullständigt 

avhängigt anställdas kunskap och medvetande om sina respektive 

arbetsuppgifter och roller.  

Implementeringsarbetet inom LSS-verksamheten sker som regel genom 

införandet av kompetenshöjande insatser som i praktiken innebär att 

befintlig personal tillhandahålls utbildning genom kommunernas försorg. 

Dessa insatser är avsedda till att höja kompetensen oftast hos vårdare, 

gällande sin yrkesroll, så att denna yrkesgrupp ska anses få kunskapsmässig 

underbyggnad att kunna arbeta utefter LSS-lagens intentioner och 

därigenom kan skapa ny yrkesidentitet.   
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Förstalinjechefer uttrycker även vikten att höja den formella 

utbildningsnivån hos personalen i en mer generell avseende, då de anser att 

det inte längre är vård och omsorg biten som är den primära arbetsuppgiften, 

utan det är det pedagogiska arbetet och motivationsarbetet som ska vara det 

framträdande åtagandet. Ambition finns därför att anställa personer med 

högskoleutbildning istället för dem som endast har omvårdnadsprogram som 

sin utbildningsbakgrund. Konsekvensen av detta ser vi som att den formella 

utbildningsnivå hos personalen ska höjas generellt och att 

gymnasieutbildning inte anses vara en fullgod utbildningsbakgrund för att 

arbeta inom LSS verksamheten med tanke på de intentionerna som LSS-lagen 

ska tillgodose för brukare gällande självbestämmanderätt och integritet.  

Vi anser att intentionerna att höja utbildningsnivå hos anställda har givetvis 

fördelar men även nackdelar. Fördelen ser vi att det är generellt sätt bra att 

ha akademisk skolad personal som är bevandrad med den specifika 

problematiken som finns på boendena för funktionshindrade. Samhället 

överlag är nuförtiden alltmer komplex och vi blev påtalade att även de 

funktionshindrade har ibland en multipel och komplex problematik i botten 

som bör hanteras av akademisk utbildad personal, så som det redan sker 

inom Socialtjänstens Individ och Familjeomsorg. Med tanke på detta ser vi, 

naturligtvis som positivt, att akademiskt skolade ska ha de arbetsuppgifterna. 

En annan fråga som dyker upp när vi tänker på att anställa akademiker som 

till viss del ska utföra vårdarens arbetsuppgifter, är om akademiker har viljan 

att utföra de praktiska arbetsuppgifter som ingår i vårdarens arbetsuppgifter 

gällande sörjande för de dagliga livsrutinerna hos brukaren. Kommer denna 

differentiering av arbetsuppgifterna inte medföra ismer inom 

personalgrupper med risken att även bygga in en ny hierarkinivå inom 

organisationen som slutligen kan medföra negativa konsekvenser för den 

enskilde brukaren?  
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I empirin kunde vi utläsa indicier till vad som anses kunnat vara orsakerna 

till att LSS-lagens intentioner inte fullbordades. Förstalinjechefer menar att 

när LSS-lagen tillkom 1994 var organisationerna inte redo att arbeta efter 

dess intentioner. I princip ingen visste då hur man skulle tolka lagen och vad 

det innebär att arbeta efter lagens intentioner i praktiken. Det som hände 

1994 var att funktionshindrade som blev berättigade insatser fick dessa 

endast på myndighetsnivå enligt den uppsättning av rättigheterna som var 

inskrivna i LSS-lagen. Men handling och arbetssätt förändrades inte i 

gruppbostaden därför att personalen fortsatte att arbeta efter de principerna 

de har varit vana vid sedan tidigare. Organisationen använde sig av befintlig 

personal som arbetade enligt de gamla arbetssätt som var etablerade inom 

organisationen. Vidare såg inte organisationen till så att personalen förstod 

vad arbetet innebar, och detta var genomgående på alla nivåer inom 

organisationen. Det ställdes krav på organisationerna så att de blev tvungna 

att arbeta på ett likartat sätt för att uppfylla LSS-lagens intentioner. Detta var 

antagligen ett sätt för organisationen att överleva den förändring som den 

tvingande isomorfismen skapar. Endast utåt, det vill säga på myndighetsnivå 

beviljades insatser enligt lagens föreskrifter, men lagens intentioner kom inte 

att implementeras in på boendet och LSS-lagens intentioner fick på så sätt 

endast ett obetydligt inflytande på det arbetet som genomfördes i 

gruppbostaden. Med tanke på detta anser vi att organisationen inte har följt 

lagen på det sättet som var påtänkt från lagstiftarens sida. Vi ser tydligt att de 

har målat upp en fasad där de har arbetat lagenligt vid beslutandet av 

insatsen, men den långvariga, viktiga arbetet med brukarens rätt till 

normalisering har blivit eftersatt på grund av politiker, experter och övriga, 

ansvariga medvetet eller omedvetet, har undvikit att ta ett helhetsansvar.  

Vi ser även förekomsten av de lösa kopplingarna i organisationen var till för 

att skydda organisationen och möjliggöra dess legitimitet och därmed 

fortlevnad. Att implementera en reform utåt blir för organisationen ett sätt 

att påvisa för omgivningen att man genomför ett framgångsrikt arbete. Men 

efter ett antal undersökningar så framstod det tydligt att organisationen inte 

kan legitimera sin verksamhet då de inte kan uppvisa en samstämmighet 
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mellan den formella och de informella delarna av organisationens 

verksamhet.  

Slutsatsen vi kan dra av ovanstående är, att underlåtenhet att inta ett 

helhetsperspektiv på en organisation, när en reform ska genomföras, medför 

ökad risk att reformen avstannar på ett tidigt skede.  Att tro att en 

organisation handlar rationell, det vill säga att det som ledningen säger att 

man skall arbeta efter kommer att följas utan motstånd av personal, är en 

bild som måste förändras. Organisationer består av ett stort antal människor 

med stort antal olika viljor och alla dessa måste vara med på de förändringar 

som skall ske. Annars framstår organisationens försök till efterlevnad av 

reformarbetet som naivt. 

När det gäller vår sista frågeställning som berör svårigheterna med 

implementeringen ser vi en tendens från förstalinjechefers sida att förklara 

brister i implementeringen med en mänsklig faktor och avsaknaden av 

relevanta kunskaper och luckor i utbildningen hos personalen främst inom 

de yrkesgrupperna som har en omedelbar kontakt med klienterna. Där ser vi 

klara kopplingar mellan att man måste ta helhetsgrepp när man ska 

implementera reformer och förväntningarna på att personal har svårt att 

förändra sig om de inte blir tvingade att förändra sitt tankesätt.  

I analysen av brister vid implementeringen av LSS-lagen ser vi ett 

genomgående tema, nämligen att organisationen underlåtit att arbeta med 

LSS-lagen på det sätt som lagstiftningens intentioner var. Organisationen har 

förbisett i viss bemärkelse brukarperspektiv och snedvridrit organisationens 

eget sätt att arbeta med lagen. Organisationen har lagt tyngpunkt vid 

personalens perspektiv och utgått därigenom ifrån personalens sätt att se på 

sakernas tillstånd. Detta gäller från vårdare till styrande politikerna. Även 

forskningen visar på att de berörda vet vad som skall utföras men de är inte 

benägna att vilja följa styrningen, enligt doktoravhandling av Lewin (1998). 

Vår empiri visar på att om man ska arbeta enligt lagens intentioner så 

kommer det att medföra mer arbete för alla i hela organisationen.  
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Då drar vi slutsatsen att det inte enbart gäller utbildningsfråga av vårdare 

utan även vilja från de styrande aktörerna att förändra sitt arbetssätt i syfte 

att förverkliga LSS-lagens intentioner.   

Om vi reflektera om saker som går utöver vår egen studie och anlägga ett 

makroperspektiv så antar vi att samma situation hypotetiskt skulle kunna 

uppstå även i hela landet. Det innebär att funktionshindrade sannolikt har 

likartade levnadsvillkor även generellt. Trots lagens långvariga existens och 

tydliga föreskrifter finns uppenbarligen diskrepans på ett antal punkter 

mellan lagens intentioner och den faktiska verkligheten brukare lever i. Att 

uppmärksamma brister i implementeringen skulle innebära en höjning av 

funktionshindrades levnadsvillkor, men tvingar den ansvarige 

organisationen att skapa och bibehålla hållbara förändringar som slutligen 

skulle vara brukare till gagn.  

 

.  
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Intervjuguide 

Tema 

Basinformation 

 Kön (ser vi) 

 Ålder 

 Utbildning 

 År i yrket/chefstjänst 

 Storlek på vårdboendet 

 Vårdgrupp 

Yrkesroll  

 Skulle du vilja beskriva hur du ser på din yrkesroll som chef? 

 Vad anser du är dina huvudskaliga arbetsuppgifter? 

 Vad anser du om de anställdas yrkesroll/arbetsuppgifter?  

 

Implementeringsarbete  

 

 Hur uppfattar du LSS-planens intentioner i frågan om självständighet och 

självbestämmande de boende? 

 Upplever du att det finns förutsättningar för implementeringen av LSS – 

lagens intentioner i organisationen? hur då? Om inte, vad är 

orsaker/problemet  

 Hur hanterar du som chef organisationens vilja att implementera LSS-

lagens intentioner?  

 Vad är din uppfattning om din personals syn på hur man skall arbeta efter 

LSS-lagen?  

 Hur har du arbetat med att nå upp till dessa intentioner på själva 

boendet?  

 Hur gör du om du möter en situation då LSS-lagens intentioner kolliderar 

med organisationens regler (arbetsrätt/arbetstidsregler)? 
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 På vilket stadium anser du att arbetet på ditt boende befinner sig gällande 

LSS-lagens intentioner i frågan om självbestämmande för klienterna? 

 Vad anser du behöver förändras för att LSS-lagens intentioner skall kunna 

genomföras? 

 (Ifall implementeringen tar för lång tid) vad anser du är orsaken till 

detta?  

Konsekvenser 

 Vad blir konsekvenserna av till att man kan/inte kan genomföra LSS-

lagens intentioner? 

 

Orsaker (kontroll frågor)  

 Vad är orsaker till att man kan/inte kan genomföra LSS-lagen?  

  Förr talades det ofta om institutions beteende är detta något som finns 

kvar på ditt boende   

Styrkor/svårigheter (kontroll frågor) 

 Hur har arbetet förändrats? Har det lett till förbättring/försämring?  

 Finns det andra problem som hänger samman med att genomföra LSS-

lagens intentioner?   

 

Lösning – vidare arbete (kontroll frågor) 

 Vad skulle behövas, anser du, för att LSS-lagens intentioner ska kunna 

genomföras i högre grad? 

 

 


