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Abstrakt 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur LSS-handläggarna upplever arbetet med samordnade 

och/eller individuella planer i sina ärenden med personer beviljade insatser enligt 9§ LSS. Studien var 

kvalitativ och data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer. Uppsatsens tre frågeställningar 

(rutiner och arbetsmetoder, syfte med planerna samt hur planerna fungerar som verktyg för 

kvalitetssäkring) har varit en röd tråd genom arbetet. Det framkommer i studien att inte alla kommuner 

har rutiner gällande erbjudande samt upprättande av planerna. Resultaten visade dock på att man 

upplever att planerna tjänar ett bra och tydligt syfte, om det är möjligt för den enskilde att tillgodogöra 

sig planen. Studien visar även på att brist på resurser och kunskap om planerna hos LSS-handläggarna 

kan påverka arbetet negativt. Utbildningsmöjligheterna för LSS-handläggarna bör ökas för att 

effektivisera arbetet med planerna. En eventuell omformulering av lagtext efterlyses även då man 

anser att den inte är anpassad utifrån hur verkligheten ser ut. 

 

 

 

Nyckelord: LSS, funktionsnedsättning, samordnad plan, individuell plan, socialarbetarperspektiv, 

LSS-handläggare. 
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1. INLEDNING 

I dagens samhälle kan det innebära en mängd svårigheter med att ha en funktionsnedsättning
1
 gällande 

en sammanhållen planering, upprättning och uppföljning av beviljade insatser (Socialstyrelsen, 2001).  

Som person med en eller flera funktionsnedsättningar kan man befinna sig i en särskilt utsatt position 

då man hamnar i en beroendeställning till olika stödorgan, särskilt om ens behov tillgodoses genom en 

kombination av olika insatser (Lindqvist, 2009). Svensk forskning finns att tillgå gällande olika 

behandlingsformer och insatser för funktionsnedsatta, dock är den svenska forskningen till synes 

undermålig gällande hur dessa insatser planeras. 

 

Carlsson och Nilsson (2009) beskriver processerna kring planer
2
 inom LSS

3
  som ett ständigt 

pågående förankringsarbete där samtliga berörda aktörer ska informeras och få chansen att komma till 

tals och delta i planeringsarbetet av beviljade insatser. Detta fastställs av det som står i lagstiftning, 

men det är inte alltid samtliga aktörer får komma till tals. Den enskilde är den centrala aktören i 

planerna men tidigare studier visar på att denne inte alltid får det utrymme som denne har rätt till. 

Inom LSS använder man sig av olika slags planer beroende på vilken verksamhet det gäller. Dessa 

planer ska fungera som verktyg för både verksamheten och för den enskilde för att kunna göra en 

kartläggning av den enskildes behov, önskemål och beviljade samt planerade insatser. Utöver 

planerandet och upprättandet av planer som ofta är specifika för antingen myndighetsutövande eller 

verkställare, ska personer med beviljade insatser enligt 10§ LSS även bli erbjudna upprättandet av en 

individuell plan enligt 10§ LSS
4
 (SFS 1993:387). Syftet med den individuella planen är att agera 

verktyg för ökat brukarinflytande samt att för underlätta samordningen mellan olika berörda 

verksamheter som har ansvar kring en eller flera insatser (Carlsson & Nilsson, 2009).  

 

Socialstyrelsen och Länsstyrelserna har gjort undersökningar med syftet att följa upp hur kommunerna 

arbetar med individuella planer. Undersökningarna i form av enkätstudier visar på att de flesta vet om 

att individuella planer finns och att även ett intresse finns för att kunna erbjuda och upprätta dessa hos 

många kommuner, men att brist på tid och resurser gör att arbetet med planerna inte blir prioriterat. 

Resultatet från dessa undersökningar visade även på att många kommuner inte har tydliga rutiner, eller 

några alls, gällande erbjudande och upprättande av individuella planer (Socialstyrelsen, 2014). I 

Socialstyrelsens lägesrapport från 2014 framgår det att endast 62 %, år 2012, av alla Sveriges 

kommuner har rutiner på för hur LSS-handläggare ska kunna erbjuda personer upprättandet av en 

                                                           
1
 Funktionsnedsättning definieras enligt Socialstyrelsen som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga.   
2
 Planer definieras i denna studie som ett arbetsverktyg med ursprung i social dokumentation och fungerar som 

arbetsverktyg för att skapa en översikt över en eller flera insatser där samtliga berörda aktörers 
ansvarsområden redogörs för. 
3
 LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). 

4
 Det finns individuella planer i flera arbetsområden inom socialt arbete. I denna studie används begreppet 

individuell plan som syftar till arbetet med personer som beviljats insatser enligt 9§ LSS. 
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individuell plan (Socialstyrelsen, 2014). Problemet som då kan uppstå när inte alla har rutiner kring 

planerna är att den enskilde kan gå miste om möjligheten och rättigheten till att få en tydlig översikt 

över sina insatser och sitt liv. Socialstyrelsens lägesrapport visar dock på att många kommunala 

verksamheter använder sig av  andra planer med liknande syfte som den individuella planen enligt 10§ 

LSS har. Förutsättningen för att den enskilde med eller utan företrädare ska kunna begära en 

individuell plan eller någon annan form av samordnad plan är att de känner till att möjligheten finns 

(Socialstyrelsen, 2001). 

1.1 Problemformulering 

Frånvaron av forskning i detta område gällande samordnade och/eller individuella planer inom LSS 

gör att jag vill undersöka hur arbetet med dessa fungerar i praktiken utifrån LSS-handläggarnas egna 

perspektiv. Socialstyrelsen har under många år pekat på att en kvalitetssäkring av omsorgen för 

personer med funktionsnedsättningar måste ske och det är en anledning till att man börjat utveckla och 

stärka de lagrum där samordnade och/eller individuella planer nämns. Ett problem kan uppstå gällande 

kvalitetssäkring när den enskilde inte får ta del av de rättigheter som man enligt lag är berättigad till 

(Socialstyrelsen, 2014). Forskning inom detta område kan bidra till att medvetandegöra den eventuella 

problematik som kan finnas utifrån ett byråkratiskt perspektiv med fokus på det kommunala arbetet 

och LSS-handläggarna. Det kan ses som en viktig del inom socialt arbete att kunna undersöka hur 

olika arbetsverktyg och metoder fungerar samt att våga kritiskt granska dessa för att kunna bidra till 

samhällets ständiga utveckling. Samordnade och/eller individuella planer har intentionen att agera 

verktyg för ett ökat brukarinflytande, en förbättrad samverkan samt fungera som en pusselbit i 

kvalitetssäkrandet av LSS. Frågan är hur detta ser ut i praktiken, hur LSS-handläggare upplever detta, 

vilka rutiner och arbetsmetoder man har och vilken problematik som kan finnas gällande erbjudande 

och upprättande av dessa planer?  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka rutiner och arbetsmetoder LSS-handläggare har i 

arbetet med samordnade och/eller individuella planer i ärenden med personer beviljade insatser enligt 

9§ LSS. Syftet är också att belysa vad LSS-handläggarna ser som planernas syfte samt om och i 

sådana fall hur samordnade och/eller individuella planer kan fungera som verktyg för 

kvalitetssäkrande och för ett ökat samarbete mellan olika samhällsaktörer. 

 Vilka rutiner och arbetsmetoder har LSS-handläggare gällande erbjudande samt upprättande 

av samordnade och/eller individuella planer? 

 Vad ser LSS-handläggare för syfte (med möjligheter och svårigheter) med att använda 

samordnade och/eller individuella planer i sin ärenden? 

 Hur kan samordnade och/eller individuella planer fungera som ett verktyg för kvalitetssäkring 

och ökat samarbete mellan olika samhällsaktörer? 
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1.3 Avgränsning 

Enkätundersökningar av Socialstyrelsen och Länsstyrelserna har gjorts gällande hur många kommuner 

som har upprättat samordnade och/eller individuella planer. Därför kommer denna studie inte att 

använda kvantitativa metoder för att undersöka mängden upprättade planer och strävar därmed inte 

efter en jämförelse eller tävling mellan olika kommuner. För att kunna ta nästa steg i forskningen 

kring planerna, ansåg jag att fokus istället skulle ligga på socialarbetarnas egna upplevelser av att 

använda planerna i sina arbeten. Min studie avgränsas därför genom att endast belysa 

frågeställningarna ur ett socialarbetarperspektiv. I och med att brukarinflytande är i fokus gällande 

samordnade och/eller individuella planer hade det varit intressant att undersöka ur ett brukarperspektiv 

hur dessa planer fungerar i praktiken. Detta är dock inte studiens syfte och därför kommer 

brukarperspektivet inte att belysas. En geografisk avgränsning görs då informanter endast rekryteras 

från kommuner i mellersta Sverige. 

1.4 Disposition 

Studien inleds med en bakgrund till användandet av planer inom LSS och sedan redovisas tidigare 

forskning inom området med fokus på samordnade och/eller individuella planer. Därefter redogörs för 

studiens teoretiska referensam. Slutligen redovisas metodprocess innan jag går över till redovisning av 

resultat och analys. Arbetet avslutas därefter med en diskussion kring resultatet och förslag till 

framtida forskning ges. 

2. BAKGRUND TILL PLANERNA INOM LSS 

Detta avsnitt redogör för bakgrunden till de planer inom LSS som är centrala för studien. Avsnittet 

inleds med en kort beskrivning av hur den svenska socialpolitiken har utvecklats sedan 1980-talet följt 

av en genomgång av LSS-lagen. Därefter följer en genomgång av de planer som enligt lagstiftning ska 

finnas med inom LSS-verksamheterna och som LSS-handläggarna är skyldiga att erbjuda. 

2.1 Förändringar och utvecklingar i socialpolitik 

Den svenska socialpolitiken har genomgått stora förändringar sedan början av 1980-talet då ramlagar 

som SoL
5
  kom till i Svensk lagstiftning, vilket innebar en förändring på hur man såg på 

funktionsnedsatta (Lindqvist, 2009). Socialpolitiken har efter 1980-talet utvecklats till det bättre för 

många och den svenska välfärdsstaten innebär idag, jämfört med hur det var för 30 år sedan, bättre 

levnadsvillkor för medborgarna och fler får ta del av de rättigheter som finns idag gällande hjälp och 

stöd från både statliga och icke-statliga organisationer (ibid.). För personer med 

funktionsnedsättningar har socialpolitiken utvecklats till det bättre i och med att man idag mer inom 

socialt arbete strävar efter att inkludera dessa i samhället, än att arbeta utifrån en mer exkluderande 

                                                           
5
 SoL – Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 
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modell som rådde förr då institutionaliserande arbetsmetoder var vanliga (Meeuwisse, Sunesson & 

Swärd, 2006). 

2.2 LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Införandet av LSS i Svensk lagstiftning skedde år 1994. Den nya lagstiftningen för personer med 

funktionsnedsättningar innebar bland annat högre krav på social dokumentation inom de verksamheter 

som omfattas av LSS-lagen (SFS 1993:387). Detta för att bland annat kunna höja kvaliteten på 

omsorgsarbetet genom att säkerställa att brukarna fick den stöd och hjälp som man blivit beviljad. 

Införandet av LSS och utvecklingen av den svenska välfärden innebar inom socialt arbete att man 

började intressera sig mer för hur omsorgen för personer med funktionsnedsättningar egentligen såg ut 

och hur man kunde utveckla och förbättra denna (Lindqvist, 2009; Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 

2006). LSS är en rättighetslag som fungerar som en komplettering till ramlagarna SoL samt HSL
6
 

(SFS 1993:387). Man ansåg att den tidigare omsorgslagen som fanns innan LSS var begränsad och att 

man behövde utveckla området omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Den nya 

lagstiftningen innebar en utvidgning av den äldre omsorgslagen och skulle nu finnas för att främja en 

god livskvalitet för de personerna med behov av extra stöd. LSS-lagen är som sagt en rättighetslag, 

men detta innebär inte att alla som ansöker om insatser kommer att få dem beviljade. LSS-lagen 

omfattar tre personkretsar. Om man bedöms tillhöra någon av dessa tre personkretsar kan man ha rätt 

till att ansöka om insatser enligt 9§ LSS. Man kan ansöka om hur många av dessa insatser man vill, 

men det görs dock alltid behovsbedömningar inför varje insats. 

 

Genom ett tillägg i LSS-lagen under 2005 förtydligades och stärktes vissa paragrafer, bland annat 7§ 

som då fick ett nytt stycke som ytterligare tryckte på att insatserna ska vara individuellt anpassade 

utifrån mottagarens behov. De ska även utformas på ett sätt att ansökningarna kan ske på ett icke-

komplicerat sätt för att öka tillgängligheten för de personer som behöver insatserna och för att stärka 

deras förmåga att leva ett självständigt liv (SFS 1993:387). Det har även blivit stärkt i och med detta 

stycke, att samtliga insatser ska vara varaktiga och samordnade, med det sistnämnda som något jag 

gått närmare in på i denna studie.  

2.3 Planer inom LSS 

Inom LSS använder man sig av olika slags planer beroende på vilka verksamheter det gäller. Dessa 

planer kan fungera som verktyg för både verksamheten och för den enskilde för att kunna göra en 

kartläggning av den enskildes livssituation, behov, önskemål och beviljade samt planerade insatser 

(Carlsson & Nilsson, 2009; Carlsson & Nilsson, 2011).  Kommunen har enligt lagstiftning det centrala 

ansvaret för erbjudande samt upprättande av LSS-insatser samt för samordnade och/eller individuella 

planer som skapas för den enskilde (SFS 1993:387). Kommunerna, via LSS-handläggarna, är enligt 

                                                           
6
 HSL – Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 
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lag skyldiga att erbjuda samtliga brukare med insatser enligt LSS ett upprättande av en individuell 

plan. LSS-handläggarna är även skyldiga enligt SoL att upprätta andra samordnade planer om man ser 

att behovet finns. Socialstyrelsen (2014) nämner i sin lägesrapport från 2014 att en bra samverkan 

mellan olika aktörer i kommunerna är essentiellt för att den enskilde ska få den stöd och hjälp som 

denne behöver. Även planering, upprättning och uppföljning av samordnade och/eller individuella 

planer kan i många fall vara beroende av hur olika instanser samverkar med varandra (ibid.). 

 

Länsstyrelserna listade 2009 de aktuella planerna som då fanns att tillgå inom omsorgen för personer 

med funktionsnedsättningar, dessa planer kan sammanfattas vara antingen centrala för den enskildes 

behov av en översikt av insatser eller för verksamheterna i sig (Berger et al., 2009). Den mest 

förekommande eller mest diskuterade planen är den individuella planen enligt 10§ LSS, något som 

man antar bero på att den är lättast att hitta i lagstiftning (Carlsson & Nilsson, 2009; Berger et al., 

2009). Jag undersöker i min studie planer inom LSS under samlingsbegreppen samordnade och/eller 

individuella planer och syftar då till de planer som LSS-handläggare använder i sina arbeten och som 

går under 10§ LSS och/eller 2 kap. 7§ SoL, något som redogörs för närmare i studiens teoridel (se 

avsnitt 4).  

3. TIDIGARE FORSKNING 

Detta avsnitt behandlar det nuvarande forskningsläget gällande samordnade och/eller individuella 

planer för personer med funktionsnedsättningar. Redogörelsen för kunskapsläget är disponerat utifrån 

studiens tre frågeställningar som behandlar rutiner och arbetsmetoder, syftet med planer inom LSS 

samt hur dessa planer kan agera verktyg för kvalitetssäkring och ökat samarbete. 

3.1 Rutiner och arbetsmetoder  

Den svenska forskningen kring hur individuella planer fungerar i praktiken och vilka rutiner man har 

kring arbetet med dem är bristfällig. Det finns studier gjorda av Socialstyrelsen och Länsstyrelserna 

där syftet var att kartlägga hur många kommuner som aktivt arbetar med upprättande av individuella 

planer enligt 10§ LSS. Syftet med dessa kartläggningar var att hitta vägar för att kunna underlätta 

användandet av individuella planer inom LSS (Socialstyrelsen, 2001). Man tar i dessa rapporter upp 

kort om vilka faktorer som kan påverka användandet av planerna (Berger et al., 2009; Socialstyrelsen, 

2001). Dessa benämns bland annat vara informationstillgången som finns för den enskilde samt den 

kunskap som LSS-handläggarna har om planerna. Dock nämns inte LSS-handläggarnas dåvarande 

rutiner för erbjudande och upprättande av individuella planer (ibid.). 

 

Socialstyrelsens kartläggning från 2001 hade intentionen att undersöka hur och vilka kommuner som 

följer lagstiftningen. Rapporten visar att alla kommuner inte har individuella planer upprättade för 

samtliga personer beviljade insatser enligt LSS och det man sedan gör är att hitta lösningar på hur man 
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kan få kommunerna att upprätta fler planer (Socialstyrelsen, 2001). I Socialstyrelsens rapport 

individuell plan på den enskildes villkor 2 (2001) vänder man sig till samordnare av planen inom 

kommunen vilket de menar oftast är LSS-handläggare, på grund av både praktiska och bekväma skäl. 

Dock utgör LSS-handläggarnas uppfattning av individuella planen som en arbetsmetod endast 4 sidor 

av totalt 67 st i rapporten. På dessa sidor beskrivs de arbetssituationer som många LSS-handläggare 

har och hur samordnade och/eller individuella planer kan underlätta i deras arbete med den enskilde 

(ibid.). I rapporten har endast två LSS-handläggare intervjuats och det framgår inte vilka frågor som 

ställts, dock lyser det igenom att man försökt anpassa intervjun utifrån hur man kan få samordnade 

och/eller individuella planer att fungera som de ska utifrån gällande lagstiftning. Detta bidrar till att 

intervjuerna vinklas och man går inte in på varför individuella planer ibland inte går att upprätta eller 

varför handläggarna ibland inte erbjuder den enskilde en individuell plan. Detta gäller även andra 

samordnade planer med liknande syfte.  

 

Resultatet av Socialstyrelsens inventering från 2001 var att regeringen ville öka mängden upprättade 

samordnade och/eller individuella planer i Sveriges kommuner. Mellan 2003-2008 arbetade 

Länsstyrelserna på uppdrag från regeringen med att aktivt påverka Sveriges kommuner och andra 

aktörer att använda samordnade och/eller individuella planer mer i sina arbeten (Berger et al., 2009). I 

slutrapporten från Länsstyrelserna beskrivs LSS-handläggarnas erfarenheter och tankar om planerna 

på 1 sida av totalt 22 st. Det framkommer inte heller här vilka rutiner man har gällande erbjudande 

samt upprättande av planerna, endast att det ska göras och man ger inte heller handläggarna rum till att 

reflektera kring varför man i vissa fall inte upprättar en samordnad och/eller individuell plan (ibid.). 

Då dessa planer har funnits sedan LSS-lagen kom till, ställer sig regeringen undrandes till varför inte 

alla idag har rutiner kring erbjudande samt upprättande av dessa. I en norsk studie av Alve, 

Bruusgaard, Hellem, Langhammer, Madsen och Slettebø (2013) undersöker man varför 

implementeringen av samordnade och/eller individuella planer i omsorgen för personer med 

funktionsnedsättningar har varit långsam sen den kom till i lagen. I studien kommer man fram till att 

handlingsutrymmet från kommunerna och då framförallt från LSS-handläggarna har en stor betydelse 

för hur arbetet ser ut med planerna (Alve et al., 2013). Alve et al. (2013) menar att LSS-handläggarnas 

egna uppfattning av deras givna handlingsutrymme från arbetsgivare och lagstiftning kan skapa en 

viss spänning i planerandet av insatser mellan de lagstadgade villkor man har som handläggare och 

graden av brukardelaktighet. Då samordnade och/eller individuella planer ska upprättas med fokus på 

den enskilde kan svårigheter uppstå då en balans mellan lagstiftning och den enskildes egna önskemål 

måste finnas (ibid.).   

3.2 Syftet med samordnade och/eller individuella planer inom LSS 
För att samordnade och/eller individuella planer inom omsorgen för personer med 

funktionsnedsättningar ska kunna erbjudas och upprättas mer frekvent, krävs det att både den enskilde 
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och att handläggaren själv känner att planerna tjänar ett syfte. I en norsk studie undersöker man med 

ett brukarperspektiv hur planerna fungerar i praktiken och om de fyller det syfte som lagstiftning 

betonar (Holum, 2012). I denna studie genomfördes intervjuer med ett tiotal brukare och var baserade 

på ett urval av goda erfarenheter från planerna. Resultatet från studien visade att samordnade och/eller 

individuella planer inom omsorgen för personer med funktionsnedsättningar bidrog till att det stöd och 

den hjälp som den enskilde mottog från verksamheterna förbättrades när dessa planer fanns upprättade 

(ibid.). Holum (2012) sammanfattar i sin studie att syftet med dessa planer är att samtliga berörda 

aktörer kan få en översikt över ansvarfördelningen kring insatserna och att brukarens inflytande kan 

öka då man känner sig mer delaktig i planerandet av sina insatser när man får vara i fokus under 

planeringsträffarna. Man betonar även vikten av en god kontakt mellan den enskilde och dess 

samordnare för planerna och att denna relation kan vara essentiell för hur man uppfattar arbetet med 

insatserna (Holum, 2012). Alve et al. genomförde 2013 även en annan studie som stärker hypotesen 

om hur kontakten mellan den enskilde och samordnaren av planen kan påverka planens utfall. Alve et 

al. (2013) pekar på att handläggarens balansgång mellan att ”skapa en klient” som passar in i 

verksamheten (Johansson, 1997) kan påverka hur man ser på den enskilde som en unik individ med 

egna behov och önskemål.  

 

I Länsstyrelsernas rapport framgår det att planerna har tydliga fördelar för både den enskilde och för 

LSS-handläggaren (Berger et al., 2009). Syftet med den individuella planen enligt 10§ LSS, likaså 

som i den norska studien av Holum (2012), är att vara ett fruktbart verktyg för den enskilde, för att 

denne ska få möjligheten att få göra sin röst hörd och få en överblick över sina beviljade samt 

planerade insatser. Andra planer som upprättas kan ha ett större fokus på verksamhetens behov av en 

bättre samverkan och en översikt över den enskildes insatser. Skillnaden mellan dessa är att den 

individuella planen sker på den enskildes begäran medan andra samordnade planer upprättas av 

verksamheterna i sig. Det som dock för dessa planer tillsammans är att de ska agera kvalitetssäkrande 

för LSS genom ett ökat och förbättrat samarbete över insatserna som i sig leder till att bland annat 

erbjudande, upprättande och framförallt uppföljningar kan göras på ett bra sätt (Carlsson & Nilsson, 

2009). Jarhag (2001) betonar vikten av att man som handläggare inom omsorgen för personer med 

funktionsnedsättningar även besitter en viss grad av kunskap om olika psykiska och fysiska 

funktionsnedsättningar för att kunna se arbetet med just den individuella planen enligt 10§ LSS mer 

som en form av bemyndigandeprocess för den enskilde, än som en plan för verksamheten i sig.  

3.3 Kvalitetssäkring och ökat samarbete 

Samordnade och/eller individuella planer ska enligt 10§ LSS samt 2 kap. 7§ SoL agera verktyg för den 

enskilde samt för de berörda verksamheterna (SFS 1993:387; SFS 2001:453). Planerna ska även, 

genom ökade och högre krav på social dokumentation, agera kvalitetssäkrande för LSS (Carlsson & 

Nilsson, 2009). För att få en ökad förståelse kring hur detta kan ske presenteras en studie utförd och 
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sammanfattad av SiS år 2001 där man undersöker den sociala dokumentationens betydelse för en 

förbättrad kvalitet i arbetet på en behandlingsinstitution för ungdomar (Malmqvist, 2001). I denna 

rapport redovisades att en ökad och väl utförd dokumentation bidrog till att personalen kunde 

samordna bättre, man fick en mer tydlig struktur kring hur arbetet skulle skötas och man kunde koppla 

den vardagliga dokumentationen till behandlingsplanerna och på så sätt se samband och kunna få en 

ökad förståelse till ungdomarna och deras liv (ibid.). Denna studie genomfördes mot slutet av 1990-

talet och sammanfattades i början av 2000-talet och detta var samtidigt som Socialstyrelsen hade 

börjat uppmärksamma bristen av upprättade individuella planer inom LSS (Socialstyrelsen, 2001). 

 

För att samordnade och/eller individuella planer ska kunna agera kvalitetssäkrande måste man även 

titta närmare på andra faktorer som kan påverka hur arbetet ser ut med planerna. Alve et al. (2013) 

beskriver i en studie om planer inom omsorgen för personer med funktionsnedsättningar om hur 

handlingsutrymmet kan påverka graden av kvalitet som planerna har. Beroende på vilken kommun det 

gäller kan LSS-handläggarens ansvar se olika ut gällande just handläggning av ärenden men i vissa 

kommuner har det visat sig att många handläggare även har ansvaret för all eller viss del av 

verkställandet av insatserna (Johansson, 1997). Det som då kan ske är att rättssäkerheten för den 

enskilde blir låg, då vissa etiska dilemman kan uppstå som ställer LSS-handläggaren i en svår position. 

Denne måste ta ansvar för både de riktlinjer man får från ledning och lagstiftning samtidigt som man 

har ansvaret att fullfölja det som den enskilde själv vill och önskar (ibid.). Som Holum (2012) betonar 

i sin studie handlar även graden av kvalitet, genom upprättande av samordnade och/eller individuella 

planer inom LSS, om hur man uppfattar planernas syfte och hur man sedan reflekterar över detta. 

Planerna ska enligt lagstiftning alltid erbjudas, men det är inte alltid som behovet finns för den 

enskilde av att upprätta en samordnad och/eller individuell plan (Carlsson & Nilsson, 2009).  

4. TEORETISKA PERSPEKTIV 
Socialarbetarens handlingsutrymme som teoretiskt perspektiv tillämpas som grund för analys av 

insamlad empiri. För att ge ytterligare substans till hur planerna fungerar i praktiken används gällande 

lagstiftning som en del i teorin och empirin analyseras även utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för 

erbjudande och upprättande av planerna. För att få en djupare förståelse kring handlingsutrymmet som 

respondenterna har används Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten.  

4.1 Handlingsutrymme 

Denna studie har ett socialarbetarperspektiv där LSS-handläggarnas handlingsutrymme står i fokus 

gällande hur samordnade och/eller individuella planer används och fungerar i praktiken. Analys av den 

insamlade empirin utifrån teoretiska referensamen genomförs för var huvudkategori i resultatdelen. 

Handlingsutrymmet som teoretiskt perspektiv har i denna studie anpassats och delats in i två 

underrubriker för att skapa en bättre analysstruktur. Handlingsutrymmet för LSS-handläggarna i denna 
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studie gällande planer inom LSS kan tolkas bestämmas av tre faktorer; Socialstyrelsens riktlinjer för 

planerande och upprättande av planerna, vad gällande lagstiftning säger samt hur LSS-handläggarna 

själva kan tolka sitt handlingsutrymme utifrån hur deras verksamhet i sig ser ut, hur mycket ansvar och 

hög arbetsbealstning man har.  

4.1.1 Socialstyrelsens riktlinjer och lagstiftning 

Socialstyrelsen gav under 2012 ut riktlinjer kring rutiner för hur individuella planer ska erbjudas, 

upprättas samt följas upp inom kommunerna. Samtliga av Sveriges kommuner ska ha rutiner kring hur 

man erbjuder individuell plan för den enskilde och att man även för dokumentation kring hur detta har 

skett (http://www.socialstyrelsen.se). Riktlinjerna kan även kopplas till andra planer inom LSS utifrån 

vad Socialstyrelsen skriver. Därför användes dessa riktlinjer som en grund för analys parallellt med 

andra förekommande planer som respondenterna i studien använde. Riktlinjerna går att hitta på 

Socialstyrelsens indikatorbibliotek och lyder: 

Personer som beviljats någon eller några av de tio insatserna enligt LSS, lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, ska erbjudas en individuell plan. En individuell plan är ett viktigt 

underlag för planeringen av stödet. Den individuella planen ska beskriva beslutade och planerade 

insatser med kortsiktiga och långsiktiga mål. Önskemål från den enskilde är utgångspunkten för den 

individuella planen. En plan kan omfatta flera insatser och även redovisa åtgärder som vidtas av 

andra än kommunen eller landstinget. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året. 

Att ha en rutin för hur erbjudande om individuell plan dokumenteras ökar förutsättningarna för att 

följa upp hur många som faktiskt får ett erbjudande om individuell plan. Sådana uppföljningar är 

viktiga för utvecklingen av arbetet med individuell plan. (Socialstyrelsen, 2012, s.1). 

 

Paragrafer ur både SoL och LSS berör hur samordnade och/eller individuella planer ska erbjudas samt 

upprättas. För att analysera studiens resultat utifrån dess syfte användes två paragrafer som teoretisk 

grund för att koppla de planer respondenterna använde i sitt arbete och hur dessa fungerade till vad 

lagstiftning säger. I denna studie är det relevant att undersöka kopplingen mellan upplevelsen av att 

planerna är ett bra arbetsverktyg och att respondenterna känner att planerna har ett tydligt syfte, där 

kan både lagstiftning och riktlinjer spela en stor roll. 

 

Den första paragrafen är från SoL och behandlar kommunens skyldighet att upprätta en individuell 

plan tillsammans med andra aktörer inom både kommun och landsting. Dessa planer kan benämnas på 

olika sätt och upprättas om verksamheter själva ser att behovet finns av en bättre samordning mellan 

olika instanser kring den enskilde (SFS 2001:453). Dessa planer har ett större fokus på 

verksamheternas mål och behov och är alltså inte att förväxla med den individuella planen enligt LSS. 

2 kap. 7 § SoL: När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och 

sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska 

http://www.socialstyrelsen.se/
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upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina 

behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska 

påbörjas utan dröjsmål. 

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet 

att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. 

Av planen ska det framgå  

1. vilka insatser som behövs, 

2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 

3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och 

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. (SFS 2001:453). 

 

Den andra paragrafen är från LSS och fokuserar på vad den enskilde vill och önskar och ska endast 

upprättas om brukaren själv önskar och om behovet finns (SFS 1993:387). Individuella planer enligt 

LSS upprättas oftast om den enskilde har flera insatser hos olika aktörer eller om det gäller 

barnärenden där personen genomgår många förändringar i sitt liv gällande hem- och skolsituation. 

10 § LSS: I samband med att en insats enligt denna lag beviljas ska den enskilde erbjudas att en 

individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne. 

Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte 

redan har skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller 

landstinget. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året. 

Landstinget och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer. (SFS 1993:387). 

4.1.2 Gräsrotsbyråkraten 

Då handlingsutrymmet ur ett socialarbetarperspektiv ligger i fokus för analys av insamlad empiri, 

används Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten i analysen för att få en ökad förståelse kring hur 

handlingsutrymmet kan påverka arbetet med planerna och hur man ser på dessa. Johansson (1997) 

skriver att en gräsrotsbyråkrat i socialt arbete kan tolkas vara en offentligt anställd tjänsteman som 

dels kommer i direkt kontakt med brukarna i sitt arbete, samtidigt som man har ett visst 

handlingsutrymme i utförandet av sina arbetsuppgifter (ibid.). Det som då kan ske med att vara LSS-

handläggare är att man kan känna sig begränsad med sina resurser för att kunna hjälpa brukarna på 

bästa möjliga sätt (ibid.). I och med detta kan en balans mellan den enskildes önskemål och lagstifting 

upplevas som svår att uppnå. Johansson (1997) beskriver ytterligare att varje myndighet har som ett 

eget inre liv och en egen organisationskultur som i sig kan påverka det handlingsutrymme 

handläggarna har. Olika kommuner kan ha olika rutiner och arbetsmetoder gällande erbjudande och 

upprättande av samordnade och/eller individuella planer och detta kan bidra till en orättvisa gentemot 

handläggare som brukare i gällande kommuner, då man inte har samma handlingsutrymme och den 

enskilde har olika möjligheter beroende på vilken kommun man tillhör (Johansson, 1997). Det finns en 
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hierarki i alla Socialtjänstens verksamheter och handläggarna kan enligt denna teori ses som de som 

arbetar ”på golvet”, gräsrotsbyråkraterna, då de dels har direkt kontakt med brukarna samtidigt som de 

har en viss begränsad handlingsfrihet i utförandet av sina arbetsuppgifter (ibid.), med bestämmelser 

från lagstiftning och även från Socialstyrelsen. Ett etiskt dilemma kan här uppstå då LSS-handläggarna 

tar viktiga beslut gällande en persons liv i form av olika insatser, samtidigt som de måste anpassa sig 

efter lagstiftning och de riktlinjer som finns. 

5. METOD 

5.1 Litteratursökning 

Vetenskapligt granskad forskning och studier som presenteras i tidigare avsnitt har sökts fram via 

Proquest Social Sciences, LIBRIS, Google Scholar samt Mittuniversitetets egna artikelsök. Sökord 

som använts i studien är funktionshinder*, funktionsnedsättning*, LSS*, LSS individuell plan*, LSS 

samordnad plan*, LSS samverkan*. Samma sökord med engelsk översättning har använts i de 

databaser där artiklar skrivna på svenska inte fanns att tillgå. Ett flertal norska studier har använts för 

att redovisa det nuvarande forskningsläget gällande samordnade och/eller individuella planer. Dessa 

har inkluderats och bedömts vara relevanta då syftet för planerna är nästintill identiskt mellan norsk 

och svensk kontext. 

5.2 Forskningsdesign och vetenskapsfilosofi 

I studien har jag använt en kvalitativ forskningsdesign där insamling av data skett genom intervjuer 

med en semi-strukturerad intervjuguide. Studien genomfördes utifrån ett socialarbetarperspektiv där 

LSS-handläggares egna uppfattningar och tolkningar fångades upp genom intervjuer. Jag söker inte 

genom studien efter en absolut sanning, utan ämnar kunna bidra med en ökad förståelse kring LSS-

handläggarnas handlingsutrymme och arbete med planerna. I och med detta så studerar jag fenomenet 

i sig och tolkar det utifrån respondenternas egna erfarenheter med stöd i teori och tidigare forskning. 

Detta kan ses som en induktiv tolkningsmetod, där man drar vissa slutsatser från insamlad empiri där 

man har sett till helheten (Bryman, 2011; Backman, 2008). 

5.3 Urval 

Till studien användes urvalet som Bryman (2011) kallar för ett målinriktat eller strategiskt. Detta urval 

kan beskrivas som att jag som forskare strategiskt vänder sig till personer som är relevanta för 

problemformuleringen i studien – LSS-handläggarna. Vid ett intervjutillfälle deltog en kurator på 

LSS-enhet istället för LSS-handläggaren i den kommunen då det uppkommit förhinder. Både kurator, 

handläggare och jag ansåg att deras erfarenheter av att använda samordnade och/eller individuella 

planer kompletterade varandra och därför inkluderades denna intervju i studien. 
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Urvalskriterier baserades på vilka erfarenheter LSS-handläggarna hade av att använda samordnade 

och/eller individuella planer i ärenden gällande personer beviljade insatser enligt 9§ LSS. Vid sökande 

av respondenter valdes enstaka individer bort då de själva ansåg att de inte hade tillräcklig erfarenhet 

alls av att använda samordnade och/eller individuella planer i sitt arbete. Detta skedde i ett flertal 

kommuner där jag i samtliga fall hänvisades till en annan LSS-handläggare som de ansåg hade mer 

erfarenhet, något som kan liknas vid ett snöbollsurval.  

5.4 Genomförande av intervjuerna 

Ett missivbrev 
7
 skickades ut via e-post till LSS-handläggare i fem kommuner i mellersta Sverige. I 

missivbrevet framgick att en telefonkontakt skulle tas med eventuella respondenter under slutet av 

samma vecka som brevet skickades ut. Under dessa samtal fick tillfrågade handläggare tacka antingen 

ja eller nej till deltagande i studien. Vid ja till deltagande fick respondenterna ta del av mer detaljerad 

information kring studiens syfte och utformning. Under detta samtal bestämdes tid och plats för 

genomförande av intervju. Samtliga deltagare valde att genomföra intervjun på deras arbetsplatser.  

 

Vid intervjuernas inledning fick samtliga deltagare skriva under ett samtyckesbrev
8
 för medverkande i 

studien. Förberedelse inför intervjutillfällena gjordes genom en inläsning och repetition av 

intervjuguiden
9
. Frågorna i intervjuguiden var baserade på studiens syfte och frågeställningar. En 

semi-strukturerad intervjuguide möjliggjorde för informanterna att ytterligare utveckla sina svar och 

att man som intervjuledare hade möjligheten att göra uppföljningar av frågor (Bryman, 2011). 

Fördelen med att använda en semi-strukturerad intervjuguide till denna studie var att informanterna 

kunde svara med sina egna ord och tvingades inte att välja utifrån särskilda svarsalternativ. Nackdelen 

med att använda sig av mer öppna frågor i intervjuerna var att svaren var relativt svårare att koda, då 

det inte fanns förbestämda svarsalternativ. Detta krävde i sin tur ett mer tidsödande efterarbete än vad 

mer slutna forskningsstrategier kunde ha gjort (Bryman, 2011).  

 

En pilotintervju gjordes innan första intervjutillfället för att därefter kunna revidera intervjuguiden om 

jag upptäckte att vissa frågor inte var relevanta eller om ytterligare frågor kunde läggas till (Bryman, 

2011). Under pilotintervjun upptäckte jag att vissa frågor var repetitioner och dessa togs sedan bort 

helt eller reviderades. Andra ändringar gjordes i intervjuguiden i form av omformulerande av frågor 

och ordning på frågorna för att få ett bättre flyt på intervjun. I och med detta blev jag som 

intervjuledare mer säker på mitt intervjuinstrument och pilotintervjun sparade sedan tid inför 

genomförandet av intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in på bandspelare för att sedan underlätta 

transkribering och kodning av data och för att ingen information skulle gå förlorad.  

                                                           
7
 För missivbrev – Se bilaga A. 

8
 För samtyckesbrev - Se bilaga B. 

9
 För intervjuguide - Se bilaga C. 
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5.5 Bearbetning av insamlad data 

Transkribering av data skedde under samma dag som en intervju tog plats. Den text som sedan blev 

utskriven analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys där innehållet i samtliga intervjuer kodades 

till olika huvudkategorier som var utformade efter studiens syfte och frågeställningar och de svar jag 

fick. Utskrifterna färgkodades för hand i olika färger där varje färg representerade en huvudkategori. 

Underkategorier skapades inom dessa utifrån intressanta svar och reflektioner som kommit upp under 

intervjuerna. Dessa underkategorier kan betecknas enligt Widerberg (2002) som meningsbyggande 

enheter och bidrog med ökad förståelse kring resultatet, för att lättare kunna koppla till studiens 

frågeställningar samt att resultatet blev mer lättöverskådligt.  

 

  Huvudkategorier Underkategorier 

Det praktiska arbetet med planerna - Riktlinjer och kunskap kring planerna 

- Information till den enskilde 

- Arbetsrutiner 

- Att vara samordnare eller inte 

Ett arbetsverktyg med både möjligheter och 

svårigheter 

- Olika planer, olika syften 

- Möjligheter och svårigheter med planerna 

- Möjligheter och svårigheter för LSS-

handläggare och kuratorer 

- Möjligheter och svårigheter för andra 

verksamheter 

- Möjligheter och svårigheter för den enskilde 

Kvalitet genom planerna och vidare arbete - Brukardelaktighet och inflytande 

- Rätt insatser och uppföljning 

- Att planera med andra aktörer 

- Vidareutveckling av planer och arbetet med 

dem 

 

Fördelen med att använda en kvalitativ innehållsanalys till denna studie var att jag som forskare kunde 

få med både det manifesta (faktainformationen) men även det latenta (intervjupersonernas subjektiva 

upplevelser och värderingar). Detta möjliggjorde en tolkning och analys av forskningsfrågan på ett 

större djup. Empirin analyserades sedan utifrån den teoretiska referensramen och avrundar varje 

huvudkategori i resultatdelen. 

5.6 Metodreflektion 

Denna kvalitativa studie var mer styrd av empiri än av teorier och ett större fokus lades därför på 

analys och diskussion av resultat. Kvalitativa studier kännetecknas av att vara dels eller helt 
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ostrukturerade (Bryman, 2011). Jag har därför kunnat arbetat med olika avsnitt parallellt med varandra 

och detta har haft både för- och nackdelar. Fördelen var att inga avsnitt blev bestående och beroende 

av varandra för fortsatt arbete. Det var ett flexibelt arbetssätt och väckte hela tiden reflektioner hos 

mig som forskare om hur jag kunde utveckla vissa avsnitt till det bättre. Nackdelen med att använda 

ett kvalitativt tillvägagångssätt för insamling av data var att för- och efterarbetet med intervjuerna var 

resurskrävande. Det var delvis svårt att hitta informanter då informationen på kommunernas hemsidor 

var förlegade eller missvisande.  

5.7 Reliabilitet och validitet 

Begrepp som reliabilitet och replikation var svåra att applicera, då dessa handlar om huruvida studien 

var generaliserbar och upprepningsbar vilket är mer passande att diskutera vid kvantitativa studier 

(Bryman, 2011). Istället kan man tala om graden av trovärdighet och tillförlitlighet som handlar om att 

jag på ett noggrant sätt har beskrivit metodprocessen och har redogjort för studiens resultat på ett bra 

sätt (Widerberg, 2002). Reliabilitet kan även handla om kvaliteten på använd utrustning för insamling 

av data (Bryman, 2011). Kvaliteten på den tekniska utrustningen säkerställdes i studien då 

bandspelaren som användes var av hög kvalitet, ljudnivån var på en lagom och jämn nivå under 

intervjutillfällena vilket gjorde att transkribering av data kunde göras utan att jag missade något ord. 

Kvalitet genom reliabilitet gällande mig som forskare säkerställs genom att jag redogjort för min egen 

förförståelse till ämnet och har en förståelse för hur min reflexivitet kan vinkla resultatet. 

Studiens validitet kan enligt Bryman (2011) delas upp i två kategorier; intern samt extern validitet. 

Den interna validiteten handlar om hur studiens resultat och slutsatser kan ses som trovärdiga och 

giltiga eller inte i relation till syftet. Detta redogörs för i studien då jag under arbetets gång bland annat 

redovisat tillvägagångssätt och gjort kopplingar till studiens syfte. Denna studie kan anses ha en hög 

intern validitet då en röd tråd funnits genom studien och tillvägagångssättet och metodprocessen 

korrelerar med studiens resultat och slutsatser. Den externa validiteten handlar om huruvida studiens 

resultat och slutsatser är överförbara till liknande studier. För att studien ska ha en hög extern validitet 

har det varit relevant för mig som forskare att som sagt på ett detaljerat sätt kunna beskriva arbetets 

gång och vilka slutsatser jag kommit fram till.  

5.8 Etiska överväganden 

Bryman (2011) nämner i boken Samhällsvetenskapliga metoder fyra grundläggande etiska principer 

som man bör ha i åtanke vid planerande, genomförande och analys av en vetenskaplig studie. Dessa 

principer är essentiella inom samhällsforskningen och benämns som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Innan intervjuerna tog plats informerades samtliga deltagare om studiens syfte och vilka 

frågeställningar som var centrala. För att ytterligare betona informationskravets principer informerades 
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även deltagarna om att deras medverkande var frivilligt och att de kunde avbryta detta om de så 

önskade, under studiens gång, utan att behöva ange orsak. För att kunna säkerställa att de etiska 

principerna följdes som Bryman (2011) nämner så skrev samtliga deltagare på ett samtyckesbrev vid 

intervjuernas inledning. Gällande konfidentialitets- och nyttjandekravet förvarades samtliga inhämtade 

uppgifter från deltagarna på en säker plats som endast jag som forskare hade tillgång till. Detta för att 

försäkra att insamlad data endast användes för denna studies ändamål och inte för något annat. Lösa 

papper hanterades genom att förvara dessa i ett låst skåp. Data- och ljudfiler samt övriga digitala 

dokument var lösenordsskyddade och raderades efter att studien var färdigställd. Deltagarnas 

anonymitet säkrades genom ett avidentifierade i studien av namn och kommun. Samtliga deltagare 

benämndes istället genom studien som deltagare A, B, C eller D i större eller mindre kommun.  

 

Viktigt för denna studie då den var av kvalitativ art med många öppna frågor och därmed lämnade ett 

större tolkningsutrymme för mig som forskare, var att jag kunde försäkra mig om att jag fått med de 

svar på frågorna som informanterna menade att avge. Parafrasering användes därför under 

intervjuernas gång för att jag skulle försäkra mig om att jag hade uppfattat informationen rätt. Varje 

intervju avrundades även med frågan om de hade något mer att tillägga, även detta för att säkerställa 

att man fått med det rätta och det mest essentiella. Om vissa oklarheter sedan uppstod vid 

transkribering eller vid senare analys av insamlad data kontaktades deltagarna via mejl där de fick 

chans att utveckla sina svar eller förtydliga påståenden.  

5.9 Min egen förförståelse 

Jag har under socionomutbildningen kommit i kontakt med ett flertal verksamheter som använder sig 

av olika slags genomförandeplaner i sina arbeten. Under min första praktik på en LSS-enhet väcktes 

intresset av att undersöka hur olika planer realiseras utifrån hur det är bestämt att de ska fungera, då ett 

flertal verksamheter var till synes helt ointresserade av att upprätta bland annat genomförandeplaner 

för brukarna. Då jag har en tro om att alla människor som arbetar inom socialt arbete vill väl, vill jag 

tro att intresset finns, men att kanske resurserna eller kunskapen till detta finns. För att förhindra att 

min egen förförståelse skulle vinkla studiens tillvägagångssätt och resultat har jag försökt ställa mig så 

neutral som möjligt till ämnet. 

6. RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån insamlad empiri. Varje huvudkategori avrundas med 

en analys baserad på den teoretiska referensramen handlingsutrymme. I analysdelarna kopplas även 

insamlad empiri till tidigare redovisad forskning (se avsnitt 3). 
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6.1 Det praktiska arbetet med planerna  

Varje intervju inleddes med att respondenterna fick delge på vilket sätt de kom i kontakt med 

samordnade och/eller individuella planer i sina professioner. Alla hade olika svar på detta och även 

kring mängden planer man kom i kontakt. Detta berodde främst på antal ärenden, vilka rutiner man 

hade för hur man arbetade med planerna och vilken kunskap man själv hade om planerna för att kunna 

arbeta med dem. Flertalet av respondenterna arbetade i kommuner där man inte hade så många LSS-

ärenden, vilket bidrog till att man inte hade arbetat in tydliga rutiner för planerna. Respondenterna i 

studien var alla mellan åldern 40-50 år och hade arbetat inom LSS i snitt mellan 8-10 år varav en hade 

arbetat inom LSS i 2 år. Respondenterna hade tidigare genomfört en socionomutbildning eller 

utbildning av liknande slag med koppling till social omsorg. Planerna som berördes under intervjuerna 

var individuell plan enligt 10§ LSS samt SIP - Samordnad Individuell Plan. Det som diskuterades 

gällande rutiner och arbetsmetoder var riktlinjer och kunskapen kring planerna, information till den 

enskilde, vilka arbetsrutiner man hade samt om rollen som samordnare. 

 

Riktlinjer och kunskap kring planerna 

De riktlinjer man hade kring arbetet med både individuell plan och SIP handlade främst om det som 

står i lagstiftning och utifrån dessa hade vissa av kommunerna skapat egna riktlinjer för att underlätta 

användandet av planerna i form av olika checklistor och mallar samt dagordningar för träffar kring 

planerna. Det var dock inte alla som hade tillgång till dessa och i de fallen upplevde jag att 

respondenterna kunde känna sig mer förvirrade kring vad arbetet med varje plan innebar rent konkret.  

 

Under intervjuerna ville jag ta reda på hur länge man hade använt sig av antingen individuella planer 

eller SIP-planer och det intressanta var att jag fick olika svar från nästan alla, även gällande hur länge 

dessa planer hade funnits rent allmänt. 

 

A: I och med att LSS individuell plan har funnits sen lagen fanns (…) det är enda skillnaden att 

förut har de ju sagt att man ska ju, man kan begära det. Men nu är det ju att vi är skyldiga att 

erbjuda det. Men den här insatsen har funnits sen många, många år tillbaka. 

 

A hade erfarenheter av att vara delaktig i både individuella planer och SIP-planer mer frekvent i sitt 

arbete än vad andra respondenter hade. Mer frekvent användning av planerna i arbetet innebar bland 

annat bättre rutiner, samtidigt som man lärde sig med tiden att på ett bättre sätt kunna se behovet av en 

ökad samverkan kring den enskildes insatser. I de kommuner där man inte upprättade lika många 

planer hade dock samtliga respondenter fått deltagit i mindre kurser om individuell plan och SIP, både 

internt i form av handläggare inom kommunen som informerade om planerna och externt i form av 

seminarier där flera kommuner samlats för att diskutera vilka riktlinjer man bör ha i arbetet med 

planerna.  
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Information till den enskilde  

Enligt undersökningarna som presenterats innan (se avsnitt 3 och 4) så visade det sig att inte alla 

kommuner hade upprättade samordnade och/eller individuella planer för alla personer beviljade LSS. 

För att kunna upprätta en plan krävs det att man erbjuder den enskilde möjligheten till planen, menar 

Socialstyrelsen (2014), samt att information finns att tillgå för brukaren via olika forum. Det som jag 

då eftersökte var vilken slags information som fanns ute och hur lättillgänglig denna var. Enligt B 

fanns det information ute på kommunens hemsida, men endast kort om vad den individuella planen 

var för något och inte hur man ansökte om denna eller hur arbetet sedan gick till. Detta var något som 

B ville skulle utvecklas och på enheten hade man blivit lovade att information om båda planer skulle 

läggas upp digitalt, så fort en pågående ombyggnad av hemsidan hade blivit klar. Den individuella 

planen benämndes av häflten av respondenterna vara en form av insats som man hade rätt till om man 

hade beviljade insatser enligt LSS. Information fanns i dessa fall redan på ansökningsblanketten för 

insatser och det var inarbetat hos A att man då alltid informerade den enskilde och eventuell 

företrädare om planen.  

 

Det var tydligt genom intervjuerna att respondenterna kände en viss förtvivlan över att man fått 

påtryckning från regeringen att man måste erbjuda samtliga brukare en samordnad och/eller 

individuell plan. En lagändring gjordes i LSS under 2000-talet där man lade till att just individuella 

planer måste alltid erbjudas, i hopp om att planerna skulle användas mer frekvent.  

 

A: (…) och det har funnits i alla år men det är ju dåvarande Länsstyrelse som ju gjorde 

kartläggningen på att det inte används lika frekvent som gör att dom ändrat lagformuleringen. 

Det är inte individen som ska begära utan vi ska erbjuda det. Det har blivit lite starkare i det, 

absolut. Men det är ett erbjudande och information man gör med alla de här, men vissa kanske 

tycker att ”äh, det behövs inte, det planeras ändå om varje insats” och då känns det överflödigt 

att ha med en individuell plan till. 

 

En av respondenterna uttrycker en viss frustation över att det ska ”planeras för planerandets skull” och 

menade att det ser bra ut i lagstiftning när det står att alla ska erbjudas individuella planer enligt 10§ 

LSS men att det inte alltid såg ut så i verkligheten. Denna kommun hade vetat om att individuella 

planer hade funnits sen en lång tid tillbaka och jag frågade respondenten hur det gick till när de 

började använda SIP-planer.  
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C: I december gjorde jag min första men vi har väl varit på nån, alltså...man har varit kallad på 

nån, alltså varit med när nån annan har varit samordnare. Men det går ju lite i mode, alltså 

moden i det här (…) Det var ju tydligen så att kommunerna fick ju nån...och nu vet jag inte om 

det är oss, det tror jag inte, men kommunerna fick ju nån sorts åter...alltså pengar för hur 

många SIP:ar man gjorde.  

 

I och med Socialstyrelsens påtryckning har kraven på bland annat informationsskyldighet för 

samordnade och/eller individuella planer ökats. Informationen som finns ute för den enskilde enligt 

respondenterna har utvecklingsmöjligheter och man ser ett samband mellan att kommuner som har få 

upprättade individuella- eller SIP-planer även har lite information ute om dessa för den enskilde. 

 

Arbetsrutiner 

Rutinerna kring erbjudande samt upprättande av samordnade och/eller individuella planer berodde på 

hur frekvent man kunde erbjuda och upprätta dessa planer. Det berodde med andra ord på hur stor 

kommunen var, hur många invånare var beviljade insatser enligt LSS samt hur många av dessa det var 

som hade behovet av en upprättad samordnad och/eller individuell plan.  

 

Enligt svaren jag fått har individuell plan enligt 10§ LSS funnits under en längre tid och arbetet med 

denna har utvecklats sedan att LSS infördes i svensk lag. SIP-planen däremot har bara funnits i ett par 

år och är ett relativt nytt verktyg. A och B nämnde att man sedan långt tillbaka i många kommuner har 

haft rutiner gällande bland annat nätverksträffar och elevvårdskonferenser och arbetet i dessa kan 

liknas vid det arbete som förs vid samordnade och/eller individuella planer. A berättade att man i 

dennes kommun hade varit lite fega med att arbeta med just SIP:ar och att man hellre arbetade med 

nätverksträffar. 

 

A: (…) det är fortfarande nytt. Och sen ser det säkert olika ut i varje kommun. Vissa kommuner 

har skrivit bra rutiner, det finns en mall, en färdig mall som man ska skriva på. Så det är lite 

lättare att sätta igång (…) Varje förvaltning har gjort eget ungefär som rutiner när sånt behov 

uppstår, då gör man si och gör så. Så vi har på vård- och omsorg en rutin och 

socialförvaltningen har en och landstinget sitt. Det är samma beskrivning och samma lag men 

ändå att det är (…) man ordnar egna rutiner och det är ett måste. Lag är lag. Man måste ha 

rutiner, på lokala nivåer, hur man ska agera. 

 

Sammantaget ur alla intervjuer visar att respondenterna visste vad tydliga rutiner kring planerna 

innebar och att de flesta hade den kunskapen som krävdes för att kunna kontinuerligt använda 

planerna. Rutinerna handlar främst om att man alltid erbjuder den enskilde upprättandet av en 

SIP:ar
SIP:ar
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individuell plan och sedan att man genomför arbetet med dessa på ett korrekt sätt, gällande kontakt 

med och sammankallande av berörda personer och att man fullföljer planernas syfte. 

 

Att vara samordnare eller inte 

Arbetsrutinerna som togs upp under intervjuerna berörde respondenternas egna roller i planerna och 

oftast handlade det om att vara samordnare eller inte för planerna. Det framkom från intervjuerna att 

det var LSS-handläggaren i första hand som har ansvaret för att agera samordnare, men ibland lades 

ansvaret för samordningsrollen över på någon annan av praktiska skäl eller för att den enskilde själv 

önskat det. Samtliga respondenter betonade att man alltid bör ha den enskilde i åtanke och dennes 

samtycke vid bestämmandet av samordnare.  

 

C: Handläggaren har ju en dialog, vem vill du ska vara samordnare, alltså vem vill du ska ha 

huvudansvaret (…) då erbjuder hon en av kuratorerna här (…) Så då får jag beslutet, eller det 

är ju egentligen inte ett beslut så, utan ja...det är ju ett beslut men det är ju inte som en insats på 

det viset.  

 

Det C menade här är att på grund av att den enskilde inte alltid visste vad en individuell plan innebar 

och att man då inte heller hade särskilda önskemål om en specifik samordnare, brukade man i många 

kommuner automatiskt lägga ansvaret för samordning på kuratorerna. I Cs fall kände man att man 

hade en given roll med en samordnande funktion, något som inte kändes lika självklart för en del av 

respondenterna. Dock ansåg inte någon av LSS-handläggarna att det var en börda i sig att vara 

samordnare och man betonade att man enligt lag var skyldig att sammankalla inför träffar till planerna 

om behovet fanns, man fick inte tacka nej. 

 

C: En stor del av tjänsten här när man är kurator (…) så har man en samordnande funktion 

(…) när det gäller SIP:en då är det ju så att den som kommer i kontakt med personen som har 

ansvar att upprätta en SIP. För den har ju kommit för att säkerställa för att jag inte sitter här 

och sitter nån på individ- och familjeomsorgen och så sitter nån på landstinget och tänker att 

någon borde ta tag i det här. 

 

D pekade på en stressfaktor som samordningsrollen kunde innebära om man arbetade som ensam LSS-

handläggare och även ibland hade ansvaret som kurator på enheten. Att vara samordnare i sig var 

ingen svår uppgift, menade D, men det var inte alltid man fick det utrymme man ville ha för att kunna 

uppfylla rollen på ett bra sätt. D var en av flera LSS-handläggare som hade fått bortprioritera planerna 

i sitt arbete, just för att resurserna inte fanns. LSS-handläggarna som intervjuades uttryckte en vilja till 

att fler kuratorer skulle ta på sig ansvaret att vara samordnare, då man ansåg att dessa hade mer 

kunskap gällande samtalsmetodik och liknande som kunde vara gynnande för den enskilde. Man hade 

SIP:en
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annars önskemål om tid till att kunna fokusera mer på arbetet kring samordnade och/eller individuella 

planer, något som man ansåg inte var en prioritering från ledningen trots att kraven kring erbjudande 

har ökats under de senaste åren. 

6.1.1 Teoretisk analys 

Socialstyrelsens riktlinjer och lagstiftning 

Samtliga respondenter var medvetna om regeringens påtryckningar om att fler samordnade och/eller 

individuella planer bör upprättas. Riktlinjer för exakt hur dessa planer skulle se ut fanns dock inte i 

alla kommuner. Mängden upprättade planer berodde främst på hur stora kommunerna var och hur 

många personer man hade som var bevjilade insatser enligt LSS. Informationen som kommunerna 

kunde bidra med till den enskilde och dess eventuella företrädare eller vårdnadshavare var bristfällig. 

Information kring SIP-planen fanns inte att tillgå någonstans, vilket bidrar till att denne hålls inom 

verksamheternas väggar. Socialstyrelsen betonar i sina riktlinjer vikten av att dokumentation för 

erbjudande av planerna har gjorts, för att man ska kunna följa upp hur planerna fungerar för det 

fortsatta utvecklingsarbetet med planerna. Det framgår i intervjuerna att man i de flesta kommunerna 

har rutiner gällande dokumentation kring erbjudande, dock som i studien av Alve et al. (2013) visar är 

det inte ovanligt att man inte har inarbetade praktiska rutiner kring själva erbjudandet. Socialstyrelsens 

riktlinjer är tydliga med vad som ska ingå i planerna dock pekar denna studie och tidigare forskning på 

att man behöver anpassa rutinerna mer specifikt utifrån hur LSS-verksamheten ser ut i särskilda 

kommuner och framförallt att resurser till detta bör ges (Alve et al., 2013; Alve et al., 2012). I min 

studie framkommer det att alla är medvetna om att samordnade och/eller individuella planer alltid ska 

erbjudas, dock menar man att lagstiftningen brister i sin formulering då det inte är alla som kan 

tillgodogöra sig planen. Tidigare svenska kartläggningar (se avsnitt 3) har syftet att undersöka varför 

inte alla kommuner har lika många upprättade planer. I min studie framgår det även att man i vissa 

kommuner har fått ersättning för antalet upprättade planer, vilket man menar leder till att det egentliga 

syftet med planerna försvinner då det blir fel fokus. Respondenterna menar att en av orsakerna till att 

kommuner har olika antal upprättade planer är för att behovet inte finns och därför har en del av 

respondenterna automatiskt valt bort att erbjuda brukarna planerna. I och med att SIP-planen är så pass 

ny och den individuella planen enligt 10§ LSS inte är inarbetad hos alla kommuner på grund av låga 

antal brukare med det behovet använder man fortfarande äldre dokumentations- och 

samverkansformer som till exempel nätverksträffar eller elevvårdskonferenser. I och med att dessa 

uppfyller liknande syften som planerna så har ibland inte behovet funnits av att upprätta ännu en plan.  

 

Gräsrotsbyråkraten 

Två orsaker till informationsbristen uppkom under intervjuerna - kunskapsbrist hos LSS-handläggarna 

kring vad planerna innebar samt brist av resurser för att kunna lägga ner tid till att utveckla 

informationen. Detta kan kopplas till tidigare forskning som visar på att det snäva handlingsutrymmet 
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man har påverkar hur arbetet med erbjudande av planerna (Holum, 2012; Socialstyrelsen, 2001). I 

resultatet framkommer det att LSS-handläggarna känner en viss förtvivlan inför att inte kunna arbeta 

med planerna på det sätt som man önskar. Detta beror ofta på för hög arbetsbelastning och att man 

känner sig begränsad av det handlingsutrymmet man har. Gällande erbjudande av planerna ansåg 

samtliga respondenter berodde helt på omständigheterna kring den enskildes behov av samordning. 

Trots att man ansåg att lagstiftingen kunde vara begränsande gällande planerna, kände de flesta sig 

säkra hur man kunde utveckla informationen och tillgängligheten av planerna för den enskilde. 

Flertalet av respondenter menade dock att regeringens påtryckning av att erbjuda samtliga brukare en 

samordnad och/eller individuell hade blivit en stressfaktor i deras arbete. Tidigare forskning visar på 

att just LSS-handläggare i fenomenet gällande planer inom LSS inte får det utrymme som kan behövas 

för att man ska få en djupare förståelse kring varför inte alla individer har en upprättad plan (Holum, 

2012; Socialstyrelsen, 2001; Berger et al., 2009). Som gräsrotsbyråkrat befinner sig samordnaren för 

dessa planer ”i verkligheten” som en av respondenterna uttrycker det som. Man upplever att ledningen 

endast ser vad lagstiftningen pekar på, utan att reflektera över hur detta fungerar i praktiken.  

6.2 Ett arbetsverktyg med både möjligheter och svårigheter 

För att samordnade och/eller individuella planer ska fungera i praktiken måste de tjäna ett tydligt syfte, 

menar respondenterna i studien. Alla är överens om att det generella syftet med både individuella 

planer enligt 10§ LSS och SIP-planer är att fungera som verktyg för en ökad och förbättrad samverkan 

och för att den enskilde ska kunna få en lättare hantering och översikt av sina insatser. Det som man 

hade fokus på under intervjuerna var de olika planernas syften samt vilka möjligheter och svårigheter 

dessa hade för respondenten själv, för andra verksamheter och för den enskilde.  

 

Olika planer, olika syften 

Den individuella planen enligt 10§ LSS upprättades för den enskildes skull medan SIP-planen 

upprättades när verksamheterna själva såg att ett behov av en bättre samverkan fanns. I och med detta 

erbjöds inte alltid den enskilde en SIP-plan, dock hade alla respondenter rutiner med att alltid berätta 

för den enskilde om när man tänkte upprätta en sådan och om denne då ville delta. Jag frågade 

samtliga respondenter om planernas syften alltid uppfylldes vid uppföljningar och alla svarade att de 

aldrig hade varit med om någon gång där någon varit missnöjd med planerna. Det som jag då undrade 

var varför inte fler planer upprättas, för alla brukare inom LSS, om de nu tjänar ett bra syfte och visar 

på goda resultat? Jag frågade respondenterna om vad de ansåg om planernas syfte och hur de 

kollaborerar med vad lagstiftningen säger om planerna. 
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C: Ja, det är ju samordning som är syftet. Och delaktighet. Eh...jag tycker att när det gäller 

individuell plan LSS så är det ju inte så många som vi jobbar med som kan tillgodogöra sig en 

individuell plan själv, alltså utan att det blir en representants plan. Eh...så det tycker jag inte 

riktigt att...hur de tänkte i lagstiftningen med den här planen (…) Sen kan man ju använda den, 

absolut, som samverkansintrument så och jag tror...min bedömning är att det används mer så 

än att brukarna själva ska få vara delaktiga alltså. 

 

B gör en koppling till andra planer som finns tillgängliga inom olika verksamheter som LSS 

samverkar med. Jag frågade B om det kunde vara förvirrande för den enskilde och eventuell 

företrädare eller vårdnadshavare att det finns så många olika planer och att man kallar dem för olika 

saker, trots att de har liknande syften. B svarade ja och menade att det troligen var därför som ingen 

brukare eller företrädare någonsin hade efterfrågat varken individuell plan eller SIP i deras kommun. 

 

D: Jag tycker det här är ganska bra för det blir ju begränsat med de personer som är 

involverade. Det är inga fler med utan det är dem man väljer som ska vara med och som berörs 

av just det här ärendet eller vad personen vill och önskar. Och så sen att det blir...det blir 

klarare och tydligare vem som gör vad och att det blir gjort (…) Syftet är ju att den enskilde ska 

få det bättre, tror jag. Och det tror jag att det blir.  

 

Det respondenterna menade var att planerna tjänade ett syfte, med fokus på den enskilde, men som C 

sade så kan den enskilde inte alltid tillgodogöra sig just en individuell plan. 

 

Möjligheter och svårigheter med planerna 

Möjligheterna med planerna är att man kan skapa en tydlighet kring ansvarsfördelningen av insatserna. 

B uttryckte även att träffarna kring planerna hade bidragit med en möjlighet för ett förtydligande av 

hur LSS fungerar.  

 

B: Man lägger gärna ord i munnen på oss och rättighetslag...[suckar]...precis, det är ju en 

rättighetslag (…) Men det betyder inte att alla inom personkretsen har rätt till alla insatser (…) 

Men det är ju det vi upplever att ibland så får vi knappt komma till tals utan det är redan uttalat 

vart man ska vända sig (…) De lägger gärna orden i munnen på mig innan man hinner...så vi 

jobbar lite i motvind ibland. 

 

Samordnade och/eller individuella planer kan därför bidra till att LSS-handläggarna kan förespråka 

LSS på ett bättre sätt. En svårighet med användandet av planerna som ibland hindrade respondenterna 

att kunna fortsätta använda planerna på ett effektivt sätt i sina arbeten var att inflytandet riktades åt fel 
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håll. Det var viktigt när den enskilde hade en funktionsnedsättning som gjorde att denne inte kunde 

föra sin egen talan att alla fortfarande pratade med den personen och hela tiden sökte bekräftelse.  

 

Möjligheter och svårigheter för LSS-handläggare och kuratorer 

Respondenterna menade att SIP-planen speciellt var gynnande i deras arbeten. LSS-handläggarna och 

kuratorerna kunde då få en helhetsbild av hur ansvarsfördelningen såg ut och med samtycke från den 

enskilde kunde man delvis bryta sekretessen mellan olika verksamheter och få en inblick i hur alla 

jobbade för denna person. En svårighet för respondenterna att använda samordnade och/eller 

individuella planer som framkom genom intervjuerna var bristen av resurser. Man fick oftast inte den 

tid eller det utrymme som krävdes för att arbeta på ett bra sätt med planerna, vilket gjorde att planerna 

inte alltid kunde prioriteras.  

 

A: Sen är det väldigt mycket för den personen som är sammankallande. Ibland har vi ju jobbat 

som teamarbetande så att jag kunde hålla i möten och en annan som kunde vara sekreterare. 

Jag håller i och en till som skriver protokollet. Men vissa har både och då måste man hålla i 

samtidigt och skriva ner och sen gör man protokoll och bokar nästa möte, så att då blir det 

ganska mycket och mer jobb. 

 

A berättar även att en av svårigheterna med att använda planerna på ett bra sätt är att det ofta är 

omöjligt att kunna applicera samma slags planmall på fler än en person. A, likaså de andra 

respondenterna, efterlyser mer fortbildning och eventuellt insatta tjänster som kan specialisera sig på 

just dessa planer. Trots detta kunde samordnade och/eller individuella planer fungera som gynnande 

för respondenterna. De som var mer vana vid att använda dessa planer i sitt arbete menade att planerna 

hade underlättat deras arbete avsevärt i det långa loppet. Detta för att man själv hade fått en ökad 

förståelse och kunskap kring hur andra verksamheter fungerade och lättare kunde ta kontakt med rätta 

personerna samt för att man inte behövde känna en oro över hur insatserna fungerade. Med hjälp av 

planerna kunde man se vilka som gjorde vad och under uppföljningarna av dessa, menar A och B, får 

man då ett kvitto på att insatserna fungerade och man kunde ge sig själv en liten klapp på axeln.  

 

Möjligheter och svårigheter för andra verksamheter 

Möjligheterna för andra verksamheter med att medverka i arbetet med både individuella planer enligt 

10§ LSS och SIP-planer var att man kunde få en ökad förståelse kring hur en persons 

funktionsnedsättning såg ut. Genom att medverka på träffarna med planerna kunde andra verksamheter 

även få chansen till att förklara hur deras arbete ser ut och vad exakt de kan erbjuda den enskilde. 

Svårigheten som fanns med planerna gällde både LSS-handläggare, kurator och andra berörda 

verksamheter och handlade om att hitta en tid som passade alla vid bokning inför träffar. Detta kunde 
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vara ett stressande moment, menade C, som vid tillfället tillsammans med andra på enheten höll på att 

arbeta med rutiner kring tidsbokningar med andra aktörer. 

 

Möjligheter och svårigheter för den enskilde 

Möjligheterna för den enskilde med att använda individuella planer enligt 10§ LSS är att man får en 

alldeles egen plan. Denna plan ska kunna ge den enskilde och eventuell företrädare eller 

vårdnadshavare en översikt över samtliga beviljade och/eller planerade insatser. I den individuella 

planen har den enskilde rätten till att bestämma över målen som sätts upp. Dessa mål ska fungera som 

utvecklande sett utifrån ett salutogent perspektiv.  

 

Respondenterna menade att det var väldigt vanligt att den enskilde kunde falla mellan stolarna när en 

samordning mellan insatserna inte fanns. Som en person med en funktionsnedsättning som kräver stöd 

och hjälp från flera insatser enligt LSS, kan man dra nytta av att tillsammans med en utvald 

samordnare kalla till en träff där samtliga berörda aktörer kan delta. På så sätt underlättar den 

individuella planen för den enskildes livsföring. En svårighet gällande individuella planer är dock som 

sagt att den enskilde inte alltid kan tillgodogöra sig planen och att man inte får det inflytande i planen 

som det är menat. Svårigheten blir då att försöka anpassa användandet av planen så att fokus flyttas 

från eventuell företrädare eller vårdnadshavare tillbaka till den enskilde.  

6.2.1 Teoretisk analys 

Socialstyrelsens riktlinjer och lagstiftning 

Studien visar på att samordnade och/eller individuella planer har tydliga möjligheter för både 

samordnaren, andra berörda verksamheter samt för den enskilde.  Respondenterna är för det mesta 

överens om vad planernas syfte är och utifrån Socialstyrelsens riktlinjer kring planernas syfte ska den 

enskildes delaktighet och inflytande alltid vara i fokus. Respondenterna bedömer att planerna är 

viktiga underlag för hur man ska planera upp ansvarsfördelningen kring de insatser som beviljas. 

Responsen de fick av planerna bekräftade att planerna kunde fungera som ett verktyg för den enskilde 

för att få en bättre kontroll över sina insatser, som Holums (2012) studie visade på, och även att den 

enskilde kände att man genom dessa planer kunde få sin röst hörd. Det som tidigare forskning brister i 

är att man endast tagit upp de situationer där utfallen har varit positiva.  

 

Syftet med både individuell plan enligt 10§ LSS och SIP-plan regleras i lagstiftning. Men flera av 

respondenterna menade att syftet med just den individuella planen inte alltid införlivades på det sätt 

det var menat enligt lagstiftning. I flera fall har respondenterna tyckt att fokus under träffarna inte har 

legat på den enskildes behov och önskemål, utan på vad omvärlden anser att denne bör göra utifrån 

sina beviljade insatser. Jarhag (2001) benämner den individuella planen vara en form av 

bemyndigandeprocess vilket inte stämmer överens med de resultaten som min studie visar på. Syftet 
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med den individuella planen, utifrån lagstiftning, uppfylls inte alltid då det ofta snarare blir 

företrädarens eller vårdnadshavarens plan. Flera av respondenterna anser även, vilket inte påvisas i 

tidigare forskning, att det i barnärenden ofta är föräldrarna som tar kontrollen över planerna. Många av 

föräldrarna uttryckte en önskan om att upprätta en plan för att kunna ha en samordnare som kan 

ansvara för kontakten mellan alla olika verksamheter. Detta är dock inte syftet enligt lagstiftningen. 

Föräldraansvaret vid barnärenden är något som diskuteras flitigt i vissa kommuner och respondenterna 

hade önskemål om att lagrummet kring just den individuella planen ytterligare kunde revideras för att 

betona att det är individens plan och ingen annans. 

 

Gräsrotsbyråkraten 

Då samtliga respondenter var överens om att den individuella planen enligt 10§ LSS var just den 

enskildes egna plan, lades fokus mer på hur SIP-planen kunde vara ett bra verktyg för både LSS-

handläggaren eller kuratorn samt för andra berörda verksamheter. Alla var överens om att den enskilde 

skulle ha fokus i planerna och i och med detta träffades man i olika verksamheter och diskuterade ett 

särskilt fall med särskila insatser och detta ledde till en kunskapsutveckling hos samtliga parter, då 

man fick ta del av hur personens funktionsnedsättning såg ut samt hur de andra verksamheterna 

arbetade. För gräsrotsbyråkraten handlar SIP-planen även om att kunna få möjligheten till att 

representera LSS-verksamheten och sitt eget arbete på ett bra sätt och tydliggöra vad man kan och vad 

man inte kan göra. Svårigheter som dock kunde uppstå för den som hade en samordnande funktion 

med de individuella planerna var att arbetet med dessa, särskilt i uppstarten, kunde vara 

resurskrävande vilket bidrog till att man inte kände sig tillräcklig.  

6.3 Kvalitet genom planerna och vidare arbete 

Flera av LSS-handläggarna som intervjuades hade en dubbelroll där man både agerade handläggare 

samt verkställde insatserna. Jag frågade om detta kunde påverka kvaliteten i deras arbete negativt och 

alla höll med. Respondenterna som befann sig i denna dubbelroll arbetade vid tillfället med att 

avveckla sin verkställande roll helt eller föra över en viss del av det ansvaret på bland annat 

enhetschefer. Utöver rättssäkerheten som var en viktig del i kvalitetssäkringen av LSS, ansåg man 

angående samordnade och/eller individuella planer att de viktigaste punkterna gällande kvalitet rörde 

sig om brukardelaktighet och inflytande, rätt insatser samt uppföljning.  Även samarbetet med andra 

verksamheter diskuterades och slutligen hur man kunde arbeta vidare med planerna. 

 

Brukardelaktighet och inflytande 

A: Jag tänker på att det är kvalitet ändå när den personen...för varje person om man säger så, 

det är kanske personen som har fått det som man har begärt. Då är det endå ett kvitto på att det 

är något som svarar på den.  
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Vid planerande, upprättande och uppföljning av insatser ska brukarfokus alltid vara nyckelordet vid 

samordnade och/eller individiduella planer och enligt respondenterna är det viktigt att man alltid utgår 

från den enskildes behov och önskemål. Om planerna är funktionella och förståeliga för den enskilde 

kan kvaliteten av planerna öka. A nämner hur man kan anpassa text i protokoll så att den blir lättläst. 

För att sedan ytterligare säkerställa planerna får den enskilde ta del av protokollet och godkänna 

innehållet, sedan skickas detta ut till de aktörer som den enskilde själv önskar ska ta del av 

informationen.  

 

C: Det blir absolut en annan sorts dialog när de är med så det är tänkt. Då får man ju tänka på 

att...om man tänker på att här har vi en person som har funktionsnedsättningar, så då får man 

ju anpassa informationen så att den blir förståelig och bekräfta att har du förstått vad vi 

pratade om och...är det så här du vill, eller är det så här (…) Att de får hela tiden bekräfta. 

 

Rätt insatser och uppföljning 

Gällande kvalitetssäkring genom planerna nämnde flera av respondenterna att en frekvent uppföljning 

av dessa var en viktig punkt. Det är vid uppföljningen av planerna som man kan se huruvida insatserna 

har haft den funktion som var menad och genom detta kunde man säkerställa kvaliteten av insatserna. 

Då kunde planerna vara ett viktigt verktyg. Individuella planer enligt 10§ LSS ska följas upp minst en 

gång om året, men oftast blir det ett par månaders mellanrum mellan träffarna. SIP-planerna är inte 

lika lagreglerade som den individuella planen är gällande tid för uppföljning, men samtliga 

respondenter håller med om att SIP-planen behöver följas upp helst lika ofta som den individuella 

planen. C uttryckte att planerna inte tjänade något syfte kvalitetsmässigt om man inte följde upp dem 

mer än en gång om året. Flera av respondenterna som hade agerat samordnare förespråkade 

uppföljningar med max två-tre månaders mellanrum mellan varje träff. 

 

Att planera med andra aktörer 

Skapandet och planerandet av samordnade och/eller individuella planer tillsammans med andra 

berörda aktörer utifrån den enskildes insatser kan innebära en mängd möjligheter som vi sett i 

resultatet ovan.  

 

A: (…) våran skyldighet när vi ser att det är många aktörer inblandade att det här ärendet 

behöver verkligen samordning. Då tar man upp det och det har vi i alla år gjort, vi pratade om 

att vi ska nätverksträffar runtikring men det är mer formalisering av plan...som man skriver en 

plan om vem gör vad. 

 

Det är olika hur många som deltar i träffarna, beroende på hur många insatser det gäller och vad syftet 

med träffarna är. Det framkom att de mest frekventa deltagarna är enhetschefer från LSS-bostäder, 



27 
 

handledare från daglig verksamhet, BUP
10

, IFO
11

, barn- och vuxenhabilitering, skola, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Men det finns vissa svårigheter med att planera 

tillsammans med andra, särskilt när det är många aktörer som är inblandade, menar flertalet av 

respondenter i studien. Respondenterna har olika lösningar på detta. C har löst problemet genom att 

bifoga med paragrafer ur lagrum till de mejl där ens deltagande efterfrågas, då är det betydligt fler som 

kommer menar man. Andra brukar ringa till de som är svårast att få tag på först och sedan anpassar 

man tiderna efter dessa personer. 

 

Vidareutveckling av planer och arbetet med dem 

Jag frågade till sist i intervjuerna hur viktigt det var för varje respondent att kunna använda dessa 

planer i sina arbeten samt hur man kunde vidareutveckla arbetet med dem. Svaren jag fick visade på 

att samtliga respondenter ansåg att planerna hade ett bra syfte och om man kunde använda sig av 

planerna på det sätt som de var menade till, kunde de vara mycket viktiga verktyg för dem. 

Respondenterna menar att man måste förtydliga vad de olika planerna har för syfte, genom bland 

annat ökad informationstillgänglighet för den enskilde och för andra samt genom att alla LSS-

handläggare eller kuratorer i olika kommuner får mer utbildning och information kring arbetet med 

samordnade och/eller individuella planer. Annars upplever flera av respondenterna att den enskilde 

med eventuell företrädare eller vårdnadshavare tycker att det blir mycket planerande för planerandets 

skull och därför önskar man inte alltid ett upprättande av ännu en plan. 

 

C: Att dokumentet finns är ju en sak, men får man folk att använda det på rätt sätt? (…) Många 

planer, många namn. Det är ju att tillägga det där jag sa – hur svårt ska det va? Hur många 

dokument ska vi ha, hur många planer ska vi ha? 

6.3.1 Teoretisk analys 

Socialstyrelsens riktlinjer och lagstiftning 

Riktlinjerna som Socialstyrelsen presenterar har tydliga indikationer på hur planerna kan verka 

kvalitetssäkrande för LSS. Respondenterna håller med om dessa, men medger att graden av 

brukardelaktighet och inflytande är låg vid många planer. Då detta är en viktig del i kvalitetssäkrandet 

av LSS bör därför en beskrivning av hur den enskilde kan göras mer delaktig finnas med i riktlinjerna. 

Det bör även framgå i lagstiftning att planerna endast ska erbjudas och upprättas om behovet finns. 

Därför bör ett tillägg i lagrum göras där det framgår att en eventuell behovsbedömning ska göras om 

samordnad och/eller individuell plan kan vara aktuellt. Det som tidigare forskning visar på som 

respondenterna i min studie bekräftar är att om planerna ska ha den kvalitet som regeringen vill att de 

ska ha, måste syftet med dessa planer klargöras, informationen måste nå ut och LSS-handläggarna och 

                                                           
10

 BUP – Barn- och Ungdomspsykiatri 
11

 IFO – Individ- och familjeomsorg 
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kuratorerna måste få utrymme till att arbeta med att fullborda detta. Detta för att man inte ska känna att 

man planerar för planerandets skull, utan för att dessa planer ska ha ett specifikt syfte och inte smälta 

ihop med andra planer som upprättas. 

 

Gräsrotsbyråkraten 

Flertalet av LSS-handläggarna upplever att de har en dubbelroll när de både handlägger och verkställer 

i ärenden. Detta kan bidra med en låg rättssäkerhet för den enskilde men även en viss osäkerhet och 

stress för LSS-handläggaren då man känner att ens handlingsutrymme går över vissa gränser. Detta 

kan i sig påverka relationen mellan LSS-handläggare och den enskilde. Tidigare redovisade studier 

visar på att denna relation kan vara en viktig del för hur arbetet med samordnade och/eller individuella 

ser ut. Om rättsäkerheten kan stärkas i och med en omfördelning av ansvar, vilket vid denna studies 

tillfälle var igång, kan även en kvalitetshöjning av planerna göras menar respondenterna. Utöver detta 

visar resultatet från min studie tydliga tecken på att man inte har de resurser och det utrymme som 

krävs för att arbeta med planerna fullt ut. Om inte tid finns för utbildning kring planerna eller 

fastställande av rutiner inför erbjudande och upprättande av planerna, uppnås inte den kvaliteten som 

är menad.  

7. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

Detta avsnitt inleds med en sammanfattning av studiens resultat. Sen följer en diskussion kring vald 

metod och tillvägagångssätt. Avsnittet avslutas med en kritisk diskussion kring studiens fynd och detta 

avrundas sedan med en konklusion av studien och förslag till framtida forskning. 

7.1 Studiens slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka LSS-handläggares upplevelser av att arbeta med 

samordnade och/eller individuella planer i sina ärenden. Frågeställningarna har fungerat som 

en röd tråd genom studien och med vald metod och tillvägagångssätt samt genom vidare 

analys har jag kunnat uppfylla studiens syfte. För att sammanfatta studiens centrala fynd 

utifrån dess syfte presenteras här hur frågeställningarna har besvarats: 

 

Rutiner och arbetsmetoder 

För att få planerna att fungera på ett korrekt sätt var tydliga rutiner och riktlinjer att föredra enligt 

respondenterna. Dessa rutiner ska då både gälla erbjudandet av planerna samt upprättande av dessa. 

Då planerna i flera av deltagande kommuner inte hade implementerats på arbetsplatsen ordentligt än 

och var relativt nya arbetsverktyg, saknades det därför ofta rutiner kring hur man skulle arbeta med 

planerna. Anledningen till den långsamma implemeteringen anses främst bero på brist av resurser för 

att kunna ge planerna ett större utrymme. Även okunskap om hur planerna fungerade var en 
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bidragande faktor till att många hellre använde äldre och mer inarbetade arbetsmetoder och 

tillvägsgångssätt med liknande syften som planerna.  

 

Planernas syfte 

De samordnade och/eller individuella planer som har behandlats i denna studie tjänar ett tydligt syfte, 

om man använder planerna på rätt sätt. Planernas primära syfte är att kunna bidra med en översikt 

kring planerade och redan beviljade LSS-insatser. Detta för att kunna ge både den enskilde och andra 

berörda aktörer information om vem som ansvarar för vilken insats och vilken roll alla har. Men man 

kan se att planernas syfte inte alltid införlivas i verkligheten. Detta beror på att inte alla brukare kan 

tillgodogöra sig planerna och att fokuset som egentligen ska ligga på ökad brukardelaktighet och 

inflytande läggs istället på vad andra anser vara bäst för den enskilde. Trots detta ansåg 

respondenterna att planerna kunde gynna LSS-handläggarna och kuratorerna själva och även andra 

berörda verksamheter som var med i planeringen av planerna utifrån ett samverkansperspektiv.  LSS-

handläggarna speciellt ansåg att de genom planerna fick en möjlighet att förespråka LSS på ett bättre 

sätt och i och med detta så fick man möjlighet att växa i och känna sig mer säker i sin yrkesroll.  

 

Planerna som verktyg för kvalitetssäkring och ett ökat samarbete 

Det som framkommit från tidigare forskning är att planerna kan agera kvalitetssäkrande i och med att 

processerna kring samtliga insatser dokumenteras noggrannt och då kan man lättare se vid 

uppföljningar och utvärderingar hur insatserna har fungerat (Malmqvist, 2001; Carlsson & Nilsson, 

2009). På så sätt kan man ständigt hålla utvecklingen av insatser igång och öka kvaliteten av dessa. 

För respondenterna gällande kvalitetssäkring genom planerna var det främst graden av 

brukardelaktighet och inflytande, att man fick ett kvitto på att insatserna var rätt för den enskilde 

genom uppföljning av planerna samt att man kunde samverka med andra verksamheter och 

myndigheter som nämndes. Från den teoretiska analysen kan man se vissa indikationer på att en 

omformulering av lagstiftning kring planerna bör ske i form av ett tillägg där eventuell 

behovsbedömning inför erbjudande samt upprättande av just individuell plan enligt 10§ LSS kan 

läggas till. Detta för att förtydliga att det är kvalitet man är ute efter och inte planering för planerandets 

skull, då detta är ett fenomen som för tillfället är ett aktuellt ämne inom det sociala arbetet. I och med 

att samordnade och/eller individuella planer även har ett fokus på ett ökat samarbete mellan olika 

verksamheter och myndigheter så bidrar det till att just dessa planer tjänar ett kvalitetssäkrande syfte i 

och med att den enskilde får chans att tala direkt till samtliga berörda aktörer på en gång. Det kan vara 

en tidskrävande process för samordnaren av planerna att sammankalla alla aktörer, men samtliga 

respondenter menar att det ändå är värt det då planerna kan underlätta deras arbete på lång sikt. För att 

kvaliteten ska hålla i planerna så krävs det ett förtydligande av planernas syfte och att dessa inte flyter 

ihop med varandra och skapar förvirring. Genom en ökad informationstillgänglighet om planerna för 



30 
 

den enskilde och genom ökade möjligheter för verksamma inom området att delta i kurser om hur 

planerna ska realiseras till verkligheten kan dessa planer fungera som kvalitetssäkrande. 

7.2 Metoddiskussion 

Metoden som valdes för studien var främst baserat på frånvaron av kvalitativ forskning inom detta 

område. Jag har efter en innehållsanalys av insamlad empiri kunnat besvarat studiens frågeställningar. 

Från början var syftet med denna studie att endast belysa LSS-handläggarnas användande av 

individuella planer enligt 10§ LSS. Men under arbetets gång utvecklades och utvidgades ambitionen 

med att inkludera snarlika planer med liknande syfte. Detta för att dels öka chanserna till att hitta 

respondenter samt för att jag insåg att jag var inne på ett område som kunde bidra till att väcka tankar 

till att utveckla och förbättra planeringsverktygen för LSS-handläggaren. Då jag ville genomföra 

djupintervjuer var det nödvändigt att göra en begränsning av antalet respondenter. Hade fler 

respondenter deltagit hade den insamlade empirin blivit svårhanterlig i förhållande till den givna 

tidsramen.  

 

Området och fenomenet som min studie undersöker är tämligen begränsat och svensk forskning lyste 

med sin frånvaro. Hade jag uttökat mitt ämnesområde och eventuellt tagit med fler perspektiv hade 

den tidigare forskningen kunnat bli mer omfattande och mer forskning hade kunnat ställas mot 

varandra. Jag anser dock att artiklarna som avsnittet tidigare forskning består av håller en tillräckligt 

god vetenskaplig kvalitet och de utgjorde ett tillräckligt bra material för analys av resultat.  

 

Den teoretiska referensramen som användes anses ha varit relevant för att kunna analysera resultaten 

på ett bra sätt, särskilt Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten bidrog till en djupare förståelse kring LSS-

handläggarnas och kuratorernas roll kring planerna. För att bibehålla en röd tråd genom hela arbetet 

har jag under arbetets gång gått tillbaka till studiens syfte och säkerställt att avsnitten kollaborerar med 

varandra. Det hade varit givande att få delta i träffar kring planerna eller intervjua andra medverkande 

aktörer för att få ett bredare perspektiv kring planerna.  

7.3 Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka rutiner och arbetsmetoder LSS-handläggare har i 

arbetet med samordnade och/eller individuella planer i ärenden med personer beviljade insatser 

enligt 9§ LSS. Syftet var också att belysa vad LSS-handläggarna ser som planernas syfte samt om och 

i sådana fall hur samordnade och/eller individuella planer kan fungera som verktyg för 

kvalitetssäkrande och för ett ökat samarbete mellan olika samhällsaktörer (se avsnitt 1). 

 

Användandet av samordnade och/eller individuella planer inom LSS idag styrs av hur lagstiftningen 

ser ut men även av hur LSS-handläggarnas egna handlingsutrymme ser ut. Den svenska välfärden idag 
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ser annorlunda ut jämfört med hur den såg ut för 20 år sedan när LSS-lagen kom till i svensk 

lagstiftning (Johansson, 1997). Det som har hänt som är relevant för denna studie är att kraven på 

social dokumentation har ökat och i och med detta har man blivit mer noggrann inom LSS-

verksamheterna att personal ska skriva ner det som händer som är av vikt för den enskilde och för 

personalen själva. Kommunerna genom LSS-handläggarna har flera gånger under 2000-talet fått 

påtryckningar från regeringshåll om att man måste bli mer noggrann med att uppföra rutiner kring 

erbjudande samt upprättande av samordnade och/eller individuella planer.  

 

Det är detta fenomen som min studie har undersökt vidare och eftersom det råder en brist av kvalitativ 

svensk forskning inom detta område, kan denna studie bidra till att medvetandegöra för hur man ser på 

arbetet med planerna utifrån ett socialarbetarperspektiv med fokus på de som har det yttersta ansvaret 

med att införliva planerna i verkligheten – LSS-handläggarna. Socialstyrelsen och Länsstyrelserna 

betonar i sina tidigare kartläggningar behovet av att upprätta fler planer, men för vilket syfte? Ska man 

upprätta dessa planer för planerandets skull och för att lagen ska följas utan vidare reflektion om 

frågor gällande behovsprövning och kvalitet för den enskilde eller ska man upprätta planerna när man 

ser tydligt att behovet finns för att uppnå den kvalitet som man från början ville ha i och med 

införandet av LSS i svensk lagstiftning? Detta är något som man bör diskutera vidare. 

Utifrån tidigare undersökningar på uppdrag från regeringen ser man att just den individuella planen 

enligt 10§ LSS inte fått det genomslag man hoppats på (Socialstyrelsen, 2001). Detta har man sedan 

undersökt vidare genom att kartlägga vilka faktorer som finns hos LSS-handläggarna som kan påverka 

implementeringen av planerna i deras arbete. Detta gör att en kunskapslucka skapas då man egentligen 

inte undersöker varför individuella planer enligt 10§ LSS inte fått det genomslag man hoppats på, utan 

vinklar studierna och istället försöker passa in verksamheterna till lagen. Spekulationer kan göras om 

att det borde vara tvärtom och detta är även något som några av respondenterna själva uttrycker under 

intervjuerna i min studie. Det som kan tyckas vara skrämmande här att den goda kvaliteten som LSS 

och Socialtjänstlagen ska stå för, som även ska gälla syftet med planerna, fallerar då regeringen endast 

önskar ett högre antal upprättade planer och reflekterar inte kring varför planerna kanske inte passar 

alla. Det framkom under intervjuerna information om att vissa kommuner hade fått ersättning för 

antalet upprättade samordnade och/eller individuella planer. Detta bekräftade några av respondenteras 

reflektioner kring varför Socialstyrelsen (2001) gjort en kartläggning kring hur många upprättade 

samordnade och/eller individuella planer varje kommun hade – det var för att skapa en jämförelse i 

form av en tävling om vilka kommuner som kunde få flest upprättade planer. Och den som hade flest 

fick ett pris.  

 

Detta kan visa på att fokus från regeringshåll med dessa planer eventuellt med åren kan ha flyttats från 

kvalitet till kvantitet. Detta stämmer överens med den nya välfärdsmodellen som Sverige börjar ta 
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efter, den så kallade new public management-modellen där man kan mäta kvalitet i siffror (Rövik, 

2000). Detta är inte något som någon av LSS-handläggarna vill ta efter och samtliga efterlyser ett 

större handlingsutrymme för att kunna arbeta med att förbättra arbetet med planerna så att de ska 

kunna bidra med den kvalitet som från början var menad. Då LSS-handläggarna befinner sig i en 

position som kan kallas för gräsrotsbyråkrat kan man spekulera kring hur bra informationsflödet 

mellan den enskilde, LSS-handläggaren och dennes ledning blir om man endast utgår från ett så kallat 

uppifrån-och-ner-styre (Johansson, 1997). Flertalet av respondenterna uttryckte att en större chans till 

att kunna påverka sitt eget handlingsutrymme och få sina åsikter hörda gällande arbetet med planerna 

kunde eventuellt bidra till att planerna kunde användas på ett bättre sätt. Verkligheten ska styra 

lagstiftningen, inte tvärtom, menade man.  

 

Samtidigt som det är ett faktum att man från regeringshåll vill se fler upprättade planer menar även 

Socialstyrelsen att en kvalitetssäkring av omsorgen för personer med funktionsnedsättningar måste 

ske och det är en anledning till att man börjat utveckla och stärka de lagrum där samordnade 

och/eller individuella planer nämns (se avsnitt 1). Detta i enlighet med respondenternas svar från 

denna studie kan sammanfattas som att informationen för den enskilde kring samordnade och/eller 

individuella planer bör utvecklas och denna borde som regel finnas med detaljerad men lättläst på 

varje kommuns hemsida, i foldrar samt i ansökningsblanketter. LSS-handläggaren bör även få 

utrymme till att kunna göra en eventuell behovsbedömning kring upprättande av individuell plan 

enligt 10§ LSS för att säkerställa att planen skulle tjäna ett syfte och inte bara bli en av många planer 

som den enskilde har. På så sätt kan inte den enskilde gå miste om möjligheten till rättigheten att bli 

erbjuden och eventuellt kunna begära upprättandet av en individuell plan.  

 

I nuläget hade deltagande kommuner olika antal upprättade samordnade och/eller individuella planer. I 

de större kommunerna med fler personer beviljade insatser enligt 9§ LSS och fler möjligheter till LSS-

verksamheter i området hade man fler upprättade planer. Siffermässigt så rörde det sig dock endast om 

5-10 % av samtliga brukare som hade upprättade planer från vardera kommun. Det som är intressant 

här är att tidigare kartläggningar inte tagit med statistisk kring antal erbjudna planer, som brukare har 

tackat nej till. I och med detta stärks hypotesen om att en viss bias finns i regeringens fokus på hur 

man arbetar med planerna. 

7.4 Konklusion och framtida forskning 

Utifrån problemformuleringen i min studie har jag kunnat se vilken sorts information om erbjudande 

till planerna man delar ut och i vilken utsträckning denna finns tillgänglig för den enskilde. Det har 

också varit intressant att se hur LSS-handläggares egna inställningar till och erfarenheter av att 

använda samordnade och/eller individuella planer kan påverka utfallet och effekten av planerna, detta 

utifrån vad de själva anser vara syftet med planerna samt vilka möjligheter och eventuella svårigheter 
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de kan se. En djupare förståelse kring hur planerna fungerar i praktiken kan bidra till en bättre 

användning av samordnade och/eller individuella planer inom LSS. 

 

Som det ser ut i dagens läge arbetar olika kommuner genom LSS-handläggarna på olika sätt med 

samordnade och/eller individuella planer. Detta beror på hur stora kommunerna är, hur många 

personer med beviljade insatser enligt 9§ LSS man har samt vilket utrymme LSS-handläggarna själva 

har för att arbeta med planerna. Rutiner och arbetsmetoder för erbjudande samt upprättande av 

planerna måste inarbetas hos kommunerna för att LSS-handläggarna ska känna sig trygga med att 

använda verktyget. Dock så ska dessa rutiner och arbetsmetoder vara motiverade och planer ska inte 

upprättas för planerandet skull, utan de ska kunna tjäna ett tydligt syfte. Syftet med planerna står klart 

och tydligt i lagstiftning och från riktlinjer från Socialstyrelsen, dock så är det inte alltid att den 

enskilde kan tillgodogöra sig planerna av olika anledningar. Samordnade och/eller individuella planer 

inom LSS och mellan andra aktörer kan fungera som kvalitetssäkrande genom det ökade samarbetet 

om man använder planerna på rätt sätt och att man följer upp dessa frekvent.  

 

Det som hade varit intressant att undersöka vidare hade varit att få med fler perspektiv på hur planerna 

fungerar i verkligheten och ställa detta mot lagstiftning och riktlinjer. Då tidigare forskning (jfr 

Holum, 2012) har fokus på goda erfarenheter av planerna skapas en kunskapslucka kring användandet 

av planerna då man inte berör de mindre bra erfarenheterna och får då inget att ställa svaren emot. 

Vidare kvalitativ forskning kring planerna bör göras för att kunna utveckla och säkerställa kvaliteten i 

dem. 
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Bilaga A - Missivbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Emma Larsson och jag studerar på socionomprogrammet i Östersund. Just nu är jag inne 

på sjätte terminen och gör min c-uppsats. Utifrån eget intresse har jag valt att göra en kvalitativ studie 

med inriktning på funktionsnedsättningar och social dokumentation. 

 

Min uppsats syftar till att undersöka hur LSS-handläggare arbetar med samordnade och/eller 

individuella planer för personer beviljade insatser enligt 9§ LSS. 

Fokus kommer att ligga på vilka rutiner man har för erbjudande av dessa planer, hur man själv 

uppfattar syftet med planerna och vilka möjligheter/svårigheter dessa kan ha samt hur man ser på 

samordnade och individuella planer som ett kvalitetssäkrande verktyg för en ökad samverkan mellan 

olika samhällsaktörer. 

 

 

 

För att lyckas med detta och få svar på mina frågor vänder jag mig nu till Dig som LSS-handläggare. 

Kravet för att delta i studien är att du har någon slags erfarenhet av att arbeta med samordnade 

och/eller individuella planer i ärenden gällande LSS. 

 

Ditt deltagande i denna studie kommer innebära en intervju på mellan 45-60 minuter på en plats du 

själv väljer för att Du ska känna dig trygg och avslappnad. Intervjun kommer att spelas in på band med 

ditt samtycke. 

 

Du kommer att ha rätt till av att avbryta din medverkan under studiens gång utan att behöva ange 

orsak. Allt material som tillges kommer att vara sekretessbelagt och du förblir anonym i ditt 

deltagande.  

 

 

 

Jag är tacksam om Du vill medverka i denna studie då en inblick i LSS-handläggares arbete med 

individuella planer är centralt för min uppsats. 

 

Jag kommer att kontakta dig via telefon under slutet av vecka 15 och fråga om du är intresserad 

av att delta. Om du svarar ja, så kommer vi då bestämma tid och plats för intervjun.  

 

Om du har frågor så hör gärna av dig, annars kommer mer information att ges när jag ringer upp. Som 

svar på detta brev, skicka gärna över nummer till din arbetstelefon via mejlsvar, telefon eller sms (se 

kontaktuppgifter nedan). 

 

Tack för att du tog dig tid! 

 

Med vänliga hälsningar 

Emma Larsson 

Tel: xxxxxxxxxx 

Mejl: emla1114@student.miun.se 
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Bilaga B - Samtyckesbrev 

 

Samtyckesbrev för deltagande i intervju och studie 

 

 

Syftet med denna intervju är att Du som handläggare ska bidra med dina erfarenheter av och 

inställningar till att använda samordnade och/eller individuella planer i Ditt arbete. 

 

Intervjun beräknas ta ca. 45-60 minuter och en bandinspelare kommer att användas för att spela in 

intervjun. Detta för att jag senare ska kunna skriva ut och bearbeta materialet. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och som uppgiftlämnare har du rätt till att avbryta din medverkan 

under intervjun och även efter att intervjun tagit plats utan att behöva ange orsak. 

 

Som uppgiftslämnare kommer du heller inte att tvingas att svara på frågor, utan kan välja att inte svara 

om du vill. 

 

Materialet som samlas in under intervjun kommer endast att användas för bakomliggande studies 

syfte. Material och personuppgifter som samlas in kommer endast student (Emma Larsson) att ha 

tillgång till och kommer att vara inlåsta på säker plats och datafiler kommer att vara 

lösenordsskyddade. 

 

 

I sammanställningen av material i färdig uppsats kommer citat och referens att användas, men du 

kommer att förbli anonym i studien. Ditt namn och arbetsplats med tillhörande kommun kommer att 

avidentifieras. 

 

(Du kommer att erhålla en kopia av detta brev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härmed samtycker Jag till ovanstående villkor för deltagande i studien: 
 

 

Ort och datum:  

 

Underskrift deltagare: ________________________________________________ 
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Bilaga C - Intervjuguide 

 

Presentation av deltagare 

Namn: 

Ålder:  

Tidigare utbildning: 

Yrkesbefattning: 

Arbetsplats/område: 

Tid som aktiv inom området: 

 

Antalet personer beviljade insatser enligt 9§ LSS i kommunen: 

Använder samordnade och/eller individuella planer och benämner dessa som:  

 

Inledning: 

Kan du berätta kort om hur du i din profession kommer i kontakt med samordnade och/eller 

individuella planer? 

 

Rutiner och arbetsmetoder 

1. Hur arbetar du med att kunna erbjuda brukarna samordnade och/eller individuella planer? 

- Rutiner, riktlinjer? 

- Information från olika håll? 

- Tillgång av resurser? 

 

2. Hur ser arbetet sedan ut med planerna? 

- Din roll? 

- Samordnare? Beskriv. 

- Inte samordnare? Utveckla. 

- Deltagare och samverkanspartners? 

- Brukardelaktighet och inflytande? 

 

Syftet med samordnade och/eller individuella planer 

1. Under din tid som aktiv ______, hur ofta har dessa planer förekommit i ditt arbete? 

- Planernas syfte, enligt dig? 

- För- och/eller nackdelar? 

- Möjligheter/svårigheter för din skull? 

- Möjligheter/svårigheter för den enskildes skull? 

- Möjligheter/svårigheter för andra aktörers skull? 

 

Kvalitetssäkring och ökad samverkan mellan olika instanser 

1. Hur kan dessa planer agera verktyg för ökad samverkan mellan olika instanser? 

- Beskriv samarbetet? 

- Möjligheter/svårigheter ökat samarbete? 

- Ökat samarbete gynnande för dig/den enskilde? 

 

2. Hur ser du på om dessa planer kan verka kvalitetssäkrande för LSS? 

- Beskriv kvalitetssäkring inom LSS? 

- Uppföljningar på planer, hur ofta?  

- Viktigt för dig att använda planerna i ditt arbete?  

 

Avslutning: 

Är det något mer du vill tillägga innan vi avslutar? 


