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Abstract 
 
The Mental health care reform – from intention to reality? An analysis of the psychiatric 

objectives of fulfillment. 

Authors: Jesper Kristianson & Johannes Svensson 

 

The purpose with this essay is to examine if the Swedish government’s intentions regarding to 

the mental health care reform, have been fulfilled. We have classified the intentions into three 

categories, regulation, financing and responsibility for organizing the policy. The intentions 

have then been compared with the results of the reform.  

 

Our theoretical framework starts with a model, developed by Evert Vedung (1998). We use 

this model as a tool to examine the fulfillment of the mental health care reform. A very 

important part in the Swedish mental health care reform, are the skeleton laws. The study 

therefore also gives a presentation of advantages and disadvantages with skeleton laws. 

 

The result of the study shows that the intentions of the Swedish government have not been 

fulfilled in the process of implementation. Partly it is because the skeleton laws are vaguely 

formulated. This can be one explanation for failure. The conclusion of this essay stipulates 

that the regulation and the responsibility for organizing the policy need to be further specified 

and explained. Nevertheless the Swedish government’s intention of financing has been 

succeeded.  

Keywords: LSS, skeleton laws, mental health care reform, responsibility for organizing the 

policy 
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1. Inledning 
 

1.1 Problemformulering 

Under det senaste decenniet har svensk massmedia beskrivit hur psykiskt sjuka personer gång 

på gång begått vansinneshandlingar. Rubrikerna i svensk dagspress har varit många: ”Man 

bakom Åkeshovsdådet psykiskt sjuk”1 En psykiskt sjuk man gick till attack mot människor 

omkring sig med en järnstång. Detta resulterade i att sex personer skadades samt en miste 

livet. ”Vansinnesförare konstaterad sjuk”2 En man kör på gående på Västerlånggatan i 

Gamla stan, detta slutade med att två personer miste livet och 15 skadades. Svenska 

Dagbladet hade följande rubrik den 9 juni 2004: ”Mijailovic är psykiskt sjuk”3  

Efter mordet på Sveriges utrikesminister Anna Lindh greps Mijailo Mijailovic för dådet. Han 

förklarades skyldig i tingsrätt, men den rättspsykiatriska undersökningen kunde inte styrka 

psykisk sjukdom. Dock bedömdes han av Socialstyrelsens rättsliga råd som psykiskt sjuk och 

dömdes därför till psykiatrisk vård av hovrätten.4 När dessa dåd har uppdagats har den 

psykiatriska vården fått bära hundhuvud. Det finns problem i psykiatriska vården där bland 

annat personer som sökt vård inte har fått det i den utsträckning de behöver det. Mijailovic 

hade varit intagen på en psykiatrisk klinik, men skrevs ut fem dagar innan dådet.5 Efter dessa 

dåd väcktes åter debatten om de psykiskt funktionshindrade och deras villkor i samhället.     

 

1995 genomfördes i Sverige en psykiatrireform med avsikt att ge de psykiskt 

funktionshindrade ett bättre liv, eller ett liv anpassat till att leva utanför institutionerna. De 

psykiskt funktionshindrade skulle numera inte längre sitta instängda på institutioner utan 

skulle så gott det går leva ett normalt liv ute i samhället. Det skulle numera inte endast vara 

medicinsk personal som behandlade dessa människor utan även icke medicinskt utbildad 

personal. Numera skulle psykologer och socialarbetare samt andra yrkesgrupper som 

exempelvis hemtjänsten och boendestödjare arbeta med de funktionshindrade ute i samhället. 

                                                 
1 Dagens Nyheter, 030806, ”Man bakom Åkeshovsdådet psykiskt sjuk”, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=167926. 
2 Dagens Nyheter, 030818, ”Vansinnesförare konstaterad sjuk”,  
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=171802 
3 Svenska Dagbladet, 040609, ”Mijailovic är psykiskt sjuk”, 
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_7606626.asp 
4 Svenska Dagbladet, 040708, ”Mijailovic döms till psykvård”, 
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_7800729.asp 
5 Svenska Dagbladet, 040108, ”Mordet på Anna Lind skedde av en slump”, 
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_6734648.asp. 
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Det samhälle som förr hade haft en skadlig inverkan på dessa personer men som nu skulle 

verka terapeutisk.6 

 

Syftet med psykiatrireformen var att klargöra kommunernas och landstingens ansvar gällande 

de psykiskt funktionshindrade. Då en decentralisering av statliga uppgifter äger rum, det vill 

säga då staten lägger ner ansvaret på lägre nivå hos exempelvis kommun eller landsting, 

framkommer många fördelar men även problem. Ofta uppstår dessa då politiken ska 

implementeras. Det är oftast dessa problem som syns och påpekas mest, speciellt då 

problemen drabbar en tredje man såsom i ovan beskrivna fall. Detta eftersom det då är någon 

”oskyldig” som drabbats av handlandet.  

 

Problemen blir än tydligare då institutionerna som ska implementera besluten framhåller 

problemen. Exempelvis säger Kjell Asplund, överdirektör på Socialstyrelsen, i Dagens 

Nyheter 031012, att samarbetet mellan landsting och kommun inte har fungerat och att det 

krävs kraftsamling för att det ska fungera. Att detta inte har fungerat visas av att bedömningen 

av patienter görs olika beroende på i vilken del av landet personen är bosatt.7 

  

Det kanske inte var något fel på regeringens intentioner utan problemen kanske har uppstått 

när reformen implementerades. Möjligen genomfördes beslutet på ett annat sätt än det sätt 

beslutsfattarna avsåg.  

 

 

 

 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Topor, Alain, 1998. Perspektiv på psykiatrireformen. Förordet.  
7 Dagens Nyheter, 031012, ”Socialstyrelsen: Systemfel i psykvården”, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=192199 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera om de mål som regeringen satt upp för en 

implementeringsprocess uppfyllts vid implementeringen. 

Den huvudfrågeställningen som denna uppsats kommer att kretsa kring är: 

 

Har regeringens intentioner för psykiatrireformen, med avseende på organisationernas och 

den institutionella utformningen, implementerats såsom intentionerna fastställer?   

 

Denna frågeställning avser att undersöka om organiseringens utformning inverkar på 

uppfyllelsen av regeringens intentioner.  

 

För att kunna besvara denna frågeställning kommer vi i studien ta hjälp utav tre 

delfrågeställningar. Dessa kommer att fokusera på tre viktiga områden vid en decentralisering, 

vilket psykiatrireformen är ett fall av. De tre områdena är reglering, finansiering samt 

huvudmannaskap. För att försöka klargöra begreppen för läsaren, kommer här definitioner av 

respektive begrepp. Delfrågeställningarna kommer nedan att vara kursiverade, för att det ska 

bli lättförståeligt kommer vi efter varje delfrågeställning att förklara vad som avses att 

studeras samt vad regeringens intention för området var. 

 

• Har regeringens intentioner med avseende på reglering uppfyllts?  

  

Denna delfrågeställning avser att studera om de mål som regeringen satt upp, med avseende 

på hur psykiatrireformen skulle regleras, har uppfyllts. Med reglering menas hur 

reformarbetet ska kontrolleras. Under 1990-talet blev ramlagar allt vanligare i Sverige, dessa 

lagar definierar endast målen för verksamheten och kommunerna får själva bestämma hur 

verksamheten ska utformas inom dessa ramar.8 Regeringens intention av reglering var främst 

att inför LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Denna lag skulle utöka de 

psykiskt funktionshindrades rättigheter och därmed ge upphov till att de erhöll bättre 

livsvillkor i samhället. 

 

 

 

                                                 
8 Pierre, Jon i Rothstein, Bo (red.), 2001. Politik som organisation. Sid. 108f 
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• Har regeringens intentioner med avseende på finansiering uppfyllts? 

 

Vidare avser vi att studera om regeringens kostnadsfördelning har fått genomslag. Med 

finansiering/kostnadsfördelning avses vem/vilka som ska finansiera verksamheten. Ofta sker 

finansieringen av offentlig verksamhet genom en kombination av skattemedel och avgifter. 

Idag har kommunerna full kostnadskompensation för de verksamheter som staten ålägger 

dem.9 Regeringens främsta intention avseende finansieringen var att införa ett kommunalt 

betalningsansvar, för att ersätta det tidigare oklart formulerade betalningsansvaret för de 

psykiskt funktionshindrade. 

      

• Har regeringens intentioner med avseende på huvudmannaskap uppfyllts? 

 

Till sist studeras om regeringens mål för vem/vilka som ska var huvudman/huvudmän för 

verksamheten har verkställts. Med huvudman/huvudmannaskap avses vem/vilka som har det 

operativa ansvaret, det vill säga vem/vilka som ansvarar för den dagliga ledningen av 

verksamheten. Huvudmannaskapet läggs ofta på lägre nivå om så är möjligt eftersom ansvar 

utan inflytande är en dålig kombination, likväl som att inflytande utan ansvar inte heller det 

gagnar politiken.10 Med denna delfråga ska alltså studeras om de aktörer som regeringen i sina 

intentioner angett som huvudman/huvudmän nu är ansvariga. Regeringens intention för 

huvudmannaskapet var att införa ett dubbelt huvudmannaskap där kommun och landsting 

ansvarade för olika områden, denna intention grundade sig på att det innan varit oklart vem 

som ansvarade för vilken del inom vården. 

 

Studien disponeras genom de tre ovanstående områdena; reglering, finansiering samt 

huvudmannaskap. Grunden till studien är material av sekundärdata som i huvudsak kommer 

från socialstyrelsen, regeringen samt olika rapporter från reformarbetet i diverse kommuner. 

 

1.3 Metod och material 

Studien kommer att ske i form av att litteratur inom området sett utifrån vår frågeställning 

studeras och diskuteras. Tyngdpunkt kommer då att ligga på att studera  

                                                 
9 Pierre, Jon i Rothstein, Bo (red.), 2001. Politik som organisation. Sid. 110f 
10 Ibid. Sid. 110 
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implementeringsprocessen utifrån de utvärderingar som gjorts efter det att psykiatrireformen 

genomfördes 1995. Främst kommer Socialstyrelsens utvärderingar av psykiatrireformen 

användas för att på så sätt få fram hur långt implementeringsarbetet av regeringens intentioner 

fortskridit. När reformens intentioner diskuteras kommer även regeringens propositioner att 

användas samt statens offentliga utredningar inom området.  

 

Anledningen till att vi till uppsatsen valt en kvalitativ studiedesign genom en litteraturstudie 

är att vi anser att tiden är för knapp för att genomföra en kvantitativstudie på området med 

primärdata och samtidigt få ett trovärdigt resultat. Detta då en stor mängd individer måste 

tillfrågas samt att data skall kodas och analyseras, vilket skulle ta lång tid att genomföra. 

 

Det studieområde som uppsatsen avser att behandla är omtvistat och det kan vara svårt att 

med säkerhet veta att de fakta som finns att tillgå är de som bäst överensstämmer med vad 

som sker i verkligheten. Trots detta anser vi att reliabiliteten i uppsatsen är hög. Detta 

eftersom källorna till studien är hämtade från regeringen samt socialstyrelsen, vilket i det här 

fallet är en huvudaktör i studien samt där socialstyrelsen är en myndighet som ålagts att 

utvärdera reformarbetet. Dock vad det gäller validiteten kan detta få konsekvenser eftersom 

socialstyrelsen står under regeringen och mycket väl skulle kunna publicera fakta för en så 

god utveckling som möjligt, för att på så sätt inte smutskasta regeringen. Dock är fallet inte 

som ovan beskrivet utan Socialstyrelsen har flera gånger påpekat briser i det arbete som rör 

reformarbetet, vilket tyder på att de arbetar relativt oberoende. Detta utvecklas mer i 

källkritiken. Därmed anser vi att uppsatsen även kan anses ha en hög validitet, det vill säga 

”relevans för den givna frågeställningen”.11 Det bör påtalas att generaliserbarheten i denna 

studie inte är hög, studie är endast gjord på en reform, vilken medför att det som misslyckats i 

denna reform kan ha lyckats i en annan.12 Om en hög generaliserbarhet skulle föreligga skulle 

samma studie ha gjorts på andra reformer, exempelvis ädelreformen, skolreform med flera.13  

 

På grund av tidsbrist för att genomföra en sådan studie, nöjer vi oss med att endast uttala oss 

om psykiatrireformen genom denna studie. Dispositionen i såväl empiri-, resultat- som 

analysdelen kommer vara att dessa avsnitt är uppdelade i reglering, finansiering och 

huvudmannaskap. Detta för att dessa dimensioner är viktiga då en decentralisering äger rum, 

                                                 
11 Hellevik, Ottar, 1984. Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap. Sid. 138. 
12 Ibid. Sid. 113 
13 Ibid. 
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det måste klargöras vem som ansvarar, vem som betalar samt vem som kontrollerar.14 Samt 

att det genom denna uppdelning blir mer lättläst och mer lättförståeligt för läsaren. 

 

1.4 Källkritik 

Beroende på att sekundär data används i uppsatsen, så är kravet på att vara uppmärksam på 

källorna högt. Att resultatet skall bli så tillförlitligt beror till stor del på detta fenomen. 

Torsten Thurén presenterar fyra kriterier för att forskaren ska kunna få en så god 

tillförlitlighet till sina källor som möjligt.15 

 
Äkthet – källan ska vara det den utger sig för att vara. 

 
Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om denna 
händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. 

 
Oberoende. Källan ska >>stå för sig själv<< inte vara exempelvis en avskrift eller ett referat av en 
annan källa. 

 
Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten 
på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen att förvränga 
verklighetsbilden.  

 

 

De två första kriterierna kommer inte att behandlas, detta på grund av att det inte finns någon 

anledning att ifrågasätta äktheten i källorna, för litteratur som kommer från socialstyrelsen, 

kommuner samt olika akademiska institutioner torde vara något som är allmänt vedertaget 

och lämnar därför inget rum för tvivel på autenticiteten. 

 

Nästa kriterium handlar om tidssamband, inte heller det intressant för undersökningen. 

Socialstyrelsen har årligen följt upp psykiatrireformen sedan åren efter reformens 

genomförande, och därmed är också det andra kriteriet inte intressant att granska utifrån 

uppsatsen. 

 

I det tredje kriteriet ingår det att källan skall vara oberoende, det vill säga källan får inte vara 

påverkad av någon annan.16 I socialstyrelsens utredningar angående psykiatrireformen, så har 

akademien fått en central roll då de flesta utredningar, som ligger till grund för 

undersökningen under denna forskningsprocess, har gjorts av lektorer och professorer. Dessa 

                                                 
14 Pierre, Jon i Rothstein, Bo (red.), 2001. Politik som organisation. Sid. 108ff 
15 Thurén, Torsten, 1997. Källkritik. Sid. 11 
16 Ibid. Sid. 34 
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har sedan sammanställts av socialstyrelsen till årsrapporter. Huruvida akademien går i 

ledband, kan vi inget säga, men deras forskaretik borde borga för en så objektiv undersökning 

som möjligt. Å andra sidan har kommuner och landsting svarat på undersökningar som gjorts 

av socialstyrelsen. Dessa har visat att kommun och landsting inte är tillfreds med situationen. 

Betydelsen av detta kan vara tudelad. Dels finns möjligheten att vilja skaffa sig mer resurser 

och pengar, men å andra sidan kan det verkligen föreligga brister i systemet som gör att 

politiken inte kan implementeras på det sett som var avsett. Här behövs mer än en källa, vilka 

för övrigt är oberoende varandra, för att konfirmera resultatet.17 I utredningarna så bygger 

undersökningarna på olika källor, vilket gör att materialet är tillförlitligt. Dock skulle en högre 

grad av tillförlitlighet till källan kunna uppnås om det var en oberoende organisation som 

kunde utföra undersökningarna. Socialstyrelsen handlar på uppdrag av statsmakten, vilket gör 

att misstanke om att gå i ledband föreligger.        

 

Nu när metoden samt materialet som studien ska använda sig av är presenterat är det tid för att 

avgränsa denna studie, nedan följer avsnittet som behandlat studiens avgränsning i såväl tid 

och område som litteratur.   

 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att studera om de intentioner som regeringen lagt fram implementerats 

såsom det avsetts. Detta kommer att ske genom att psykiatrireformen granskas. Vi kommer att 

granska psykiatrireformen utifrån hur denna reform definieras i LSS. Eftersom studien 

granskar implementeringen kommer uppsatsen att inrikta sig på psykiatrireformen efter dess 

genomförande, 1995.  

 

Den avgränsning i tid som uppsatsen kommer ha är att endast studera litteratur rörande 

psykiatrireformen, som publicerats strax före genomförandet 1995 till dagens datum 2005. 

Avgränsningen bakåt i tiden för litteraturen har lagts till 1990. Anledningen till att litteratur 

som publicerats innan detta år inte tas med är att vi anser att det skett sådana förändringar i 

samhället att dessa studier inte speglar dagens samhälle. Skulle de ha tagits med, hade givit en 

felaktigbild av det som skulle studeras. Vilket i sin tur hade gett uppsatsen en låg trovärdighet. 

 

                                                 
17 Thurén, Torsten, 1997. Sid. 49 
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Litteraturen som kommer att studeras domineras av Socialstyrelsens utvärderingar av 

reformen samt dess implementeringsprocess. Då alla regeringens intentioner inte kan granskas 

i denna uppsats kommer uppsatsen att inriktas på de intentioner som behandlar reglering, 

finansiering och huvudmannaskap, då dessa delar är viktiga då en decentralisering sker. 

Vidare kommer det som presenteras i uppsatsens resultatdel främst vara hämtat från 

socialstyrelsens slutrapport av psykiatrireformen, då denna är en sammanställning av de 

tidigare utvärderingarna men även har nya fakta att presentera. 

 

1.6 Tidigare forskning 

Den psykiatriska vården har under det senaste decenniet behandlats i ett otal statliga 

utredningar, SOU. Merparten av dessa utredningar har valt att belysa möjligheterna för 

brukarinflytande i politiken kring den psykiatriska vården.  

 

Åren kring 1995, då psykiatrireformen genomfördes utkom en hel del forskning om hur 

reformen skulle kunna sättas i handling. Frågeställningar om, och i sådant fall för vilka, 

reformen skulle leda till förbättringar dominerade då forskningen inom området. Åren efter 

genomförandet av reformen har dominerats av utvärderingar av reformen. Socialstyrelsen har 

nästan årligen genomfört utvärderingar av reformen, för att se om denna genomförts som den 

ska. Utvärderingar av reformen har även förekommit på kommun- och landstingsnivå.  

Efter reformen har även studier som avsett att jämföra olika kommuner genomförts, då det 

blivit möjligt med olika behandlingar i olika kommuner. 

 

Forskning inom implementeringsområdet växte under 1970 och 1980–talet men har på senare 

tid avtagit något. Denna nedgång kan bero på de ökade nerskärningarna och privatiseringarna 

som förr inte ägde rum. Den forskning som sker är så pass olikartade att det inte går att göra 

några jämförelser studier emellan. Forskningen inom området som fokuseras på nätverk har 

dock ökat de senaste åren. De vanliga studieområdena såsom att studera styrningen inom 

implementeringen samt implementeringsproblemet har minskat, men trots detta anses 

implementeringsproblemet vara ett intressant forskningsområde.18 

 

Anledningen till det ökade intresset för implementeringsstudier grundar sig i förvaltningens 

ökade självständighet gentemot statsmakten. Den teoretiska bakgrunden börjar med en 

                                                 
18 Sannerstedt, Anders i Rothstein, Bo (red.), 2001. Politik som organisation. Sid. 43f 
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historisk redogörelse för förvaltningens situation. Sedan följer en redogörelse av de teoretiska 

utgångspunkterna som uppsatsen har.  

 

2. Teori 
 

2.1 Teoretisk bakgrund 
När politik eller beslut ska granskas/studeras används ofta policyanalysen som ett verktyg av 

forskaren. Policyanalys som helhet syftar till att ge initiativtagare till olika beslutsprocesser en 

grund att stå på för en ökad förståelse för den förda politiken samt för att få en återkoppling 

av denna. Genom denna återkoppling ges en chans till att kunna förbättra systemet och 

rationalisera politiken som implementeras.19  

 

Under senare delen av 1900-talet har den svenska politiken mer och mer karaktäriserats av 

dualism, en tudelning där myndigheter inte på samma sätt är styrda från makthavarna. Detta 

har även påverkat myndigheternas kontakt med övriga samhället. I dag är samhället och 

systemet mer öppet och förvaltning och myndighet har ett utvidgat samarbete med andra 

organisationer såsom entreprenörer, intresseorganisationer, brukarorganisationer etcetera. 

Genom olika styrsätt har förvaltningarna idag en helt annan uppbyggnad än den de hade för 

50 år sedan. Myndigheterna har en mer decentraliserad prägel och har på olika sätt givits mer 

makt att på egen hand implementera politiken så som de tycker är lämpligt. Detta har ställt 

större krav på förvaltningarna själva att ansvara för planering, genomförande samt utvärdering 

av besluten. Inom dessa områden har förvaltningen ett långsiktigt ansvar när det gäller 

legitimitet, legalitet och finansiering.20  

 

Begreppet ”governance” kan tolkas på många olika sätt, men i detta fall används det som ett 

uttryck för förekomst av självständighet på lägre nivåer exempelvis kommunalt självstyre. 

”Governance” så som den tar sitt uttryck idag, är en utveckling mot en mer självständig 

förvaltning där utvärdering av förvaltningen också blir ett måste för att se huruvida politiken 

har implementerats, samt vilka lärdomar som kan göras för att antingen förbättra eller föra 

vidare kunskap inom systemet. Jon Pierre uttrycker det: ”fokus i governance-forskning ligger 

på de olika typer av processer varigenom kollektiva mål definieras och implementeras”.21 En 

                                                 
19 Premfors, Rune, 1989. Policyanalys. Sid. 13 
20 Palmlund, Ingar, 1986. Utvärdering av offentlig verksamhet. Sid. 29 
21 Pierre, Jon i Rothstein, Bo (red.), 2001. Politik som organisation. Sid. 118 
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konsekvens av myndigheternas och förvaltningens ökade självständighet är att samarbeten 

med lokala företag blivit allt vanligare. Detta skapar beroendeförhållandet mellan det privata 

och det offentliga. Den privata sektorn är i stor grad involverad i implementeringen och blir 

därför en påverkansfaktor när det gäller den lokala politiken och dess implementering av 

centralt fattade beslut.22 

 

Vid implementeringen av politik är, som ovan beskrivet, den privata sektorn en reell del av 

policyförfarandet. Detta fenomen är något som implementeringsforskningen är intresserad av. 

I implementeringsforskningen har i huvudsak två kategorier av forskningsinriktningar varit 

förhärskande. Uppifrån-och-ner-perspektivet (”top-down”) respektive nerifrån-och-upp-

perspektivet (”bottom-up”).23 I dessa finns en beskrivning över hur implementeringen går till, 

hur processen bäst kan förstås. Är det genom ett hierarkiskt perspektiv där beslut är styrda 

uppifrån, eller bestäms politiken ute på fältet? Metoder för hur implementering skall studeras 

samt för hur dessa ska beskrivas debatteras. Implementeringsforskningen har bedrivit en 

verksamhet där olika rekommendationer har givits för att politiken skall kunna genomföras på 

effektivast möjliga sätt.24 

 
2.2 Måluppfyllelsemodellen  

En måluppfyllelsestudie syftar till att undersöka om resultatet stämmer överens med de mål 

som beslutsfattarna satt upp i början av beslutsprocessen. Vi kommer till och börja med att 

definiera begreppet måluppfyllelse och sedan gå vidare med en diskussion om hur denna 

modell kan tillämpas på LSS och psykiatrireformen.  

 

I ”Utvärdering av politik och förvaltning” (1998) tar Evert Vedung upp argument för 

modellen, dessa kommer att diskuteras ur ett perspektiv som utgår från LSS och 

psykiatrireformen. Vidare behandlar Vedung de svagheter som finns vid tillämpning av 

modellen. 25 Dessa svagheter kommer att tas med i studien då vi kommer att studera 

förekomsten av dessa svagheter i vårt fall, psykiatrireformen. 

 

 

                                                 
22 Pierre, Jon i Rothstein, Bo (red.), 2001. Sid. 119 
23 Premfors, Rune, 1989. Policyanalys. Sid. 123 
24 Ibid.   
25 Vedung, Evert, 1998. Utvärdering i politik och förvaltning. Sid. 55 
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Då vi talar om måluppfyllelse anser vi det nödvändigt att på ett så lättförståeligt men ändå 

klart sätt definiera vad begreppet har för innebörd:  

 

”Vid måluppfyllseutvärdering undersöks om de resultat som insatsen producerat motsvarar de 

institutionaliserade insatsmålen.”26  

 

I måluppfyllelseanalysen finns det två grundfrågor:27 

 

• Stämmer resultaten överens med de beslutade insatsmålen?  

• Beror detta i så fall på insatsen?  

 
 

Stämmer resultaten överens med insatsmålen? 
(Mätning av målöverensstämmelse) 

 
 
 
 
 
          
  
Figur 1     Källa: Vedung 1998:52  
 

 

Den första frågan åsyftar att mäta graden av målöverensstämmelse medan den andra frågan 

anger en effektmätning. Genom modellen ovan undersöks de mål som satts upp utifrån den 

verksamhet som ska bedömas.  

 

I mätningen av målöverensstämmelse i modellen finns två verksamheter, för det första en 

kartläggning av insatsmålen och för det andra en mätning av måluppfyllelse. 

Genom effektmätningen försöker utvärderaren belägga vilka mål som har uppfyllts i 

utfallsledet, så kallade kausalitetsfunktion.28 Eftersom vår studie endast har för avsikt att mäta 

grader av målöverensstämmelse och inte behandla insatsen kommer vi endast att använda oss 

av Vedungs första fråga. Utifrån denna kommer vi att granska om de intentioner regeringen 

hade för psykiatrireformen har genomförts. 

                                                 
26 Dahlgren, Jörgen – Lindkvist, Lars, 1976. Programorienterad utvärdering. Genom Vedung 1998:51 
27 Vedung, Evert, 1998. Sid. 52 
28 Ibid. 

Insats? 
(Mål, medel?) 

Uppmätt resultat 
inom målområdet? 

Samband? 

(Effektmätning) 
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2.3 Måluppfyllelsemodellen, ett bra verktyg? 

När man talar om att det finns argument för modellen kan dessa vara av demokratisk art. 

Dessa syftar till att den politiska styrkedjan är demokratisk. Det beror på att politikerna är 

framröstade av medborgarna i val och att representanterna för medborgarna genomför 

politiken med hjälp av det vunna mandatet. Detta gör att målen väger tyngre än vad 

exempelvis andra intressenters, inom samma politikområde, mål gör. Politikerna kan därmed 

inte endast ta fram de mål de vill ska förverkligas utan måste även se till vad som kan 

genomföras sett ur både finansiell och resurshänseende.29 Andra intressenters särintressen 

behöver inte hålla sig inom någon finansiell ram eller till de resurser som finns till förfogande 

utan kan sätta upp mål som står långt utanför de finansiella ramar som politikerna måste hålla 

sig inom.30 

  

När beslut genomförs så är dessa av demokratisk/representativ karaktär. Men om den styrning 

som de folkvalda beslutar om sker genom ramlagar kan det bli problem just för 

argumentationen kring demokrati. Psykiatrireformen bygger på LSS, som är en ramlag samt 

en rättighetslag. För att skildra problematiken kring ramlagar och problemen med en sådan 

styrning kan ge, kommer här en argumentation som är värd att ställa i relation till det 

demokratiska argument som anförs ovan. Till att börja med definieras begreppet rättighetslag 

och sedan fortsätter diskussionen med problematiken kring ramlagar, för att sedan knyta an 

till problemet med måluppfyllelsemodellens demokratiska argument. 

 

2.4 LSS - en rättighets- och ramlag 

Syftet med en rättighetslag är att ge en målgrupp en möjlighet att begära stöd med avseende 

på de rättigheter som stipuleras i lagen.31 Exempelvis har en person som anser sig ha rätt till  

stöd enligt LSS, men som inte får det, rätt att få sitt fall prövat i förvaltningsdomstol. Trots 

detta så finns det inga sanktionsmöjligheter för staten att vidta, om kommun eller landsting 

inte hörsammar domstolsbeslutet, men det har ändå hävdats att rättighetslagstiftningen är en 

förstärkning av den statliga styrningen.32 Men vad händer då rättighetslagen har karaktären av 

en ramlag? 

 

                                                 
29 Vedung, Evert, 1998. Sid. 53f 
30 Ibid. 
31 Bengtsson, Hans (red), 1998. Politik, lag och praktik. Implementeringen av 1994 års handikappreform. Sid. 44 
32 Bengtsson, Hans, Socialstyrelsens rapport, 1997. Från central intention till lokal verklighet – en 
implementeringsstudie av LSS-reformen i fyra kommuner. Sid. 34f 
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”Med ramlag avses en lag som endast anger allmänna mål och riktlinjer.”33 

 

En ramlagen är i sig väldigt vagt formulerad, detta för att ge politikerna rum att handha de 

stora frågorna och inte syssla med detaljstyrning. Tanken med en oprecis styrning är att 

lagarna skall tillämpas på lägre nivå där implementeringen blir till verklighet för brukarna, där 

tjänstemännens sakkunskap finns. Detta innebär att tjänstemännen med sin professionalism 

och lokalkännedom kan förverkliga politiken på ett sätt som passar de lokala förhållandena. 

Vidare skapar ramlagen förutsättningar, genom att delegera ansvaret, och därmed motivera 

tjänstemannen att verkställa besluten. Samtidigt ger ramlagen en öppning för brukarna att 

delta i implementeringen av den offentliga servicen.34 

Så har skett genom att brukarorganisationer har fått delta i förarbetena kring 

implementeringen av psykiatrireformen. Exempelvis organisationer såsom riksförbundet för 

social och mental hälsa (RSMH) samt olika anhörigorganisationer.35 

 

I studien kommer vi att ta upp hur normer från Socialstyrelsen och kommunerna påverkar 

tjänstemännen. Ett annat viktigt inslag i normbildningen är förvaltningsdomstolarnas beslut. 

Vidare är förarbetena till lagen en viktig källa för tjänstemännen för att förstå intentionerna 

med lagen.36 Dock kan tjänstemannens autonomi reduceras när det gäller ramlagens 

utformning, detta sker genom exempelvis att regeringen utfärdar förordningar och en 

centralförvaltning kan utfärda föreskrifter och allmänna råd.37 

 

Nackdelen med en ramlag är att rättsäkerheten kan hotas av den. I en rättslig process gällande 

ett beslut, är det svårt att döma i en lag som är oprecist utformad.38 Vid ett rättsligt efterspel 

förskjuts politiken från de demokratiskt valda via förvaltningsmyndigheter till 

förvaltningsdomstolar. Problematiken stannar dock inte vid det, ty vid många och preciserade 

lagar blir det problem för tjänstemannen att hålla reda på lagarna. Det skapas en större 

godtycklighet när lagarna är många och precisa än vid en opreciserad lag. Anledningen är att 

                                                 
33 Lundquist, Lennart, 1992. Förvaltning, stat och samhälle. Sid. 83 
34 Ibid. 
35 Socialstyrelsens psykiatriuppföljning, 1998:2. Centrala mål i lokala verkligheter Bilder från reformarbetet ute 
i länen. Sid. 49f 
36 Lundquist, Lennart, 1992. Sid. 84 
37 Ibid. 
38 Ibid. Sid. 85 
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handläggaren sovrar i lagarna på grund av att mängden information att förhålla sig till blir för 

stor.39 

 

Hur som helst så kvarstår problematiken kring rättighetslag kontra det demokratiska 

argumentet. Svårigheten med att lagstiftningen är vag och rättigheten att överklaga ärendet till 

förvaltningsdomstol, gör att demokratiargumentet naggas lite i kanten. Att 

förvaltningsdomstolen avgör prövningen, gör att steget mot en juridisk förvaltning kommer 

allt närmre. Detta i sin tur gör att grundtanken med att besluten ska fattas i närhet till 

klienterna inte heller stämmer. I förlängningen blir det svårt för allmänheten att utkräva 

ansvar, då domstolen står för den förda politiken.  

 

2.5 Psykiatrireformen, ett bra beslut? 

Det andra skälet till att målen ska uppnås är som tidigare nämnts ett argument som betonar 

forskningen inom beslutsområdet. Forskningsargumentet stipulerar en objektiv undersökning i 

det att forskaren inte behöver/ska värdera empirin. Eftersom målen är givna genom  

 

beslutsprocessen eller framgår tydligt i förarbeten och andra texter rörande beslutet, så kan de 

i princip fastställas genom undersökning. Skulle däremot utvärderingen bli en bedömning av 

andras mål och värden kommer studien bli deskriptiv och därmed en andrahandsbedömning.40 

Kan värdegrundsfrågan lösas objektivt, då kan hela utvärderingen bedrivas objektivt. Då 

målen är klart angivna återstår det för utvärderaren att undersöka om de anvisade medlen har 

varit tillräckliga för att bidra till den reella måluppfyllelsen. Denna argumentering åsyftar att 

beslutet om psykiatrireformen studerats så mycket under förarbetena att det därmed är ett bra 

beslut som fattas. 

 

Tredje argumentet är enkelhetsargumentet. I och med att det bara är två frågor som forskaren 

ska hålla reda på är modellen väldigt enkel att tillämpa och att minnas. Men det finns 

svagheter i modellen som vi nu ska ta upp. 

 
 
 

                                                 
39 Lundquist, Lennart, 1992. Sid. 85. 
40 Vedung, Evert, 1998. Sid. 55 
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2.6 Målstyrningens svagheter samt dess inverkan på psykiatrireformen  

De argument som framförts mot måluppfyllelsemodellen är främst; kostnadsargumentet, 

oklarhetsargumentet, bieffektsargumentet, argumentet om strategiska motiv samt toppen-ner 

argumentet.41 Det är utifrån dessa argument vi tänkt studera psykiatrireformens 

måluppfyllelse. Studien kommer att granska om de brister som Vedung talar om även 

förekommer i psykiatrireformen. 

 

Kostnadsargumentet syftar till att måluppfyllelsemodellen inte tar någon hänsyn till 

kostnader. Det kan krävas enorma uppoffringar för att uppnå målen. Om kostnader tas upp i 

modellen så övergår modellen att bli en ekonomisk modell, vilket inte är inom vår 

avgränsning. I finansiering som är en av våra huvudrubriker, är det viktiga att se om 

kommuner och landsting har fått de resurser som de måste ha för att kunna bedriva psykiatrisk 

verksamhet, som angetts i riksdagens och regeringens intentioner. Därmed kommer vi inte att 

granska om det krävts ökade ekonomiska uppoffringar för att målen ska uppnås utan endast 

granska om målen har uppnåtts.   

 

Oklarhetsargumentet går ut på att målen är för oklara och därmed oanvändbara som en 

värderingsgrund. Vid varje större reform redovisas systematiskt en hoper med mål. Ibland kan 

ett av dessa utgöra huvudmålet men samtidigt ska detta mål vägas mot alla de andra utan att 

det framgår hur denna vägning ska gå till. Detsamma gäller för fall då ett mål inom ett 

politikområde skiljer sig från ett i ett annat, det är tänkt att det då ska ske en avvägning men 

det utsägs inte exakt hur denna avvägning ska gå till. Då prioriteringar inte anges blir målen 

obrukbara som värdekriterier då en entydig målfunktion inte kan erhållas.42 

  

I psykiatrireformen betonades att de psykiskt sjuka genom den nya regleringen skulle få rätt 

till en skälig levnadsnivå samt att huvudmannaskapet skulle klargöras bättre. Vem som skulle 

ha betalningsansvaret skulle även klargöras bättre. Samtliga dessa förändringar grundade sig 

på att det innan reformen inte framgått vem som hade ansvar för vad, samt att de psykiskt 

sjuka inte hade företrätts av någon rättighetslagstiftning. Reformen syftade alltså till att 

klargöra ansvar samt förbättra för de psykiskt funktionshindrade, då ansvarsfrågan samt 

regleringen inte var klart definierade angående de psykiskt sjukas situation. Med detta i 

åtanke kommer vi att framöver diskutera om det efter reformen råder oklarhet eller om 

                                                 
41 Vedung, Evert, 1998. Sid. 55-59. 
42 Ibid. Sid. 56 
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politiken är mer distinkt när det gäller de psykiskt sjukas situation. Studien ska även granska 

om LSS fått det genomslag som var avsett att den skulle få. Om LSS-lagstiftningen går emot 

annan lagstiftning inom hälso- och sjukvårdsområdet och samtidigt är underordnad, i likhet 

med det som teorin exemplifierar om ramlagar, andra lagar. Vilket då skulle göra LSS 

otillämpbar i samhället. Samt om betalningsansvaret och huvudmannaskapet står under andra 

bestämmelser inom området, vilket då gör att dessa kan tolkas på flera olika sätt.  

 

Bieffektsargumentet syftar till att politisk styrning i allmänhet får konsekvenser som inte 

förutsågs av beslutsfattarna. Vid en undersökning som gäller insatser avsedda att reformera ett 

policyområde så ligger fokus på den ursprungliga reformen vilket kan få till följd att 

sidoeffekter inte spåras upp. Undersökningens resultat blir därmed skevt. Det är just detta som 

är en anledning till att utvärderingar utförs. För att kunna lokalisera vilka effekter en 

policyimplementering har och därmed kunna hitta eventuella bieffekter är utvärderingsarbetet 

ett arbete som måste till för att kunna dra lärdom av policyförändringar.43 

  

De tre huvudrubrikerna i denna uppsats; reglering, finansiering och huvudmannaskap kommer 

att granskas utifrån bieffektsargumentet. Genom denna granskning finns förhoppning om att i 

linje med de teoretiska utgångspunkterna, kunna säga något om det i detta fall förekommit 

några effekter som inte var förutsedda. Dock vill vi poängtera att vi endast kommer att 

granska eventuella bieffekter inom reglering, finansiering och huvudmannaskap. Förekomsten 

av bieffekter utanför dessa områden kommer ej att tas upp. Möjliga bieffekter i 

psykiatrireformen skulle kunna vara att LSS gett ökade rättigheter till andra grupper än de 

psykiskt funktionshindrade exempelvis då personer med något fysiskt handikapp eller att 

huvudmannaskapet renderat så gott resultat att man väljer att decentralisera fler verksamheter. 

 

Argumentet för strategiska motiv går ut på att måluppfyllelsemodellen inte kan hantera 

aktörernas strategiska överväganden. Det mål som framförs vid en policyförändring behöver 

inte vara de mål som politikerna vill få fram. Det som syns är endast toppen på ett isberg och 

de intentioner som presenteras behöver inte vara de som ska uppfyllas, då dessa endast 

fungerat som lockbete för politikerna att få igenom den politik som de egentligen vill föra. 

Emellertid anses detta argument föga trovärdigt då de strategiska målen kommer fram just 

genom utvärderingsarbetet och således förklarar varför det blev som det blev.  

                                                 
43 Vedung, Evert, 1998.  Sid. 57 
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Trots att det finns kritik till detta argument måste ändå argumentet anses väga tungt då 

måluppfyllelsemodellens svagheter presenteras. Detta på grund av att argumentet tar upp 

andra förklaringsfaktorer än de som måluppfyllelsemodellen presenterar kan förekomma. 

Dessa förklaringsfaktorer identifieras aldrig i processen vilket innebär att om en insats 

misslyckas kan detta bero på saker som aldrig identifierats.44 

  

Strategiska motiv kommer inte att tas med i denna studie. Detta på grund av att vi inte 

genomför någon insamling av primärdata och därmed inte kan dra några slutsatser om att 

ouppfyllda mål grundar sig i strategiska motiv. De ouppfyllda målen kan lika gärna ha 

påverkats av någonting annat som denna studie inte behandlar. Överhuvudtaget ter det sig 

svårt att genomföra studier av detta slag, då respondenterna i enlighet med 

måluppfyllelsemodellen kan ha en dold agenda de inte är villiga att avslöja.  

 

I toppen-ner argumentet utgås det ifrån att politikers beslut implementeras lydigt av 

förvaltningen som endast genomför det som de får i uppdrag att göra. Måluppfyllelsemodellen 

utgår således från felaktiga grunder då den utgår ifrån en felaktig toppen-ner föreställning, en 

där förvaltningen verkar direkt och precist i den beslutade politiken. 

  

De folkvalda och förvaltningen hänger till viss del ihop men modellen tar inte för givet att 

byråkratin är politikens tjänare, det finns ingenting i måluppfyllelsemodellen som säger att 

insatserna gett upphov till det slutgiltiga utfallet. Det är just detta orsakssamband som ska 

undersökas i måluppfyllelsemodellens effektanalys, modellen består ju av en uppsättning 

frågor som ska ställas vid en utvärdering och inte en uppsättning svar.45 

 

Då studien som tidigare nämnts inte kommer att behandla modellens effektmätning kommer 

toppen-ner argumenteringen inte att behandlas. Detta eftersom argumenteringen behandlar 

orsakssambanden i modellen, vilka vi inte kommer att kunna lämna några slutsatser om, då 

främst sekundärdata används i studien. Den teorietiska utgångspunkten denna studie kommer 

att ha är således att granska om de intentioner som regeringen satt upp för psykiatrireformen 

har genomförts såsom avsetts, samt undersöka om de svagheter (oklarhets- och 

bieffektsargument) som Vedung talar om vid målstyrning kan urskiljas i reformen.  

 

                                                 
44 Vedung, Evert, 1998. Sid. 58 
45 Ibid. 
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Efter att ha presenterat både för- och nackdelar med måluppfyllelsemodellen kommer vi nu att 

gå över till vårt studieområde, psykiatrireformen, hur det var innan reformen, samt hur det 

blev efter den. 

 
3. Psykiatrin då och nu.46 
 

I denna del som behandlar vår empiri kommer psykiatrireformen att granskas utifrån vad som 

var intentionen med reformen då den genomfördes 1995 samt hur det varit innan reformen. 

För att detta ska bli lätt att förstå har vi som tidigare nämnts valt att dela upp avsnittet efter tre 

områden som är viktiga vid en decentralisering. Områden är reglering, finansiering samt 

huvudmannaskap. 

 

Reglering är då staten tillåter kommunerna att fatta beslut inom statens lagstiftning, så kallade 

ramlagar. Kommunerna är fria att handla precis som de själva anser är lämpligt så länge de 

håller sig inom ramlagens gränser. Detta medför att det kan uppstå olikheter i verksamheterna 

i olika kommuner, då tjänstemännen kan implementera politiken såsom de anser är bäst. 

 

Finansiering är då man genom en kombination av skattemedel och avgifter finansierar de 

offentliga förvaltningarnas utgifter. En decentralisering av finansieringen blir ett krav från 

kommunerna då en decentralisering av regleringen och huvudmannaskapet skett. Anledningen 

är att kommunerna inte vill ha utgifterna, samtidigt som staten får intäkterna. Utan 

kommunerna vill även ha intäkterna. 

 

Huvudmannaskap är, då exempelvis regeringen valt att lägga ut det administrativa samt 

operativa ansvaret på lägre nivå det vill säga ledningsfunktion och ansvarstagande spelar en 

central roll. Huvudmannaskap syftar till att ge ledningen ansvar för den verksamhet de leder, 

då ansvar utan inflytande eller inflytande utan ansvar är olyckliga kombinationer som kan 

leda till ineffektivitet. Istället kopplas inflytande och ansvar samman till exempel genom att 

låta varje enhet ansvara för sina egna beslut. 

 

 

 

                                                 
46 Författarna har tidigare skrivit en uppsats inom samma område vilket gör att viss fakta som presenteras kan 
vara lik redan publicerad fakta. 
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3.1 Regleringen  

1993 beslöt riksdagen att införa LSS. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1994. Detta var en del 

av handikappreformen, där de psykiskt funktionshindrade nu skulle integreras i 

handikappreformen och ingå som en del av den rättighetslagstiftning som var förestående.47  

I projektet fick de psykiskt sjuka en del i LSS genom att inlemmas i en personkretsgrupp. 

Deras rättigheter skulle på så sätt säkerställas och deras levnad skulle bli mer 

avinstitutionaliserad och en mer ”normaliserad” tillvaro skulle prägla deras liv. Lagen ersatte 

den tidigare omsorgslagen, en lag som främst gällde utvecklingsstörda. Omsorgslagstiftningen 

som den var utformad gav utvecklingsstörda en möjlighet till ett liv utanför institutionerna, 

där ett mer självständigt liv möjliggjorts med hjälp av olika boendeformer samt förbättrade 

förhållanden för de utvecklingsstörda. Lagen var dock inte speciellt anpassad till de psykiskt 

stördas villkor, vilket gjorde att deras intressen inte blev tillgodosedda såsom omsorgslagen 

då var utformad. Tanken med LSS var att även de psykiskt funktionshindrade skulle omfattas 

av en lag, en precisering och skärpning av samhällets villkor för stödjandet av de svåraste 

funktionshindrade, även de psykiskt störda.48 Genom LSS utökades målgruppen till att även 

beröra psykiskt funktionshindrade, målgruppen utökades då från att ha varit 35000 till 

ytterligare cirka 65000 personer.49 

 

LSS är en rättighetslagstiftning som innefattar människor med stora fysiska eller psykiska 

störningar. I Socialstyrelsens rapport – ”Från central intention till lokal verklighet” – beskrivs 

rättighetslagstiftningen som en styrform50, där kommunerna styrs från statsmaktens sida, för 

att kunna ge gravt funktionshindrade möjligheten att ansöka om ”vissa preciserade 

rättigheter”. Om kommunerna sedan avslår en ansökan finns det möjlighet att överklaga detta 

i en förvaltningsdomstol, där själva överklagningsrätten innebär en kontrollfunktion som är 

det som definierar en rättighetslagstiftning. Enligt Bengt Olof Bergstrand är det följande som 

definierar en rättighetslagstiftning:51 

 

• Definierad personkrets som omfattas av lagen 

• Beskrivning av de rättigheter (insatser) som personkretsen kan utkräva 

• Överklagningsrätt avseende i lagen angivna rättigheter 

                                                 
47 Hydén, Lars-Christer, Socialstyrelsens rapport, 1997. Lag om stöd och service – LSS – Från sjukdom till 
handikapp – de psykiskt funktionshindrade och LSS -. Sid.7.  
48 Knutsson, Gert - Pettersson, Svante, 1995. Psykiskt stördas villkor. Sid. 70. 
49 Ibid. Sid. 68. 
50 Bengtsson, Hans, Socialstyrelsens rapport, 1997. Sid. 34f. 
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Vi kommer att gå igenom LSS med avseende på Bergstrands definition för att se vad som 

åligger kommunerna att göra för att stödja de funktionshindrade som tillgodogör sig LSS och 

främst då med avseende på de psykiskt funktionshindrade. 

 

3.1.1 Definition av personkretsen 

Personkrets är den tekniska benämningen på en grupp människor som ingår i den grupp av 

klienter som de olika delarna i lagen syftar på.   

Till att börjar med definieras personkretsen enligt lag (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) som följer:52 

 
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt                  
s     stöd och service åt personer 
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

tillstånd, 
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av 
yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 
som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är 
stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller 
service. 

 
När personkretsen skall fastställas i enlighet med de två första punkterna, så avgörs det i 

huvudsak med medicinska diagnoser.53 Vad det gäller personkrets 3 så är lagstiftningen 

betydligt vagare. Här ligger det på tjänstemannens lott att bevilja eller avslå ansökningar om 

insatser enligt LSS. Här dyker osökt frågor som har att göra med lagtextens utformning upp. 

Tjänstemännen ställs inför en lagtext som inte är klart definierad utan det är upp till honom 

eller henne att avgöra huruvida personen som sökt hjälp har ”stora och varaktiga 

funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande och dessutom måste 

funktionshindret förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 

omfattande behov av stöd eller service”.54 För att personen i personkrets 3 ska få vård enligt 

LSS krävs att denne uppfyller ovan angivna krav. Om så inte är fallet, men personen ändå har 

                                                                                                                                                         
51Bergstrand, Bengt Olof, 2002. LSS och LASS – stöd och service till vissa funktionshindrade. Sid. 7f.  
52 Bergstrand, Bengt Olof, 2002. Sid. 10. 
53 Ibid. Sid. 13. 
54 Ibid. 
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betydande svårigheter att föra sig i vardagen, så är individen tvungen att söka hjälp enligt 

socialtjänstlagen.55 

 
7 § Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och 
särskild service enligt 9 § första stycket 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin 
livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som 
anges i 1 § 1 och 2 har; under samma förutsättningar, även rätt till insatser 
enligt 9 § första stycket 10. 

 
 Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till 
mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga 
för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett 
självständigt liv. 

                (Utdrag ur LSS)                                                     
 

I denna paragraf anges vilka som har rätt till vilka stöd. Handläggaren skall utifrån 1 § 

bedöma om personen i fråga har rätt till insatsen. Det vill säga om denne kan erhålla insats på 

annat sätt, genom anhörigstöd eller på annat sätt tillgodogöra sig omsorg som inte ligger inom 

statlig/kommunal försorg. Enligt LSS ska det utredas huruvida klienten är i behov av insatser, 

har rätt till insatser samt besluta om vilka insatser som klienten skall få, likväl som att planera 

och följa upp beslutade insatser.56 Detta ställer krav på att utredaren gör ett omsorgsfullt 

arbete och att det finns en kommunikation mellan utredaren och klienten för att säkerställa att 

rätt information uppdagas i utredningsprocessen för att minimera att fel beslut fattas. Detta är 

dock något som skiljer sig mellan olika kommuner. För det första skiljer sig kommunerna 

organisatoriskt åt, vidare finns det olika ekonomiska och personella förutsättningar.57 Dessa 

förutsättningar tillkommet att lagstiftningen inte är av preciserande art gör att skillnaden torde 

bli avgörande för hur LSS tillämpas i respektive kommun.  

 

3.1.2 Psykiskt funktionshindrade och LSS 

Utökningen av personkretsen skulle berättiga de psykiskt funktionshindrade till en mer 

preciserad och skärpt lagstiftning i och med LSS.58 Men socialstyrelsens utvärdering av 

reformen visar att reformen inte har fått den genomslagskraft för de psykiskt 

funktionshindrade som var avsett. Trots att även de psykiskt funktionshindrade ska ingå i 

tolkningen av lagen, så har många kommuner få eller inga beslut om insatser enligt LSS för 

                                                 
55 Bergstrand, Bengt Olof, 2002. Sid. 13. 
56 Ibid. Sid. 17. 
57 Hydén, Lars-Christer, Socialstyrelsens rapport, 1997. Sid. 50. 
58 a.a. 



 22

just de psykiskt funktionshindrade.59 Det kan finnas ett flertal orsaker till varför de som är 

berättigade till insatsen inte får den. Ett skäl kan vara att de redan har insatser enligt SoL 

(socialtjänstlagen). Därmed anser tjänstemännen inte att besluten behöver omprövas enligt 

LSS för insatserna enligt SoL fungerar. Bristen på kunskap bland tjänstemän om skillnaderna 

mellan SoL och LSS gör att den enskilde inte få tillgång till insatserna enligt LSS om inte 

personen själv har kunskap om det.60 

 

Vidare är lagtexterna i sig själva svåra att tillämpa. Eftersom det finns en vaghet i dessa, så är 

tillämpningen av lagen svår. För de två andra grupperna (personkrets 1 och 2) inom LSS finns 

det klara och definierade förhållningssätt som ska tas ställning till för grupperna och därmed 

råder det inga tveksamheter om hur tjänstemännen ska tillämpa lagen.61 För personkrets 3 är 

det däremot svårt att definiera vilka som har rätt till insatserna, då det råder oklarheter och 

brister i rutinerna som gör att handläggarna har svårt att förhålla sig till lagen. Detta syns inte 

minst i avslagen för psykiskt funktionshindrade. Vanligaste orsaken till avslag på ansökan av 

LSS-insatser för psykiskt funktionshindrade, är att de inte tillhör personkretsen. Inom samma 

personkretsgrupp, för övriga inom personkrets 3, så är den vanligaste orsaken att de inte har 

behov av insatsen.62 Kontentan blir att handläggarna och tjänstemännen behöver bättre 

information och utbildning om hur LSS fungerar samt hur denna lag förhåller sig till SoL.63 

 

Till sist så kan utformningen av lagen vara till hinder för de psykiskt funktionshindrades rätt 

till insatser enligt LSS.  Enligt 9 § Insatserna för särskilt stöd och särskild service, så har 

brukarna av lagen rätt till särskilt stöd och service. I denna lag stipuleras en rad insatser som 

personer inom lagens gränser har rätt till, dessa stöd är:64 
 

                                                 
59 Socialstyrelsens rapport, 1998:4. Reformens första tusen dagar Årsrapport för psykiatrireformen 1998. Sid. 
72f. 
60 Hydén, Lars-Christer, Socialstyrelsens rapport, 1997. Sid. 39. 
61 Socialstyrelsens rapport, 1998:4. Sid. 73. 
62 Ibid. Sid. 74. 
63 Ibid. 
64 Regeringens hemsida, läst 050518. http://www.regeringen.se/sb/d/3206  
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- Rådgivning och annat personligt stöd, 
- Personlig assistans 
- Ledsagarservice  
- Kontaktperson  
- Avlösarservice i hemmet  
- Korttidsvistelse utanför det egna hemmet,  
- Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år,  
- Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom,  
- Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad samt 

        daglig verksamhet.   

 

Vi kommer inte att ta upp alla stöd utan diskussionen kommer att avgränsas till punkt 1, då 

denna är av intresse för ansvarsförhållandet mellan kommun och landsting. 

I denna lag ingår första insatsen: 1.”rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på 

särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga 

funktionshinder,”65 I huvudsak är insatserna uppdelade så att landstingen är huvudman för den 

första insatsen, medan kommunerna är huvudman för de resterande insatserna. Dock finns 

möjligheten för kommuner och landsting att förhandla sinsemellan om ansvaret. Dessutom 

har kommuner och landsting rätt att sluta avtal med ”annan om tillhandahållande av insatser 

enligt lagen”.66 Förutsättningen är att kommun eller landsting behåller ansvaret för 

verksamheten.67 

 

För att avsluta diskussionen kommer vi nu att definiera vad som avses med hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) för att belysa problematiken kring gränsdragningen mellan LSS och 

HSL samt SoL. LSS ska enligt Socialstyrelsen tolkas som en försäkring för personer med 

omfattande funktionshinder.68 Försäkringen ska falla ut när omsorgen enligt HSL och SoL 

inte räcker till. Men det har varit svårt att tolka lagen och gränsdragningen mellan LSS och 

HSL, när det gäller vård- och behandlingsinsatser, är diffus. 

 

3.2 Finansiering 

1992 bestod landstingens finansiering av den psykiatriska vården till 50 procent av 

beskattningsrätt samt resterande 50 procent av statsbidrag och återbäring från 

socialförsäkringssystemet samt avgifter från brukarna. Landstingen själva hade nästan ingen 

eller liten möjlighet att öka skatteuttaget, då avtal med och påverkan från staten gjorde det 

                                                 
65 Bergstrand, Bengt Olof, 2002. Sid. 19. 
66 Regeringens proposition, 1993/94:218, 1994. Psykiskt stördas villkor. Sid. 92, bilaga 1. 
67 Ibid. 
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omöjligt att höja skatteuttaget.69 Det rådde dock svårighet att veta hur mycket pengar som i 

realiteten gick till respektive enhet inom vården på grund av överflyttning av finansiering till 

primärvård och kommunernas socialtjänst.70 

 

Det ålåg landstinget att erbjuda den hälso- och sjukvård som skulle lämnas inom 

primärvården samt i enskilda hem inom det ordinarie boendet. Landstinget ansvarade även för 

läkarinsatserna även vid särskilda boendeformer, i bostäder med särskild service och i de 

kommunala dagverksamheterna. Kommunernas socialtjänst ansvarade för de psykiskt 

funktionshindrades boende. Enligt psykiatriutredningen var det dock ovanligt att kommunerna 

hade verksamhet som riktade sig mot denna grupp av människor. Verksamheten för psykiskt 

funktionshindrade bedrevs vanligtvis inom samma ramar som äldre- och handikappomsorgen 

samt individ/familjeomsorgen.71 På många håll fanns inte tillräckligt med kunskap och 

resurser inom socialtjänsten, som behövdes för att tillgodose de psykiskt funktionshindrades 

behov.  

 

Psykiatriutredningen ansåg att ett kommunalt betalningsansvar för de psykiskt långtidssjukas 

boende borde införas.72 Detta betalningsansvar skulle ersätta den gamla möjligheten att träffa 

frivilliga överenskommelser mellan kommuner och landsting om ett kommunalt 

betalningsansvar för patienter inom den psykiatriska vården. I ädelreformen 1992, som gällde 

ansvar- och uppgiftsfördelningen inom äldrevården, de handikappade och långtidssjuka, hade 

kommunerna redan fått betalningsansvar för den somatiska långtidssjukvården och viss 

hemsjukvård.  

 

Kommunerna har dock inte genom införandet av ett obligatoriskt betalningsansvar fått 

ekonomiska resurser för att kunna fullfölja sitt utvidgade ansvar för de psykiskt 

funktionshindrades boende. De har istället hänvisats till frivilliga överenskommelser med 

sjukvårdshuvudmannen. Detta fann psykiatriutredningen mycket otillfredsställande. 

Utredningen ansåg att en snabb utveckling av alternativ vård- och stödformer var nödvändiga 

för att de psykiskt funktionshindrade inom en rimlig tid skulle erbjudas goda 

                                                                                                                                                         
68 Socialstyrelsens rapport, 1997:4. Handikappreformen Slutrapport 1997. Sid. 220. 
69Statens offentliga utredningar, 1992:4. Psykiatrin i Norden. Sid. 37.  
70 Ibid. 
71 Regeringens proposition, 1993/94:218, 1994. Sid. 35. 
72 Ibid. Sid. 41. 
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levnadsförhållanden. De frivilliga överenskommelserna mellan kommun och landsting skulle 

ersättas med det obligatoriska betalningsansvaret.73 

 

Det syfte regeringen hade med att införa ett kommunalt betalningsansvar var att förtydliga 

den 6 § i socialtjänstlagen där den enskildes rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i 

övrigt om dennes behov inte kan tillgodoses på annat sätt stadgas. Genom biståndet skulle den 

enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå.  

 

Kommunen skulle alltså efter reformen få betalningsansvar för de psykiskt funktionshindrade 

då de förklarats färdigbehandlade av en specialistpsykiatriker och skulle integreras in i 

samhället. 

 

Regeringens avsikt med kommunalt betalningsansvar var att öka samverkan mellan kommun 

och landsting och på ett effektivare sätt använda de resurser som redan fanns till förfogande. 

Vidare ville de främja en utveckling av anpassade boendeformer för psykiskt 

funktionshindrade som fanns inom den psykiatriska vården samt minska betydelsen av 

gränserna mellan huvudmannaskapet som annars skulle få negativa konsekvenser för vården 

av den enskilde. 

 

Vid genomförandet av det kommunala betalningsansvaret skulle kommunerna komma att få 

statsbidrag för att klara av det nya ansvaret. Systemet var då under utredning men i avvaktan 

på det nya systemet beslutades att kommunernas statsbidrag för 1995 skulle förlängas. 

  
3.2.1 Betalningsansvaret efter reformen. 
I psykiatrireformen angavs att kommunernas betalningsansvar är bra både för 

samhällsekonomin och för de enskilda.74 Psykiatrireformen har ur ekonomisk synpunkt, samt 

i enighet med regeringens intentioner, inneburit en omfördelning av kostnaderna mellan 

kommun och landsting, då kommunerna tog över ansvaret för cirka 3 200 medicinskt 

färdigbehandlade i den psykiatriska slutenvården samt viss delar av verksamheten och 

personalen.75 För detta kompenseras kommunerna genom en skatteväxling med landstingen. 

Staten gav ett treårigt stimulansbidrag (1995, 1996, 1997) avsatt för de psykiskt 

                                                 
73 Departementsserien, 1993:88. Sammanställning av remissyttranden över psykiatriutredningens 
slutbetänkande. Socialdepartementet. Sid. 87. 
74 Socialstyrelsens rapport, 1999:1. Välfärd och valfrihet? Slutrapport från utvärderingen av 1995 års 
psykiatrireform. Sid. 13. 
75 Ibid. Sid. 214. 
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funktionshindrade. Bidraget har bland annat lett till en utbyggnad av verksamheten. Denna 

finansierade ambitionshöjning följdes av den ofinansierade ambitionshöjning, som följd av 

det förtydligade ansvaret för kommunerna att ansvara för uppsökandeverksamhet och att 

samordna insatserna.76 

 

Huvudmännen anser att den så kallade tremånadersregeln - som innebär att den 

funktionshindrade ska ha vårdats sammanhängande inom slutenvården i tre månader samt 

blivit förklarade medicinskt färdigbehandlad av en specialistkompetent psykiatriker innan 

personen kan komma att omfattas av det kommunala betalningsansvaret för de medicinskt 

färdigbehandlade - inte har haft någon funktion i det verklighetssinnade arbetet.77 Under det 

att in- och utskrivningar sällan föregås av planering och samverkan som förutsagts i 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om informationsöverföring och samordnad 

vårdplanering.  

  

Samhällets totala kostnader för psykiskt funktionshindrade har ökat, störst ökning står 

förtidspensionerna, sjukbidrag och sjukskrivningar för.78 Kommunernas betalningsansvar för 

de medicinskt färdigbehandlade har visats sig vara, liksom reformen förutsåg, en 

kostnadseffektiv åtgärd. De totala kostnaderna för de psykiskt funktionshindrade har minskat, 

detta beror främst på att boendet i kommunerna inklusive dygnet runt omsorg är billigare än 

psykiatrisk slutenvård.79 Dock har de medicinskt färdigbehandlade fortfarande mellanperioder 

av slutenvårdsbehov vilka ofta efter utskrivningen sker genom dyrare vårdformer som 

exempelvis klinikernas akutplatser, istället för som tidigare på sjukhem.80 

 

3.3 Huvudmannaskap 

Fram till 1967 styrdes den svenska psykiatrivården centralt, det vill säga att 

huvudmannaskapet fram till dess låg hos staten. Under slutet av 1950-talet lade en delegation, 

som granskade den psykiatriska vården fram ett betänkande där begreppet sinnessjukvård och 

sinnessjukhus skulle ändras till mentalvård och mentalsjukhus. I samband med detta föreslogs 

                                                 
76 Socialstyrelsens rapport, 1999:1. Sid. 200. 
77 Ibid. Sid. 11. 
78 Ibid. Sid. 204. 
79 Ibid. Sid. 207. 
80 Ibid. Sid. 14. 
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även att huvudmannaskapet skulle överföras från staten till landstingen för att därmed få en så 

enhetlig sjukvård som möjligt. Detta skedde den 1 januari 1967.81 

 

Genom att landstingen blev huvudmän kunde den psykiatriska vården integreras med 

landstingens övriga verksamheter. Då mentalsjukhusen växte till stora komplex fick detta till 

följd att sjukhusen blev organisatoriskt och fysiskt avskärmade från samhället. Detta ledde 

bland annat till att upptagningsområdena inte alltid stämde överens med landstingens 

geografiska gränser. Mentalsjukhusens antal vårdplatser var avpassade för att även ta emot 

patienter som bodde utanför landstingens geografiska områden. Detta fick till följd att alla 

landsting inte hade mentalsjukvård utan den psykiatriska vården ofta stod åtskild från 

samhället, då endast vissa landsting bedrev mentalsjukvård i sin verksamhet. 1967 

genomfördes en landstingsreform, det fanns förhoppningar om att denna reform skulle 

förändra den tidigare situationen med en psykiatrisk vård som stod utanför samhället.82 

 

Under senare delen av 1960-talet hade det runt om i världen ägt rum en 

avinstitutionaliseringstrend, denna började under 1970 talet även ge återverkningar i Sverige 

bland annat genom en sektorisering83 av den psykiatriska vården.84 Genom denna 

sektorisering började avgränsningarna av de ekonomiska resurserna diskuteras mellan 

psykiatrin och socialtjänsten. Kommunerna ansågs sig ha blivit förfördelade då slutenvården 

dragits ner eftersom de då fått kostnader utan att ha fått kompensation för dessa. Kommunerna 

ansåg att nedrustningen av mentalsjukhusen hade gått för fort fram.85 

 

Trots att kommunerna enligt SoL var föreskrivna ansvar för individuellt anpassad 

sysselsättning, där kommunerna skulle tillhandahålla gruppbostad med vård, så var det 

fortfarande ofta landstingen som bedrev dessa verksamheter i slutet på 1980-talet.86 

 

I regeringens proposition 1993/94:218 skrivs att den kommande psykiatrireformen åsyftade 

att ge ett ”Förtydligat kommunalt huvudansvar för att planera och samordna insatser till 

                                                 
81 Statens offentliga utredningar, 1992:4. Sid. 36. 
82 Markström, Urban, 2003. Sid. 113. 
83 sektorisering, uppdelning i sektorer (delområden); exempelvis uppdelning av kunskap i smala fält. En 
vanlig följdföreteelse är specialisering Läst den 050524 Källa Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=303061 
84 Ibid. 
85 Ibid. Sid. 122. 
86 Ibid. Sid. 122-123. 
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psykiskt funktionshindrade,”87 men detta var inte det enda psykiatrireformen syftade till. I 

Socialtjänstlagens 21 § föreskrivs att socialnämnderna ska verka för att människor med 

fysiska, psykiska eller med andra betydande hinder i sin livsföring, ska få möjlighet att delta i  

samhällets gemenskap. Syftet var att i större utsträckning ge psykiskt funktionshindrade 

möjlighet att delta i olika sociala sammanhang som skiljde sig från de förhållande som de förr 

varit vana med på de stora mentalsjukhusen. I SoL anges även att kommunerna ålagts att 

inrätta bostäder för dem som behöver särskild service i samband med det egna boendet.  

 

I regeringens proposition88 beskrivs vilka ansvarsområden landsting respektive kommun 

skulle komma att ha efter reformen, men det framgår tydligt att dessa ansvarsavgränsningar 

inte är klart angivna. Landstingen har främst till uppgift att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla psykiska sjukdomar och skador samt ett ansvar för den somatisk vård och tandvård 

till psykiskt störda. Kommunernas ansvar sträcker sig då till att ansvara för hälso- och 

sjukvården för dem som bor i så kallade särskilda boendeformerna och i dagverksamheter där 

kommuner har hand om hemsjukvården. 

 

Det finns flera orsaker till att ansvarsförhållandena är oklara. I Psykiatriutredningen finner 

man att en viktig orsak till problemen är de organisationsförändringen som skett. Den 

psykiatriska vården har gått från att ha varit en institution med totalt ansvar över service, stöd, 

vård och rehabilitering till att ha övergått till kommunernas ansvar där ansvaret har varit 

avgränsat för specialiserad hälso- och sjukvård. Psykiatriutredning ser även problem med att 

de kunskaper och erfarenheter som finns inom psykiatrin inte förts över till kommunerna.89 

Dessutom råder det svårigheter med att precisera vad som är psykiatrisk behandling 

respektive social omsorg. I förlängningen innebär detta att människor som står och väger 

mellan ett behov av psykiatrisk vård och social omsorg hamnar mellan stolarna och blir utan 

vård och stöd.90  

   

Det råder stor olikhet mellan kommunernas och landstingens inre organisationer. Detta på 

grund av att landstingen riktar sin verksamhet till flera olika kommuner, dessa med olika stora 

invånarantal samt geografisk sträckning. Kommunernas strukturer avgör i sin tur 

                                                 
87 Regeringens proposition, 1993/94:218, 1994. Sid. 22. 
88 Ibid. Sid. 24. 
89 Statens offentliga utredningar, 1992:73, Välfärd och valfrihet. Sid.223. 
90 Regeringens proposition, 1993/94:218, 1994. Sid. 24 
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socialtjänsternas organiseringar.91 Regeringen föreslog inför reformen en ändring i 

Socialtjänstlagen. Lagens formulering skulle ändras från att lyda som följer: 
 

Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 

kommunen för människor med funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet 

upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. Kommunen skall planera 

sina insatser för människor med funktionshinder. I planeringen skall kommunen 

samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.92  

 

Regeringen ändrade formuleringen för att tydliggöra ansvarsförhållandena mellan 

kommunerna och landstingen. Den nya formuleringen löd: 

 
Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 

kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin 

uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa 

områden. Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och 

psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med 

landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. 93 

 
Genom dessa omformuleringar avsåg regeringen att klargöra ansvaret för den uppsökande 

verksamhet och samordning av de sociala insatserna utifrån ett socialt perspektiv. Regeringen 

ansåg även att kommunerna skulle ha ett ansvar över att göra behovsbedömningar och 

individuella planeringar för de psykiskt funktionshindrade. Kommunerna skulle även ansvara 

för att initiera och påtala behov till andra organ som upptäcks i och med den uppsökande 

verksamheten. För att ytterliggare manifestera kommunernas ansvar föreslog regeringen att 

vissa dagverksamheter, kollektivboende och verksamheter vid familjehem och vissa enskilda 

vårdhem, skulle överföras till kommunal verksamhet.94 

 

3.3.1 Huvudmannaskapet efter reformen. 

En av huvudpunkterna i psykiatrireformen var att psykiatrins och primärvårdens insatser 

skulle samordnas med sociala insatser exempelvis vid utskrivningar från den psykiatriska 

                                                 
91 Socialstyrelsens psykiatriuppföljning, 1998:2. Centrala mål i lokala verkligheter Bilder från reformarbetet ute 
i länen. Sid. 12. 
92 Regeringens proposition, 1993/94:218, 1994. Sid. 6. 
93 Ibid. 
94 Ibid. Sid. 25. 
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slutenvården. Detta har man lyckats mindre bra med att tillgodose.95 Samverkansbristerna 

beror ofta på att ett gemensamt förhållningssätt och att en gemensam kunskapsbas saknas.  

 

Psykiatriska slutenvårdens in- och utskrivningar föregås sällan av planering och samverkan 

som förutsagts i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om informationsöverföring och 

samordnad vårdplanering. Inte heller samverkan vad gäller tvångsvård fungerar då 

kommunernas ansvar för personer som vårdas enligt LPT (Lagen om psykiskt tvångsvård) 

och LRV (Lagen om rättpsykiatrisk vård) uppfattas som oklara.96 

 

Ansvarsfrågan vad gäller familjestödsprogram bör tydliggöras då denna stödform ger goda 

resultat. Trots att fördelningen av ansvar i behandling och sociala insatser klart framgår i 

gällande lagstiftning är insatserna ofta dåligt koordinerade och ofta otillräckliga. Samlade 

insatser har i Socialstyrelsens utvärderingar visat på en förbättrad livssituation för de psykiskt 

funktionshindrade och därmed ett mindre nyttjande av platserna inom slutenvården.97 

 

Ofta förekommer särskilda överenskommelser mellan huvudmännen på lokal nivå, dock 

saknas ofta ett klargörande om det ekonomiska ansvaret för respektive huvudman i dessa 

överenskommelser. Exempelvis sker ofta utredningar och diagnostiken utan något samarbete 

mellan socialtjänsten och psykiatrin.98 Det dubbla huvudmannaskapet medför ofta oklarheter 

vad gäller sjukvårdsansvaret för den psykiskt funktionshindrade. Dessa oklarheter kan 

medföra att det blir långt mellan upptäckt och åtgärd vilket då naturligtvis drabbar den 

psykiskt funktionshindrade.99 Något som drabbar de funktionshindrade ytterligare är att den 

psykiatriska öppenvården har varit otillräckligt tillgänglig för den grupp psykiatrireformen 

riktade sig till samt att det ofta har saknats någon som har det samlade ansvaret för att den 

enskildes behov tillgodoses.100 

Kommun och psykiatri tillämpar ofta samma kriterier vid definition av psykiskt 

funktionshindrade, men i praktiken har det visat sig att gränsen mellan vilka som räknas in i 

målgruppen och ej har dragit på olika sätt.101 

 

                                                 
95 Socialstyrelsens rapport, 1999:1. Sid. 11. 
96 Ibid. 
97 Ibid. Sid. 12. 
98 Ibid. 
99 Ibid. Sid. 13. 
100 Ibid. 
101 Ibid. Sid. 60. 
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När nu psykiatrin innan samt efter reformen har presenterats följer analysen av hur väl 

regeringens intentioner har implementerats.   

 
4. Analys 
 

Analysen kommer liksom empirin att delas in i decentraliseringens tre huvudområden, 

reglering, finansiering och huvudmannaskap. Utifrån dessa tre områden kommer vi sedan 

koppla samman vår studie med teorin för att undersöka om det finns några kopplingar mellan 

dessa. Eftersom dessa områden ibland går ihop kommer analysen ibland presentera samma 

fakta, detta då områdena påverkar varandra, exempelvis att regleringen ger spår i 

finansieringen och huvudmannaskapet.  

 

Analysen kommer alltså att presentera om implementeringen av regeringens intentioner 

lyckats/misslyckats, samt om det finns en eventuell teoretisk koppling till varför 

implementeringen har lyckats/misslyckats. Slutligen kommer de svagheter som Vedung talar 

om, samt dessas eventuella förekomster i psykiatrireformen att diskuteras.  

 

4.1 Reglering 

Med den nya rättighetslagen, LSS, som infördes 1994 skulle även de psykiskt 

funktionshindrades rättigheter tillgodoses i samhället. Den tidigare omsorgslagen ersattes av 

LSS för tidigare hade lagen främst avsett att gälla utvecklingsstörda. Omsorgslagen som den 

var utformad tillgodosåg inte de psykiskt funktionshindrades villkor, då den inte kunde 

tillfredsställa denna målgrupps intressen.  

 

Den nya rättighetslagen har på pappret givit de psykiskt funktionshindrade ökade rättigheter 

samt lagen anger att den i största möjliga mån ska kunna tillämpas för målgruppen. I 

praktiken så har dock lagen varit svår att tillämpa. Svårigheten ligger i att lagen är oprecist 

formulerad vilket liksom teorin anger är ett kännetecken för ramlagstiftning.102 Vagheten i 

lagen har medfört att handläggarna haft svårt att ange vilka som skall räknas in i lagens 

målgrupp och vilka som ska stå utanför. Man ser här alltså att det som i teorin anges vara en 

fördel med vagt formulerade ramlagstiftning har visat sig få konsekvenser då vagheten inte 

endast medför att lagen kan anpassas på lokalnivå utan att denna även medför 

tolkningssvårigheter. Med lagstiftningen så som den är utformad följer en rättighet att 

                                                 
102 a.a. sid. 13. 



 32

överklaga handläggarens beslut.103 Vilket medför att makten förflyttas från lokal nivå till 

förvaltningsdomstolar. 

 

Den nya rättighetslagen skulle gälla en utökad personkrets jämfört med tidigare gällande lag, 

omsorgslagen. I förarbetena till reformen angavs att även de utökade personkretsarna skulle 

medföra att de psykiskt funktionshindrade skulle få klarare angivna rättigheter. Men trots 

detta finns det fortfarande många inom personkretsen som antingen inte sökt eller sökt men 

inte fått de insatser som de har rätt till enligt lagen.104 Detta beror även det på att 

lagstiftningen är oklart formulerad. Handläggarna ska förhålla sig till vagt definierade 

begrepp såsom stora och varaktiga funktionshinder, betydande svårigheter samt omfattande 

behov av stöd eller service, då tjänstemännen avgör om personen ska ha rätt till insatser enligt 

LSS eller om de ska hänvisas att söka insatser enligt SoL eller HSL. Detta medför att beslutet 

om insatser grundar sig på hur handläggaren tolkat de olika begreppen i lagtexterna vilket 

medför att den tolkning en tjänsteman gör inte behöver vara densamma som en annan 

tjänstemans. 

 

En ytterligare anledning till att personer inom personkretsen inte får de insatser som denne har 

rätt till är att handläggarna ofta saknar kunskaper om de behov som finns hos dessa 

personer.105 Vilket återigen anknyter till den vagt formulerade lagstiftningen som 

tjänstemännen ska fördela insatserna efter. I teorin framstår denna oklara formulering som 

någon positivt, dock kan man i psykiatrireformen och LSS se baksidan av denna vaghet, då 

denna leder till oklarheter vad det gäller tolkning och tillämpning. 

    

4.2 Finansiering 

Det kommunala betalningsansvaret syftade till att effektivisera de resurser som fanns inom 

kommun och landsting så dessa kunde användas för att ge de psykiskt funktionshindrade en 

skäligare levnadsnivå. Innan reformen låg verksamheten för psykiskt funktionshindrade inom 

äldre- och handikappsomsorgen samt individ/familjeomsorgen, ansvaret för verksamheten låg 

då hos kommunerna. Efter reformen skulle kommunerna få ett kommunalt betalningsansvar, 

då det innan reformen varit oklart om vem som skulle betala vad, vid exempelvis vård i det 

egna boendet. Detta beroende på att kommun och landsting innan reformen hade fått knyta 

                                                 
103 a.a. sid. 12f. 
104 Socialstyrelsens rapport, 1999:1. Sid. 10. 
105 Ibid. 
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egna överenskommelser avseende betalningarna. Genom det kommunala betalningsansvaret 

klargjordes hur finansieringen skulle fördelas mellan kommun och landsting samt hur denna 

finansiering skulle gå till. 

 

Det kommunala betalningsansvaret var lyckat både sett utifrån samhällsekonomiskt 

perspektiv men även sett utifrån de enskildas. De totala kostnaderna för att bedriva den 

psykiatriska vården har minskat efter det att det kommunala betalningsansvaret genomfördes.  

Detta beläggs även i teorin där det står att de beslut som fattas av politikerna måste vara inom 

den finansiella ramen, vilket då detta beslut måsta ha varit, eftersom det gav gott resultat 

ekonomiskt. 

  

4.3 Huvudmannaskap 

Huvudmannaskapet för den psykiatriska verksamheten har under 1900-talet vandrat runt 

mellan stat, kommun och landsting. Genom reformen ville regeringen klargöra var ansvaret 

för verksamheten skulle ligga. I regeringens intention framgår att ansvaret för att planera och 

samordna insatserna för de psykiskt funktionshindrade skulle ligga på kommunal nivå. Där 

kommunerna skulle verka för att de psykiskt funktionshindrade skulle kunna delta i 

samhällets gemenskap i stället för som förr vara institutionaliserade.  

 

Ansvarsfrågan såsom den är formulerad efter reformen är formulerad så att det inte framgår 

klart var ansvarsavgränsningarna går någonstans mellan kommun och landsting. Det anges 

bara att huvudmannaskapet ska var delat mellan dessa aktörer, men inte exakt hur och var 

denna delning ska ske. Anledningen till att huvudmannaskapet skulle klargöras var, när 

kommunerna tog över ansvaret för psykiatrin så överfördes inte de nödvändiga kunskaper och 

erfarenheter som behövdes till kommunerna.106 Dessutom var avgränsningen mellan 

psykiatrisk vård och social omsorg diffus vilket medförde att det var svårt att avgöra om de 

insatser som gavs var det ena eller det andra. 

 

Regeringen angav att SoL skulle formuleras om så att även de psykiskt funktionshindrade 

angavs i lagtexterna. Så har även skett, de psykiskt funktionshindrade står nu nämnda i SoL 

texterna. Omformuleringarna syftade till att ge de psykiskt funktionshindrade ökade sociala 

insatser. Eftersom det efter reformen finns samverkansbrister mellan psykiatri och primärvård 

                                                 
106 Statens offentliga utredningar, 1992:73. Sid. 223. 
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avseende de samordnade sociala insatserna har denna intention misslyckats, lagtexten har 

formulerats om men i praktiken har det inte skett någon förändring.107 

 

Det förekommer fortfarande efter reformen särskilda överenskommelser mellan 

huvudmännen vilka knyts på lokal nivå, men liksom regeringens intention angående 

finansieringen, saknar dessa överenskommelser det ekonomiska ansvaret.  

 

Det finns dock en baksida på regeringes intention om att det dubbla huvudmannaskapet 

medför en klarare redogörelse om vem som ansvara för vad. Det dubbla huvudmannaskapet 

medför även att det uppstår oklarheter vad gäller sjukvårdsansvaret vilket i sin tur kan leda till 

att steget mellan upptäckt och åtgärd blir långt. 

 

Efter att nu ha diskuterat huruvida regeringens intentioner uppfyllts eller ej kommer vi nu att 

gå över till att studera om de svagheter som Vedung presenterar kan urskiljas i 

psykiatrireformen. Som tidigare nämnts kan vi i denna studie endast studera 

oklarhetsargumentet och bieffektsargumentet.  

 

Det råder oklarheter liksom Vedung tar upp i sitt oklarhetsargument, inom såväl reglering 

som huvudmannaskap, då formuleringen av LSS kan tolkas på olika sätt. Detta märks inte 

minst i hur handläggarna skall förhålla sig till lagstiftningen. I och med att lagens utformning 

inte är precist definierad, så ger detta utrymme för olika tolkningar av lagen beroende på i 

vilken kommun brukaren befinner sig. Gränsdragningen mellan huvudmännens ansvar 

framgår inte heller klart. Detta har gett upphov till att det råder olikheter i kommunernas 

organisation runt psykiatrin då kunskapen om brukarnas situation i kommunen spelar en 

viktig roll för hur LSS tillämpas i respektive kommun.108 

 

Vad gäller Vedungs bieffektsargument har vi inte i psykiatrireformen inom reglering, 

finansiering eller huvudmannaskap funnit några bieffekter. Detta behöver dock ej betyda att 

reformen inte fått några bieffekter, utan dessa kan ha uppstått inom ett område som ligger 

utanför vår avgränsning för studien. Vilka slutsatser som nu kan dras av detta kommer att 

presenteras i nästa avsnitt samt en diskussion om möjliga förklaringar till varför det blev som 

det blev. 

                                                 
107 Socialstyrelsens rapport, 1999:1. Sid. 11. 
108 a.a. sid.13. 
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5. Slutsatser/Diskussion  
 

Då psykiatrireformen började debatteras framfördes att den rådande omsorgslagstiftningen 

inte kunde tillgodose de psykiskt funktionshindrades rättigheter. Omsorgslagens målgrupp 

bestod främst utav somatiskt handikappade. Genom reformen skulle en ny lag inrättas, den 

nya lagen LSS skulle innefatta cirka 20 000 psykiskt funktionshindrade. När reformen nu 

genomförts kan det konstateras att endast cirka 2000 individer har fått stöd enligt lagen. Detta 

är bara ett exempel på hur måluppfyllelsen i reformen misslyckats.  

 

Reformen uppfyllelse av regeringens intentioner kan anses ha lyckats utifrån det finansiella 

perspektivet. I likhet med teorin håller reformen sina finansiella ramar, vilket teorin anför är 

för att politikerna ska behålla sin legitimitet. Intentionerna avseende reglering och 

huvudmannaskap måste dock anses inte ha lyckats fullt ut, detta då det fortfarande råder 

oklarheter om vilka som ingår i LSS och vem som ansvarar för vad. Inom dessa områden kan 

föreskrifterna kring psykiatrireformen tolkas olika. Detta på grund av diffusa formuleringar 

och oklara ansvarsgränser. 

 

Då regeringens huvudintentioner var att klargöra vem som skulle ansvara för vad i 

verksamheten kring de psykiskt funktionshindrade samt förse denna målgrupp med en 

rättighetslagstiftning tyder denna studies resultat på att regeringens intentioner inte 

genomförts i psykiatrireformen. Samtliga intentioner har dock inte misslyckats, men då de 

huvudsakliga intentionerna inte implementerats anser vi det möjligt att säga att 

reformintentionerna inte genomförts. Detta då ansvarsfrågan fortfarande inte är fullständigt 

klargjord samt att LSS inte ger fullständigt stöd åt de psykiskt funktionshindrade.  

 

De svagheter som Vedung anför angående måluppfyllelsen kan inte i speciellt hög grad 

appliceras i denna studie. Detta troligen mycket beroende på att denna studie främst arbetat 

med sekundärdata. För att studera de ovannämnda svagheterna bör man föra en studie med 

primärdata med intervjuer för att kunna få fram nödvändig information som speglar 

handläggare och tjänstemännens tankar och åsikter om reformen. Detta för att kunna uttala sig 

fullt ut om svagheternas förekomster i måluppfyllelsen av psykiatrireformen. På detta sätt 

skulle forskningen kunna utvecklas genom att undersöka svagheterna i modellen. 
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