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Abstract  
 

The purpose of the following study is to investigate the experiences that social workers 

have of working in a context that is changing with precedents and the Swedish social 

insurance agency's, Försäkringskassan’s, interpretation and application of them. The 

purpose is further to explore the consequences this has for LSS-administrators in their 

work and for their clients. In order to achieve this aim semi structured interviews has 

been used as a data collection method. The theoretical approach consists of Michael 

Lipsky's theory of grassroots bureaucrats and discretion as well as Andrew Jameton's 

concept of moral distress. The data has been processed in accordance of thematic 

analysis.  

 

Difficulties has emerged for LSS-administrators in their work, such as conflict between 

their professional values and the institutional context and meeting most anxious clients in 

crisis. The LSS-administrators are critical of Försäkringskassan’s restrictive and detailed 

interpretation and application of precedents. Some groups of clients have as a 

consequence of changed jurisprudence and Försäkringskassan’s interpretation and 

application of it more or less been excluded from the right to personal assistance.  

 

We discuss the LSS-administrators professional competence, their discretion and ethical 

stress as well as the consequences detailed interpretation has for the clients. 

Keywords: Social workers, disability, discresion, moral distress, personal assistant, 

precedent, theme identification 
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Sammanfattning  

Studien syftar till att undersöka erfarenheter som handläggare av personlig assistans har 

av att arbeta i en kontext som är föränderlig till följd av rättspraxis och 

Försäkringskassans tolkning och tillämpning av den. Studien syftar även till att undersöka 

de konsekvenser som detta medför för LSS-handläggarna i deras yrkesutövning och vilka 

konsekvenser som de anser att det fått för brukarna. För att uppnå syftet har 

semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Den teoretiska ansatsen 

har bestått av Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme och 

Andrew Jametons koncept om etisk stress.  En bearbetning av empirin har genomförts i 

enlighet med tematisk analys.  

Olika krav och svårigheter har uppstått för LSS-handläggarna i deras yrkesutövning, 

såsom konflikt mellan deras professionella värderingar och den institutionella kontexten 

och att kunna bemöta brukare i oro och kris. Handläggarna är genomgående kritiska till 

Försäkringskassans restriktiva och detaljstyrda tolkning och tillämpning av den rättspraxis 

som ska vara styrande för dem båda. Vissa grupper av brukare har som konsekvens av 

förändrad rättspraxis och Försäkringskassans tolkning och tillämpning av den i stort sett 

uteslutits från rätten till personlig assistans. 

I diskussionen förs resonemang om LSS-handläggarnas yrkeskompetens, deras 

handlingsutrymme och etisk stress samt detaljstyrningens påverkan och konsekvenser för 

brukarna.  

Nyckelord: LSS-handläggare, handlingsutrymme, etisk stress, assistansersättning, 

personlig assistans, rättspraxis, tematisk analys 
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1. Inledning 
 

Välfärden i Sverige förändras och utvecklas ständigt. Inte minst sker det genom den 

rättsliga påverkan som landets domstolar har. En prejudicerande dom kan för brukare få 

så omfattande konsekvenser att den i realiteten omdefinierar villkoren för deras 

livskvalité. För yrkesverksamma inom kommunal offentlig förvaltning kan domar 

medföra att tolkningsutrymmet för hur de ska bedöma i ärenden förändras från en dag 

till en annan genom att nya juridiska detaljer fastslås (Bäckman, 2013). 

 

I Sverige har funktionshinderomsorgen och rätten till personlig assistans genomgått 

betydande omvandling sedan lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 

1993:387) (LSS) instiftades år 1994. Ibland har ny rättspraxis lett till mer generösa 

insatser gentemot brukare men de senaste åren har det lett till att allt fler mister sitt 

statliga ekonomiska stöd för personlig assistans; assistansersättning (Försäkringskassan, 

2017b). Detta eskalerade år 2016 då Försäkringskassan enhetligt började tolka och 

tillämpa två domar om det femte grundläggande behovet från Högsta 

Förvaltningsdomstolen (HFD). Socialstyrelsen bedömer att konsekvenserna av dessa 

domar kan bli väldigt stora. Bland annat genom att vissa grupper nästintill kan uteslutas 

från rätten till assistansersättning, att anhöriga till brukare oavlönat får ta över delar av 

omsorgen och att barn inte längre kan bo kvar hos sina föräldrar (Socialstyrelsen, 2017b).  

 

I kommunerna arbetar LSS-handläggare i en verklighet där brukare med omfattande 

hjälpbehov orsakade av funktionsnedsättningar ska bedömas av dem och bekostas av 

kommunen. Dessa personer var tidigare självklara mottagare av statligt stöd från 

Försäkringskassan. Handläggarna får använda sina yrkeskunskaper i socialt arbete och 

juridik för att brukarna ska få den insats som de har rätt till. I forskning är det sällan 

dessa yrkesverksammas perspektiv och kunskaper som återges (Socialstyrelsen, 2017b). 

Detta trots att LSS-handläggarna har goda kunskaper om hur beslut som fattas på 

strukturell nivå av regering, domstolar och andra statliga myndigheter i slutändan drabbar 

enskilda medborgare. Sällan belyses det även hur socialarbetare själva påverkas när den 

institutionella kontexten kolliderar med deras personliga och professionella värderingar. 

Något som kan orsaka etisk stress och som på längre sikt ökar risken för psykisk ohälsa 

och uppsägningar inom yrkeskåren (Mänttäri- van der Kuip, 2016).  
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2. Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med studien är att undersöka de erfarenheter som handläggare av personlig 

assistans enligt LSS har av att arbeta i en kontext som är föränderlig till följd av 

rättspraxis och Försäkringskassans tolkning och tillämpning av den. Studien syftar även 

till att undersöka de konsekvenser som detta medför för LSS-handläggarna i deras 

yrkesutövning och vilka konsekvenser som de anser att det fått för brukarna. För att 

uppnå syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

1. Har rättspraxis och Försäkringskassans ändrade sätt att tolka och tillämpa den 

medfört ökade krav och svårigheter för LSS-handläggarna i deras yrkesutövning? 

På vilka sätt? 

2. Hur resonerar LSS-handläggarna om Försäkringskassans sätt att tolka och 

tillämpa rättspraxis?  

3. Vilka konsekvenser anser LSS-handläggarna att domarna HFD 2012 ref.41 och 

HFD 2015 ref.47 och Försäkringskassans tillämpning av dem fått för brukarna?  
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3. Ord och begrepp 
 

Brukare – Avser en person som får eller som är under utredning för att få, individuellt 

behovsprövade insatser från socialtjänsten. Benämningen brukare anger att personen tar 

en insats i bruk (Socialstyrelsen, 2013). 

Funktionshinder – En form av begränsning som en funktionsnedsättning kan medföra 

för en person i relation till sin omgivning. Det handlar då framförallt om bristande 

tillgänglighet i omgivningen (Socialstyrelsen, 2007a). Begreppet som sådant är därmed 

inte knutet till en person utan snarare till en specifik kontext (Nationalencyklopedin, 

2018b).  

Funktionsnedsättning – Nedsättning av en persons fysiska, psykiska eller intellektuella 

förmågor som begränsar personens förmåga att fungera självständigt. 

Funktionsnedsättningen kan vara medfödd, förvärvad eller uppstått till följd av sjukdom 

eller annat tillstånd. Nedsättningen kan vara bestående eller av mer övergående natur 

(Socialstyrelsen, 2007b; Nationalencyklopedin, 2018a). 

Försäkringskassan - Är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av riksdag och 

regering och vars arbete styrs genom Myndighetsförordningen, Instruktionen för 

Försäkringskassan och regeringens årliga regleringsbrev. Försäkringskassans uppdrag är 

att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som är en del av 

socialförsäkringen, däribland assistansersättningen (Försäkringskassan, u.å.).   

LSS-handläggare – Avser en person som i sin yrkesroll gör utredningar för att kunna 

bedöma den enskildes personkretstillhörighet och dennes behov av insatser. LSS-

handläggaren sammanfattar och sammanställer utredningen i ett beslutsunderlag som gör 

det möjligt för nämnden att fatta beslut i ärenden som rör den enskildes behov om 

insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (Socialstyrelsen, 

2011).  

Socialstyrelsen – Är en statlig förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet som 

arbetar på uppdrag av riksdag och regering och vars inriktning på arbetet styrs genom 

regeringens årliga regleringsbrev. Verksamheten rör socialtjänst och hälso- och sjukvård 

och riktar sig i främsta hand till personal, ansvariga och beslutsfattare inom just dessa 

områden. Socialstyrelsen arbetar bland annat med att ta fram och utveckla statistik, följa 

upp och utvärdera hur vården och omsorgen fungerar samt ta fram föreskrifter och 

allmänna råd (Socialstyrelsen, u.å). 
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4. Bakgrund  
 

I följande avsnitt avses beskriva hur LSS och insatsen personlig assistans en gång 

instiftades men alltsedan dess fortsatt att förändras genom rättslig påverkan. Detta är 

väsentligt för att förstå hur förutsättningarna för att LSS-handläggares yrke i grunden är 

föränderliga till sin natur då regler och lagar kan förändras från den ena dagen till den 

andra. Kärnan i presentationen är de två domarna HFD 2012 ref. 41 och HFD 2015 ref. 

47 som begränsat möjligheten att beviljas personlig assistans genom det så kallade femte 

grundläggande behovet (Försäkringskassan, 2017b). 

4.1 Uppkomsten av LSS och personlig assistans 
 

I 1989 års handikappsutredning undersöktes samhällets stöd till personer med 

funktionsnedsättning (SOU 1991:46). Det slogs fast att de var en grupp som dittills inte i 

tillräckligt hög utsträckning fått ta del av den svenska välfärdsutvecklingen. När LSS 

instiftades, år 1994, skulle den därför ge vissa personer med funktionsnedsättning rätt till 

särskilt angivna insatser om de var i behov av sådana för att uppnå goda levnadsvillkor. 

En av insatserna, personlig assistans, utformades i likhet med brukarorganisationen 

STILs förebild från ett statligt finansierat försöksprojekt där de anordnade personlig 

assistans till sina medlemmar i ett assistanskooperativ (Askheim, Bengtsson & Bjelke, 

2014).  Lagen var revolutionerande eftersom den möjliggjorde för människor att styra 

sina liv. De gavs därigenom inflytande över hur och av vem som deras insatser skulle 

genomföras. Det var en stor kontrast från att dessförinnan snarast setts som passiva 

mottagare av omsorgsåtgärder utförda av socialtjänsten (Askheim et al., 2014). Goda 

levnadsvillkor blev den centrala målsättningen, men även att insatserna skulle främja 

jämlikhet i människors levnadsvillkor och möjliggöra fullt och aktivt deltagande i 

samhället, att verksamheten skulle vara formade utifrån den enskildes självbestämmande 

och integritet samt att personer med funktionsnedsättningar skulle kunna leva ett värdigt 

liv i gemenskap med andra människor (Prop. 1992/93:159). 

 

LSS utformades som en rättighetslag. En skyldighetslag beskriver för offentlig myndighet 

vad den ska göra för brukare medan en rättighetslag innehåller vad brukare har rätt att 

kräva. Det innebär bland annat att besluten som fattas ska gå att överklaga av den 

enskilde och vara oberoende av budgetanslag. En berättigad enskild kan därför inte nekas 

en i lagen angiven insats av kommunalekonomiska skäl (Erlandsson, 2014).   
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4.2 Personlig assistans 
 

LSS innehåller personkretsrekvisit som måste uppfyllas för att en individ ska ha rätt till 

de insatser som finns i lagen. Enligt ordalydelsen i lagtexten är dessa personkretsar: 

1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,  

2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

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

3. 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. (1 § LSS) 

 

Personlig assistans är en av tio insatser som LSS-lagstiftningen omfattar. Att en individ 

omfattas av ovan nämnda personkretsar är inte tillräckligt för att beviljas personlig 

assistans. Denne måste även bedömas ha rätt till insats enligt 7 § LSS, det vill säga om 

hjälpen behövs i det dagliga livet för att uppnå goda levnadsvillkor och behovet faktiskt 

inte tillgodoses på annat sätt. Insatsen personlig assistans ges till brukare med stora och 

varaktiga funktionsnedsättningar med behov av hjälp med de så kallade grundläggande 

behoven; 

1. Personlig hygien,  

2. På- och avklädning 

3. Måltider  

4. Kommunikation 

5. Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade 

(9 a § LSS) 

 

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionsnedsatta kallas även 

för det femte grundläggande behovet (Socialstyrelsen, 2017b). Hur det femte 

grundläggande behovet förändrats de senaste åren på grund av HFD:s prejudicerande 

domar kommer närmare att utvecklas under rubrik 4.5.2. Viktigt att förstå i detta 

sammanhang är att brukare även kan behöva hjälp med andra personliga behov. Dessa 

skulle enligt lagens förarbeten (Prop. 1992:93:159) kunna handla om att vara delaktig i 

samhället och att få hjälp för att kunna få eller behålla ett arbete. 
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4.3 Två huvudmän till insatsen personlig assistans  

Ansvaret för personlig assistans är uppdelat på två självständiga myndigheter: 

kommunerna och Försäkringskassan. Kommunerna fattar beslut enligt LSS och 

Försäkringskassan fattar beslut enligt socialförsäkringsbalk (SFS 2010:110) (SFB). Det 

som avgör ansvarsfrågan är hur omfattande personens behov av assistans är för de 

specifika grundläggande behoven. Försäkringskassan beviljar statlig assistansersättning 

för en brukares hela hjälpbehov om denne behöver i genomsnitt minst 20 timmar i 

veckan av grundläggande behov. På samma vis beviljar kommunen personlig assistans för 

en brukares hela hjälpbehov om de har ett visst behov av hjälp för sina grundläggande 

behov, men som inte kommer upp till den gräns som berättigar till statlig finansiering. 

Uppdelningen mellan två huvudmän har funnits sedan LSS-lagstiftningen instiftades. De 

bakomliggande orsakerna till detta var dels att avlasta kommuner rent ekonomiskt från de 

mest kostsamma ärendena och dels att brukarnas behov av personlig assistans inte skulle 

vara beroende av kommunalekonomiska prioriteringar (Prop. 1992/93:159).  

Försäkringskassan (2018) har en vägledning för hur rätten till assistansersättning ska 

bedömas som gäller för samtliga handläggare på myndigheten. Till skillnad från 

Försäkringskassan bedömer inte landets kommuner på samma enhetliga vis. Det medför 

att konsekvenserna av de prejudicerande domarna blir olika beroende på var i landet 

brukaren bor (Socialstyrelsen, 2017a). Det finns inget tvång för kommuner att ha 

riktlinjer för hur deras handläggare ska bedöma och besluta i LSS-ärenden. Men de måste 

säkerställa att de följer samtliga krav och mål som återfinns i lagstiftningen genom ett 

systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2011:9). Kommunen kan utifrån sitt självstyre välja att ge mer generösa insatser än lagen 

kräver och rättspraxis definierar men de får inte ha regler som begränsar den enskildes 

tillgång till insatser och stöd (Lundmark, Staberg & Halvarsson, 2009). 

4.4 Rättspraxis om rätten till personlig assistans  
 

Sett ur ett statligt perspektiv är politiken överordnad juridiken men så är inte fallet för de 

offentliga organ som kommer längre ner i kedjan. Kommunerna och Försäkringskassan 

ska följa vägledande de prejudicerande domarna från HFD som förtydligar lagstiftningen 

(Lundmark et al., 2009). Detta medför att prejudikaten påverkar hur både 

Försäkringskassan och kommunerna ska bedöma rätten till personlig assistans. 
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4.4.1 Presentation av domarna som Försäkringskassan började tillämpa 
enhetligt år 2016 
 

Det kom två domar 2012 och 2015 från HFD som efter att de började tillämpas enhetligt 

av Försäkringskassan under 2016 fick stark påverkan på rätten till assistansersättning. 

Detta eftersom domstolen tog ställning för vilka hjälpbehov som kan räknas till det femte 

grundläggande behovet. Det får stort genomslag eftersom brukare inte är berättigade 

assistansersättning om de inte kommer upp till i genomsnitt 20 timmar i veckan för de 

grundläggande behoven (Socialstyrelsen, 2017b). Nedan presenteras de två prejudikaten. 

 

HFD 2012 ref. 41 

Socialnämnden i Piteå kommun beviljade inte personlig assistans till ett barn för den 

smärtlindrande egenvård barnet var i behov av, i form av medicinska bad. De menade att 

egenvård inte är ett grundläggande behov. HFD uttalade, i likhet med socialnämndens 

anförande, att insatser som räknas till sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslag (SFS 

2017:30) (HSL), såsom egenvård, principiellt inte kan beaktas vid beviljande av personlig 

assistans eller räknas till de grundläggande behoven. HFD menade att egenvård endast 

kan vara grund för beviljande av personlig assistans i de fall där den enskilde redan har 

rätt till insatsen för att tillgodose sina grundläggande behov.  

 

HFD 2015 ref. 46 

Det allmänna ombudet för socialförsäkringen hade överklagat Försäkringskassans beslut 

att bevilja assistansersättning till en brukare med cystisk fibros med behov av aktiv tillsyn 

som kräver ingående kunskaper om personen, i enlighet med det femte grundläggande 

behovet. HFD hänvisade som skäl för avgörandet till uttalanden i förarbetena (Prop. 

1995/96:146) som föregick införandet av definitionen av grundläggande behov i 9a § LSS 

att det femte grundläggande behovet måste förstås som att det endast gäller personer 

med psykiska funktionsnedsättningar. Då brukarens funktionsnedsättning inte var av 

psykisk karaktär ansåg rätten att denne inte var berättigad assistans. 
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4.4.2 Rättspraxis förtydligande om det femte grundläggande behovet 

Det femte grundläggande behovet avser annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper 

om personen med funktionsnedsättningen och dit räknas inte motiverings- och 

aktiveringsinsatser eller tillsyn (Prop. 1995/96:146). Däremot menar HFD genom 

utfallen i flertalet domar att aktiv tillsyn av närmast övervakande karaktär berättigar 

personlig assistans enligt det femte grundläggande behovet (Bäckman, 2018). HFD 

menar, sedan HFD 2015 ref 47, även att endast personer med psykisk 

funktionsnedsättning kan beviljas personlig assistans som kräver ingående kunskaper om 

den enskilde. HFD:s tolkning av det femte grundläggande behovet har enligt Bäckman 

snävat in rätten till personlig assistans och exkluderat vissa grupper tillgång till insatsen. 

Dels genom att det är ett högt ställt krav med aktiv tillsyn av närmast övervakande 

karaktär krävs, dels för att personer med fysisk funktionsnedsättning med behov av aktiv 

tillsyn av närmast övervakande karaktär inte längre kan berättigas assistans. HFD:s har 

därmed minskat andelen personer som faktiskt kan beviljas personlig assistans enligt 

Bäckman. 

4.4.3 Rättspraxis föränderlighet i en vidare tidsaspekt 
 

En tidigare dom som bidragit till utvecklingen att färre kan beviljas assistansersättning är 

RÅ 2009 ref. 57. Där fastslog HFD att behovet av hjälp och stöd behöver vara av mycket 

privat karaktär och känsliga för den personliga integriteten. Den prejudicerande domen 

fick som konsekvens att inte ett helt hjälpbehov, exempelvis måltid eller påklädning, kan 

räknas som grundläggande behov utan endast specifika delar av situationen. 

Försäkringskassans tillämpning av domen blev till exempel att personer beviljas tid för 

påklädning av trosor och BH men inte av ytterjacka då Försäkringskassan inte ansåg det 

vara tillräckligt känsligt för den personliga integriteten (Bäckman, 2018).  

 

Även efter 2015 har det kommit domar som begränsat vad som kan berättiga assistans. 

Bland annat 2017 ref.27 där HFD gjorde bedömningen att för att en person ska kunna 

beviljas personlig assistans under transporter till och från fritidsintressen så måste det 

under resans gång föreligga behov av kvalificerad hjälp. Försäkringskassan drog utifrån 

denna dom slutsatsen att ingen väntetid mellan kvalificerade insatser är 

assistansberättigande. De varnade regeringen för de omfattande konsekvenser som 

domen kunde få på människors rätt till assistansersättning (Försäkringskassan, 2017c). 

För att möta detta gjorde regeringen en tillfällig lagändring som innebär att beredskapstid 
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och väntetid återigen ska ses som assistansberättigande. Lagen började gälla 1 april 2018 

och gäller i nuläget fram till första oktober 2018. I samband med detta tog regeringen 

även tillfälligt bort den tvåårsomprövning som Försäkringskassan haft (Regeringen, 

2018). En annan dom som för kontexten är värdefull att redogöra för är den som kom 13 

april 2018 (mål nr 682-17) angående sondmatning. Försäkringskassan hade avslagit en 

ansökan om assistansersättning för sondmatning och yrkade att egenvård, såsom 

sondmatning, enligt LSS definition aldrig kan ses som ett grundläggande behov. Men 

HFD fastslog att sondmatning är att betrakta som det grundläggande behovet måltider. 

4.5 Konsekvenser av HFD 2012 ref. 41och HFD 2015 ref. 47 

De två domarna har fått konsekvenser för antalet som uppbär assistansersättning. Både 

kommuner och brukarorganisationer menar att livskvalitén, självbestämmande och 

möjligheten att delta i samhället blir sämre med andra insatser (Socialstyrelsen, 2017b).  

4.5.1 De två domarnas påverkan på antalet personer med assistansersättning 
 

År 2017 var 14 886 personer beviljade assistansersättning från Försäkringskassan. Det var 

en minskning med nära 8 procent eller knappt 1 200 personer från år 2014. Allra mest 

minskade antalet i Jönköpings län där drygt 23 procent mist sin assistansersättning mellan 

2014 och 2017 (Försäkringskassan, 2018). Försäkringskassan har analyserat vilken 

påverkan som HFD 2012 ref. 41 och HFD 2015 ref. 46 haft på antalet personer med 

assistansersättning. Det framkom att domarna var en huvudorsak både till att allt fler 

miste assistansersättningen och att färre beviljas det vid nyansökan (Försäkringskassan, 

2017c). 

 

Socialstyrelsen (2017b) menar att det finns tre grupper med behov av aktiv tillsyn som 

numera fått allt svårare att få personlig assistans efter dessa domar, nämligen;  

 Personer med psykisk funktionsnedsättning såsom autism, utvecklingsstörning 

och förvärvad hjärnskada.  

 Personer med fysisk funktionsnedsättning som tidigare fått assistans för egenvård 

utifrån det femte grundläggande behovet, till exempel för epilepsi, 

andningsproblem och dövblindhet. 

 Barn som har behov av hjälp med egenvård eller medicinska tillstånd för att 

kunna bo kvar hemma. 
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4.5.2 De två domarnas konsekvenser för kommunerna  

Socialstyrelsen bedömer att domarna medfört en förskjutning av kostnad och ansvar från 

stat till kommun. De direkta konsekvenserna av domarna blev kännbara för kommunen 

efter att Försäkringskassan börjat tillämpa dem. Socialstyrelsen visar att även 

kommunernas egna bedömningar och beslut då började påverkas av prejudikaten på så 

vis att färre beviljas den kommunala insatsen personlig assistent. Cirka 67 % av dem som 

nekats statlig assistansersättning på grund av Försäkringskassans tillämpning av domarna 

får kommunal personlig assistans. Brukare beviljas i regel färre timmar från kommunen. 

Omkring 86 % får en eller flera LSS-insatser medan ungefär 5 % inte har någon insats 

alls (Socialstyrelsen, 2017b). 

4.5.3 Konsekvenser för anhöriga  

Kommuner och brukarorganisationer påtalar att brukare och dennes anhöriga kan 

drabbas av stor oro när de trots stora hjälpbehov inte beviljas personlig assistans eller 

denna dras in. Det är de allra mest utsatta familjerna som det rör sig om menar de och 

indragningar kan leda till kris och utbrändhet för dem (Socialstyrelsen, 2017b). Oron kan 

för föräldrar delvis handla om vad som ska hända deras barn om de själva blir sjuka eller 

inte längre finns i livet. Socialstyrelsen bedömer att domarna inneburit att anhöriga 

oavlönat fått ta ett större ansvar för sina närstående och att det innebär en 

ansvarsförskjutning från den professionella omsorgen. På sikt kan minskat samhälleligt 

stöd leda till psykisk ohälsa hos anhöriga men även en ökad risk för våld mot barn med 

funktionshinder samt att barn inte kan bo kvar hos sina familjer (Socialstyrelsen, 2017b). 
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5. Teoretisk utgångspunkt  

I detta avsnitt kommer de teorier att presenteras som funnits relevanta för 

forskningsområdet och frågeställningarna. Inledningsvis kommer Michael Lipskys tankar 

om gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme att presenteras för att sedan övergå i 

Andrew Jametons teoretiska koncept om etisk stress. 

5.1.  Gräsrotsbyråkratier och gräsrotsbyråkrater 
 

Begreppet gräsrotsbyråkratier myntades av den amerikanska statsvetaren Michael Lipsky i 

början av 1980 talet. Gräsrotsbyråkratier kan enligt Lipsky (2010) förstås som de 

organisationer inom offentlig sektor som kontroller och tillhandahåller allmänheten stöd 

och service. Dessa organisationer kännetecknas av att de är uppbyggda för masshantering 

och att de innehar resurser samt makten att fördela resurser. Lipsky menar att 

socialtjänst, skola och polis är exempel på utkristalliserade gräsrotsbyråkratier. Med 

gräsrotsbyråkrat avser således Lipsky (2010) de tjänstemän som är offentligt anställda och 

vars dagliga arbete kännetecknas av en direkt interaktion med medborgare i samband 

med sitt arbete. Vidare menar Lipsky att gräsrotsbyråkrater också måste ha en viss 

handlingsfrihet för att överhuvudtaget kunna utföra sitt arbete. Detta då 

gräsrotsbyråkrater i sin yrkesutövning ofta ställs inför så pass komplexa situationer att 

deras arbete inte kan reduceras ner till konkreta handlingsmanualer och därmed inte 

detaljstyras ovanifrån. Då gräsrotsbyråkrater arbetar med människor finns det enligt 

Lipsky (2010) därför en oförutsägbarhet och osäkerhet inbyggd i själva systemet vilket 

gör att det krävs en viss handlingsfrihet för att kunna vara flexibel nog och bemöta 

klientelets olika behov. Johansson (1997) beskriver att gräsrotsbyråkrater till följd av detta 

tenderar att hamna i en korseld där brukares krav och önskemål ställs i direkt motsats 

mot de regler och riktlinjer som satts upp av organisationen som gräsrotsbyråkraten 

representerar. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar således att 

gräsrotsbyråkratens uppdrag och utmaning är att knyta samman brukares behov med 

organisationens uppdrag och förena dem på ett sådant sätt så att båda parter uppfattar 

det som rätt och riktigt. För att åstadkomma detta har man enligt Lipsky (2010) sin 

specifika kunskap och organisationens resurser och då talar man inte enbart i termer av 

materiella resurser utan också tid, kunskap och vad som ligger i ens befogenheter.  
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Då gräsrotsbyråkrater ofta är utbildade i att kunna bemöta varje människa utifrån dennes 

unika förutsättningar men samtidigt är verksam i en kontext som kräver att man 

behandlar människor lika och endast bemöter den del av människan som senare kan 

komma att utgöra ens klientel, menar Lipsky (2010) att det är där som det uppstår ett 

dilemma som är genomgående för alla gräsrotsbyråkrater. Att kunna hantera ett klientel 

som vill ha sina individuella behov tillgodosedda men samtidigt vara representant för en 

organisation som eftersträvar generella lösningar. Att ha flera lojaliteter att förhålla sig till 

och vara företrädare för både brukare och organisation och att kunna balansera mellan 

dessa ger därför en signifikativ bild av hur det är att vara gräsrotsbyråkrat.  

5.1.1 Gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme   
 

Handlingsutrymme är en central del i gräsrotsbyråkraters arbete inom offentlig sektor. 

Därigenom finner författarna det viktigt att skapa en förståelse kring vad 

handlingsutrymme egentligen är. Då en allmänt vedertagen definition saknas kommer 

olika kännetecknade formuleringar att presentera som bör ge en klarare bild av begreppet 

handlingsutrymme.   

 

Ellis (2007) menar precis som Lipsky (2010) att handlingsutrymme är grundläggande och 

helt ofrånkomligt i gräsrotsbyråkraters yrkesutövning. Detta eftersom att den lagstiftning 

och de riktlinjer som de förväntas följa är både otydliga och i viss mån motsägelsefulla, 

vilket kräver att de gör individuella bedömningar i varje enskilt fall. Blomberg och Dunér 

(2015) menar att hur de bedömer och beslutar kan därmed inte detaljstyras ovanifrån 

utan hänsyn måste alltid tas till de omständigheter som gör varje fall unikt. Evan och 

Harris (2004) beskriver handlingsutrymme som summan av rutiner, bedömningar och 

ansvaret att kunna fatta beslut. Handlingsutrymme är således inte en uppsättning regler 

eller frånvaro av regler utan snarare det utrymme som gör det möjligt att agera mellan 

regler. Svensson et al. (2008) skriver att handlingsutrymme också kan ses som en 

möjlighet att arbeta med sin kunskap, fantasi och kreativitet för att kunna avgöra vad 

som är rätt respektive fel i en viss situation. Vidare menar de att socialarbetarens frihet 

och tillika ansvar därför ligger i hur väl den enskilde hanterar det handlingsutrymme som 

står denne till förfogande (Svensson et al., 2008). Huruvida handlingsutrymme är bra eller 

dåligt menar Evans och Harris (2004) är svårdefinierat. En handläggare kan genom ett 

stort handlingsutrymme fatta rätt beslut för en brukare men kan å andra sidan använda 

sitt handlingsutrymme för att utöva makt eller fatta dåliga och rent av oetiska beslut.  
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Gräsrotsbyråkrater har därmed möjlighet att välja hur de ska agera utifrån det utrymme 

som finns att tillgå men också att genom kunskap och hållning bedöma vilka 

handlingsalternativ som är rimliga och meningsfulla i en viss kontext. 

Handlingsutrymmet påverkas därför av både rutiner, professionella tolkningar och 

traditioner likväl som individuella faktorer hos både socialarbetare och brukare (Svensson 

et al., 2008).  

 

Lipsky (2010) menar således att gräsrotsbyråkrater till följd av sitt handlingsutrymme har 

möjlighet att kontrollera och skapa den praktiska verksamhet som de är en del av. 

Genom att tolka och implementera lagstiftningen i en praktisk verksamhet är 

gräsrotsbyråkrater således policyskapare som har mandat att fatta beslut i enskilda 

ärenden. Howe (1991) menar å andra sidan att socialarbetarens handlingsfrihet har 

minskat i takt med att de styrs betydligt mer av lagar och riktlinjer idag. Friheten i att 

kunna göra självständiga bedömningar och fatta beslut utifrån dessa inskränks av alltmer 

detaljerade regelverk och riktlinjer vilket enligt Howe (1991) får som konsekvens att 

handläggare inte har samma självständighet som tidigare. 

5. 2 Etisk stress 
 

Konceptet om etisk stress utvecklades av filosofen Andrew Jameton under tidigt 1980-tal 

och har fått allra störst genomslag i forskning rörande vårdetik och de vårdande yrkena. 

Jameton (1984) beskriver etisk stress, vars ursprungliga engelska benämning är moral 

distress, som det inre tillstånd som en person kan uppleva när man på grund av 

institutionella begränsningar inte kan handla på det sätt som man finner etiskt rätt. 

Jameton (1993) skiljer på två olika typer av etisk stress, inledande stress (initial distress) och 

reaktiv stress (reactive distress). Med inledande stress avses hur den professionella möter de 

institutionella begränsningarna och i den situationen är det vanligt att uppleva både 

frustration, ilska och ångest.  Den inledande stressen övergår sedan i reaktiv stress vilken 

uppkommer när man konstaterar att man varit hindrad från att göra det som var mest 

etiskt rätt. Den fasen präglas av ånger, ältande och känslomässig utmattning. Jameton 

(1984) liknar därför etisk stress vid en slags professionell smärta och en psykisk obalans 

som man kan uppleva när den faktiska verkligenheten inte överensstämmer med de inre 

beslut som man hade velat fatta.  
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6. Tidigare forskning  
 

I följande avsnitt kommer författarna att redogöra för internationell och nationell 

forskning som berör studiens forskningsområde. Avsnittet syftar till att ge en fördjupad 

bild av hur myndighetsutövare, i denna studie LSS-handläggare, påverkas av den kontext 

de är verksamma i. Forskningen kommer att belysa myndighetsutövares 

handlingsutrymme och etisk stress. 

6.1 Handlingsutrymmet påverkas på olika nivåer 
 

Efter genomgång av tidigare forskning har författarna av den här studien identifierat fem 

olika nivåer som har inverkan på handlingsutrymmets gränser för myndighetsutövande 

socialarbetare. Dessa nivåer är den nationella politiken och lagstiftningen, domstolarnas 

prejudikat och juridiskt tekniska principer, Försäkringskassans förfarande, den 

kommunala organisationen samt socialarbetarens egna åsikter, föreställningar och 

yrkesskicklighet. Om en förändring sker i någon av de fem nivåerna så kommer det 

undantagslöst att få konsekvenser för hur en tjänsteman inom offentlig sektor kan och 

ska utföra sina arbetsuppgifter (Jessen & Tufte, 2014). 

6.1.1 Den nationella politiken och lagstiftningen  
 

Den svenska välfärdsstaten formas till sin karaktär av politiska beslut som syftar till att 

omfördela resurser och skapa jämlika levnadsförhållanden för landets invånare (Esping-

Andersen, 1990). Det är inte en statisk eller oföränderlig struktur utan den svenska 

välfärdsstaten har konstant varit i förändring alltsedan efterkrigstiden (Palme, 2017). 

Palme beskriver hur nittiotalets ekonomiska kris medförde en insikt i att kostnaderna för 

välfärden vida översteg vad som ansågs vara hållbart. Anmärkningsvärt är att då, mitt i att 

Sverige gick igenom en svår ekonomisk period, så infördes rättighetslagstiftningen LSS. 

Att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning fick trumfa de 

ekonomiska svårigheterna (Bäckman, 2018). Under de efterföljande decennierna är det 

enligt Palme (2017) uppenbart att svensk välfärd har fortsatt förändras genom 

internationella idéer, reformer inom näringslivet, det politiska styret och vetenskapen. 

Det medför enligt Palme att normaltillståndet för den svenska välfärden är att den 

ständigt förändras eftersom politik och forskning per definition är föränderliga.  
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I både den svenska och internationella forskningen pågår en diskussion kring hur det 

handlingsutrymme som myndighetsutövande professioner har för att fatta självständiga 

beslut håller på att förändras till följd av mer styrning högre uppifrån i den politiskt 

hierarkiska ordningen (Jessen & Tufte, 2014; Schram, 2012). Risken med en sådan 

utveckling är att socialarbetares professionalism och yrkeskunskaper får stå tillbaka för 

ökade krav på ett byråkratiskt arbetssätt inom offentligt välfärdsarbete (De Bruijn, 2011). 

Socialarbetaren hamnar då mitt i en dragkamp mellan olika politiska ideologier och 

maktintressen. På ena sidan oroar sig företrädare för effektivisering och besparing för att 

utan strikt kontroll finns risk att myndighetsutövare undviker att följa krävande 

byråkratiska regler. Och från den andra sidan menas att strikta bedömningskriterier och 

makt att sanktionera kan ge myndighetsutövare fria händer att behandla brukare 

godtyckligt och orättvist (Schram, 2012).  

 

Det nuvarande nationella målet med funktionshinderpolitiken tar sin utgångspunkt i 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26) 

och syftar till att dessa personer ska uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och fullt ut kunna 

vara delaktiga i samhället. Målet syftar även till att öka jämställdheten och betydelsen av 

barnrättsperspektivet inom området (Prop. 2016/17:188). Bäckman (2018) menar att det 

funktionshinderpolitiska målsättningen är högt men undrar samtidigt om de är tillräckligt 

högt för att den nuvarande regleringen av rätten till personlig assistans ska klara att stå 

emot den ekonomiska maktutövningen som hotar den sociala trygghet som insatsen ger.  

 

År 2016 tillsatte regeringen en parlamentarisk utredning för att se över insatserna 

assistansersättning och LSS som skulle redovisas 1 oktober 2018 (Dir. 2016:40). I 

kommittédirektivet, som är en form av uppdragsbeskrivning för en ny LSS-lagstiftning, 

uttrycker regeringen en stark oro över kostnadsökningen och ökningstakten för 

assistansersättningen. I uppdraget lyfts att stärka lagens kvalité, öka träffsäkerheten och 

helhetssynen i LSS fram. Det ska finansieras genom besparingar inom 

assistansersättningen. Regeringen beslutade i slutskedet genom ett tilläggsdirektiv att ta 

bort de kraven om besparingar och att förlänga utredningstiden till 15 december 2018 

(Dir. 2018:35). Kritiska röster har höjts mot Regeringens instruktioner i 

kommittédirektivet. Altermark och Nilsson (2017) menar att det funktionshinderpolitiska 

fokuset har förskjutits från att handla om rättigheter och inkludering till att snarare 

handla om olika former av besparingar och bidragsfusk.  
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6.1.2 Domstolarnas prejudikat och juridiskt tekniska principer 
 

Rättspraxis kan förstås som summan av de prejudicerande domar som förtydligar det 

tolkningsutrymme som finns i lagstiftning och som syftar till att skapa en enhetlig 

rättstillämpning (Lundmark et al., 2009). Rättspraxis har stor genomslagskraft på hur 

offentliga myndigheter såsom Försäkringskassan och kommuner bedömer då de ska följa 

prejudicerande domar likväl som lagstiftningen. (Försäkringskassan, 2017b).  

 

”Gynnande besluts negativa rättskraft” är en förvaltningsrättslig princip som ska skydda 

människor som fått ett gynnade beslut från att få det återkallat (Bäckman, 2013). 

Bäckman menar i sin doktorsavhandling att myndigheter och kommuner konsekvent 

bryter mot principen genom att tidsbegränsa gynnande beslut. Tidsbegränsningen öppnar 

upp för möjligheten att göra nya bedömningar utefter ett nytt rättsligt läge vilket kan 

inkludera snävare rättspraxis. Ny rättspraxis bör endast gälla nya beslut, menar Bäckman. 

Omprövning bör endast göras vid väsentligt ändrade förhållanden i brukarens 

funktionsnedsättning. Det kan annars medföra att en person som har haft en insats hela 

livet plötsligt står helt utan hjälp fast ingenting i livssituationen har förbättrats. Det liv de 

byggt upp kan då snabbt raseras på grund av att domstolar förtydligar lagen på ett visst 

sätt och hur myndigheter tolkar och tillämpar dessa.  

 

När det talas om att öka lagens träffsäkerhet i ovan nämnda utredningsuppdrag (Dir 

2016:40), så åsyftas den juridiskt tekniska utformningen av LSS och personlig assistans 

(Bäckman, 2018). Ökad träffsäkerhet och detaljreglering är en process som kan få två 

olika utfall för den enskildes rättsäkerhet menar Bäckman. För det första kan juridiskt 

sett enkla och tydliga regler gör att den enskilde kan förutse hur den rättsliga makten 

kommer att utövas, vilket är i enlighet med den formella rättsstatsprincipen 

förutsägbarhet. Det andra möjliga utfallet är att detaljstyrning kan orsaka att en berättigad 

person faktiskt nekas en insats. Bäckman förtydligar att rättssäkerhet föreligger när 

personen med funktionsnedsättning verkligen får den hjälp och stöd som möter deras 

behov. Den formella rättssäkerheten måste därför stå tillbaka för regler som möjliggör 

individuella bedömningar för varje unikt ärende. För att rättstillämpning ska vara 

rättssäker måste både formella och materiella rättssäkerhetskrav vara uppfyllda, det vill 

säga även lagens intentioner och principer. Rätten till personlig assistans inte bör vara så 

detaljerad att korrekta beslut utefter lagens mål, värden och principer omöjliggörs eller 

försvåras (Bäckman, 2018). 



 

17 

6.1.3 Försäkringskassans förfarande 
 

Försäkringskassan är den statliga myndighet som bedömer, beviljar och betalar ut statligt 

ekonomiskt stöd till personlig assistans; assistansersättning. Myndigheter utvecklas utefter 

en inre logik, bland annat så sker förändring genom politisk styrning och rättspraxis 

(Palme, 2017). I diskussionen kring vad som förändrat Försäkringskassans tolkning av 

prejudikat vad gäller beviljande av statlig assistansersättning tydliggörs en dragkamp 

mellan politiska intressen enligt Askheim, Bengtsson och Bjelke (2014). De menar att 

personer med funktionsnedsättning i Sverige har setts som legitima mottagare av insatsen 

utifrån ett perspektiv av social rättvisa, men att det har utmanats av besparingskrav då 

insatserna blivit alltför kostsamma för staten.  

 

Tolkningsutrymmet för att få personlig assistans beviljat genom kommuner och 

Försäkringskassan har genom domstolarnas prejudikat förändrats sedan införandet av 

lagstiftningen på så vis att det har blivit mera detaljerat. Bäckman (2018) menar att 

Försäkringskassan har minskat eller preciserat tolkningsutrymmet ytterligare och anger 

som exempel att myndigheten i sin vägledning om assistansersättning skriver att: 

 fysisk närhet krävs för att ett hjälpbehov ska ses som känslig för den personliga 

integriteten 

 tid för det grundläggande behovet hjälp vid måltider endast beviljas i den mån 

den enskilde behöver hjälp med att föra mat till munnen 

 endast på- och avklädning av kläder närmast kroppen är ett grundläggande behov 

(Bäckman, 2018). 

Socialstyrelsen (2017b) lyfter att de har en annan mening än Försäkringskassan när det 

gäller synen på egenvård. Socialstyrelsen menar att egenvård kan ses som grundläggande 

behov medan Försäkringskassan menar att egenvård aldrig kan vara ett grundläggande 

behov utan att det per definition är hälso- och sjukvårdsinsats. 

6.1.4 Kommunala riktlinjer och vägledning 
 

I en rapport utgiven av Socialstyrelsen (2015) har landets 290 kommuner tillfrågats om de 

har skriftliga riktlinjer avseende personlig assistans enligt LSS. Av landets kommuner 

uppgav nästan hälften, 164 stycken, att de har sådana skriftliga riktlinjer. Länsstyrelsen i 

Jönköpings län (2007) menar att om kommunerna väljer att utarbeta skriftliga riktlinjer så 
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måste de utformas på ett sådant sätt så att de är förenliga med lag, förarbeten och 

rättspraxis. De får då inte innehålla svävande beskrivningar som försvårar tolkningen av 

lagtexten och inte heller bestämmelser eller andra rekommendationer som kan försvåra 

en individuell prövning.  

 

Erlandsson (2014) påvisar i sin avhandling det signifikanta för de kommunala riktlinjer 

som länsstyrelsen hade redovisat om i ovan nämnda rapport är att riktlinjerna innehåller 

utdrag ur lagtext och förarbeten och mer utfyllande text om hur ärenden ska handläggas i 

detalj. Erlandsson fann vidare att LSS-handläggares kunskap om juridiken är otillräcklig 

när det till exempel gäller hur förarbeten och rättspraxis ska användas samt att LSS-

handläggares bedömningar styrs av lokala tolkningar av lag och andra rättsliga källor. 

Stranz (2007) menar att lokala regelverk får allt större betydelse och att de är oerhört 

centrala för den praxis som formas bland handläggare vid olika socialbidragsenheter. 

Dunér och Nordström (2006) skriver att riktlinjerna kan vara av både formell och 

informell karaktär, det vill säga både skriftliga och muntliga. 

 

Evans och Harris (2004) menar att ökad reglering från kommunalt håll riskerar att öka 

handlingsutrymmet och variationen i bedömningarna, ett något paradoxalt fynd som kan 

vara orsakat av att fler regelverk och vägledningar skapar en osäkerhet hos handläggarna 

kring vilka regler som ska följas i det aktuella fallet.  

6.1.5 Handläggarens personliga åsikter, föreställningar samt yrkesskicklighet 
 

En svensk kvantitativ studie från 2017 (Stranz, Karlsson & Wiklund, 2017) undersökte 

ansökningar av ekonomiskt bistånd, där det bland annat presenterades vad som påverkar 

beslutsfattande i svenskt socialförvaltning. I studien identifieras två faktorer som går att 

härleda till den enskilda handläggaren och som påverkar hur denne använder sig av sitt 

handlingsutrymme vid beslutsfattande och andra brukarrelaterade aktiviteter. För det 

första identifierades yrkesskickligheten. Handläggaren ska kunna balansera en dubbel roll; 

att tillförsäkra brukare deras lagstadgade rättigheter samtidigt som de ska kontrollera att 

endast berättigade individer får tillgång till insatser. Det andra de fann var att 

handläggares personliga åsikter och föreställningar kan påverka utfallet i bedömningar 

och beslut. Som exempel lyfter de att handläggare kan ha en skepsis mot insatser eller 

mot vissa brukare och därför vara benägna att fatta mindre generösa beslut. Hur de 

känner för brukare kan därmed påverka de personliga åsikterna och föreställningarna 
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vilket gör att ställningstaganden kan variera över tid (Stranz et al., 2017). Jacobsson, 

Thelander och Wästerfors (2010) utvecklar att föreställningar som socialarbetare har om 

grupper av individer kan vara färgade av vedertagna diskurser och att det kan påverka hur 

de bemöter brukare och ser på deras rätt till insatsen. Vilka beslut som fattas och val som 

görs präglas därmed inte endast av objektivitet utan även av organisationen och av 

personliga värderingar hos den professionelle (Ridzi, 2009).  

 

Det ovan nämnda kan vägas mot en annan studie om handläggare inom äldreomsorgen 

som slår fast att enskilda handläggares personliga åsikter inte påverkar handläggningen. 

Istället styrs de av lagar, praxis och riktlinjer från organisationen (Dunér & Nordström, 

2006). Dunér och Nordström menar istället att handläggare balanserar begränsade 

resurser mot de äldres behov och önskningar och i begränsad omfattning utnyttjar sitt 

handlingsutrymme men att de i viss mån styr sitt beslutsfattande så att det passar de 

insatser som erbjuds i kommunen.   

6.2 Förändrat handlingsutrymme och uppkomsten av etisk stress 
 

En socialarbetare är aldrig fullt ut autonom i sitt beslutfattande och handlingsutrymme på 

grund av att arbetet utförs inom en specifik institutionell kontext som påverkas av 

nivåerna politik, lagar och organisationer. Den yttre kontextens ramverk för vilka beslut 

som är möjliga att fatta kan antingen möjliggöra eller begränsa ett moraliskt adekvat 

arbetssätt. När kontextuell turbulens omger social välfärd kan etisk stress kan uppstå 

bland socialarbetare (Mänttäri- van der Kuip, 2016). Weinberg (2009) definierar etisk 

stress som den känslomässiga och psykologiska smärta som uppkommer när 

professionella på grund av institutionella kontexter hindras från att göra det som de anser 

är rätt. Weinberg menar att etisk stress är ett bra analytiskt verktyg för att tydliggöra den 

diskrepans som kan finns mellan socialarbetarens förväntade autonomi och de 

organisatoriska strukturer som hindrar ett etiskt arbetssätt. 

 

I en studie genomförd av Mänttäri- van der Kuip (2016) undersöktes hur konceptet om 

etisk stress gick att koppla till hur finska socialarbetare hanterar situationen över att ha 

begränsade resurser att tillgå. Resultatet i studien visade att 11 % av de tillfrågade 

respondenterna upplevde etisk stress i sitt arbete. De upplevde sig vara oförmögna att 

göra sina jobb så bra som de hade velat och de var ofta tvingade att arbeta emot sin 

moraliska kod. Vidare så kände 36 % av deltagarna att de ofta tvingades att arbeta på ett 
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sätt som stod i direkt motsats med deras egna professionella värderingar. Studien visade 

också att människor som upplever etisk stress är mer benägna att säga upp sig och har 

mer sjukfrånvaro jämfört med dem som inte alls upplever etisk stress i sitt arbete. 

 

I en svensk studie som genomfördes inom hälso- och sjukvården ville forskarna genom 

fokusgruppsintervjuer med vårdgivare på både sjukhus och vårdcentraler, försöka 

identifiera i vilka situationer som yrkesverksamma upplever etiska dilemman och etisk 

stress (Kälvemark, Höglund, Hansson, Westerholm & Arnetz, 2004 ). Resultatet i studien 

visade att samtliga intervjupersoner hade upplevelser av etisk stress. Några berättade att 

de i vissa situationer känt sig tvingade att bryta mot lagen för att undgå etisk stress och 

därigenom också följa sitt eget samvete. Kälvemark et al. (2004) menar att 

respondenterna tycks befinna sig i ett konstant dilemma: följ regler och lagar och agera 

mot ditt eget samvete eller följ din egen moraliska kompass och bryt mot uppsatta lagar 

och regler. Att under lång tid bryta mot de organisatoriska regler som finns på grund av 

sina egna professionella värderingar menar de kan generera ännu större upplevelser av 

etisk stress på sikt. 
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7. Metod 

I följande avsnitt kommer studiens metodologiska förfarande att beskrivas och 

motiveras. Avsnittet utgörs av val av metod, författarnas förförståelse, urval och 

tillvägagångssätt, datainsamlingsmetod, analys och bearbetning, kvalitetskriterier samt de 

etiska överväganden som gjorts avseende studien.  

7.1 Val av metod 
 

För att kunna undersöka LSS-handläggarnas erfarenheter av att arbeta i en kontext som 

är föränderlig till följd av rättspraxis och Försäkringskassans tolkning och tillämpning av 

den samt undersöka vilka konsekvenser som detta medför för LSS-handläggarna i deras 

yrkesutövning och vilka konsekvenser som de anser att det fått för brukarna valde 

författarna att genomföra en kvalitativ studie. Kvalitativa studier lämpar sig väl för att 

samla in personers uppfattningar och perspektiv av ett skeende. Det beror på att 

kvalitativa studiers kunskapsteoretiska kärna är tolkningsinriktad och induktiv på så vis 

att den hämtar kunskap från dem saken berör (Bryman, 2011). 

 

Det är av intresse att i ett vetenskapsteoretiskt perspektiv vidare fundera på vad det är för 

slags kunskap som kan komma fram när man intervjuar LSS-handläggare om deras 

erfarenheter. Ett tongivande vetenskapligt förhållningssätt inom kvalitativ forskning är 

hermeneutik. Inom hermeneutiken vill forskare tolka och förstå den livsvärld som 

presenteras i ett empiriskt material. Det är i motsats till att i positivistisk anda försöka 

förklara LSS-handläggarnas utsagor med en teoretisk superstruktur som verifieras eller 

falsifieras (Patel & Davidson, 2011; Popper, 1989). Denna studie tar en hermeneutisk 

ansats då en djup förståelse för LSS-handläggarnas yrkesutövning eftersträvas. Detta 

medför att induktiv metodologi blir ett självklart tillvägagångssätt då en sådan har som 

målsättning att skapa kunskap som hämtas från empiri (Patel & Davidson, 2011). Vår 

förförståelse använder vi som ett redskap i tolkningen. Det kan medföra en risk för att 

studien leds i en viss riktning och att vi inte ser helheten i det insamlade materialet. Det 

skulle även kunna prägla hur vi samlat in, tolkar, analyserar och presenterar materialet. 

Vår förförståelse kommer därför att redovisas under nästkommande rubrik.  Resultaten 

är inte ämnade att generaliseras till en större population utan syftar till att lyfta det 

gemensamma som återfinns i det specifika empiriska materialet (Patel & Davidson, 

2011).   
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7.2 Författarnas förförståelse 

Förförståelse avser i denna kontext de antaganden som man som forskare har när en 

undersökning tar sin början. Thomsson (2002) menar att det är av största vikt att som 

forskare synliggöra dem för att kunna göra en bra kvalitativ undersökning. Förförståelse 

handlar enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) om den bild som forskaren har 

av det som ska studeras och innefattar teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter och 

förutfattade meningar. Den faktiska erfarenhet och kunskap som vi som författare burit 

med oss in i detta är i stort sett begränsad till vad vi fått till oss genom vår tid som 

studenter på socionomprogrammet på Jönköping University genom kurser i juridik, 

handläggning, organisationsteori och verksamhetsförlagd utbildning. Förförståelsen för 

forskningsområdet kan vara påverkad av den allmänna samhällsdebatten som den senaste 

tiden belyst mängden avslagsbeslut om assistansersättning från Försäkringskassan. Det 

kan ha gjort att vår intuitiva inställning till Försäkringskassan varit kritisk. Vi tror inte att 

detta ska utgöra något större hinder för att förhålla oss sakliga under studiens gång på 

grund av de kvalitetskriterier vi förhållit oss till och redogör för senare.  

7.3 Urval och tillvägagångssätt 

Urvalet i denna studie har varit målinriktat. Enligt Bryman (2011) kan ett målinriktat 

urval beskrivas som en form av samplingsteknik som är av strategiskt slag där personer 

som är betydelsefulla för forskningsfrågan väljs ut för att svara på studiens 

frågeställningar. Då syftet med studien är att undersöka LSS-handläggarnas erfarenheter 

av att arbeta i en föränderlig rättslig kontext samt undersöka vilka konsekvenser som 

detta medför på deras arbete och på kommunens brukare, utgör LSS-handläggarna det 

självklara valet för vår studie. Då forskningsområdet är kontextbundet till när 

Försäkringskassan ändrade sitt sätt att tolka och tillämpa praxis år 2016 

(Försäkringskassan, 2017b) så har två urvalskriterier valts som bedöms nödvändiga för 

att handläggarna ska kunna besvara frågeställningarna; 

 Dels bör LSS-handläggarna ha minst tre års arbetslivserfarenhet inom området 

för att kunna jämföra hur arbetet förändrats efter Försäkringskassans ändrade 

tolkning och tillämpning av rättspraxis.  

 Dels bör de också ha handlagt ärenden där brukare fått avslag på den statliga 

assistansersättningen och därför ansökt om insatser i kommunen.  
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Då antalet intervjupersoner hade blivit för många utifrån enbart ett målinriktat urval så 

har det kompletterats med ett bekvämlighetsurval. Fördelen med bekvämlighetsurval är 

att det är mindre tidskrävande då det som namnet antyder handlar om att man som 

forskare väljer ut de personer som finns tillgängliga (Bryman, 2011). Utifrån detta tog vi i 

första hand kontakt med de kommuner som vi hade en geografisk närhet till. Vi ringde 

inledningsvis till respektive kommuns växel för att därifrån bli vidarekopplade till LSS-

handläggarna. I en första telefonkontakt presenterade vi oss och vårt ärende, studiens 

syfte och kriterier för deltagande. En del LSS-handläggare tackade ja direkt, vissa ville 

återkomma om de exempelvis inte själva kvalificerade in utifrån urvalskriterierna men 

hade en kollega som gjorde det medan ytterligare andra ville att vi skulle kontakta deras 

chef så att denne kunde administrera och godkänna deltagande. Efter att ha haft 

telefonkontakt mejlades missivbrevet till de LSS-handläggare som skulle intervjuas 

innehållande information om studien och förutsättningar för deltagande (Bilaga 2). 

Utifrån detta kom vi i kontakt med åtta LSS-handläggare i sex olika kommuner och två 

olika regioner.  Att olika kommuner och regioner finns representerade menar vi är en 

styrka då det minimerar risken att resultatet präglas av lokala omständigheter och 

specifika arbetsgruppers kulturer eller uppfattningar (Lewin, Westin & Lewin, 2008) och 

istället komma åt en mer allmängiltig uppfattning. Respondenternas utbildning var i 

huvudsak socionomexamen eller motsvarande och deras erfarenhet inom området 

varierade mellan 7 och 24 år.  

7.4 Datainsamlingsmetod 
 

Datainsamlingen genomfördes genom åtta semistrukturerade forskningsintervjuer. 

Davies (2000) motiverar användandet av semistrukturerade intervjuer genom att syftet är 

att utforska ett fenomen för att kunna förstå det. Det är således en vanlig metod för att 

kunna fånga uppfattningar och beskrivningar inom vissa områden eftersom den är 

flexibel nog att kunna följa upp idéer, känslor och tankar (Bryman, 2011). Patel och 

Davidson (2011) beskriver att intervjuare och den intervjuade är medskapare i ett 

kvalitativt forskningssamtal där ett meningsfullt och sammanhängande resonemang kan 

byggas upp tillsammans. Det poängterar det inneboende värdet i metoden då den 

kunskap som produceras i samspelet annars inte hade funnits tillgängligt vare sig för dem 

själva eller för dem som tar del av studien.  
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Författarna utformade en intervjuguide (Bilaga 1) för att på så sätt skapa en utgångspunkt 

för diskussioner inom forskningsområdet. Den innehöll tre övergripande teman med 

tillhörande öppna frågor; beskrivande av yrkesrollen, hur Försäkringskassans ökade antal 

avslag om assistansersättning påverkat deras arbete samt handläggarens tankar och 

känslor om sitt arbete. Thomsson (2002) menar att konkretiserade teman ofta är positivt 

för att hålla både intervjuaren och respondenten delaktiga i hur intervjun framskrider. 

Kvale & Brinkmann (2009) framhåller att öppna frågor ofta ger mest fullständiga svar. 

 

Inför intervjuerna med LSS-handläggarna genomfördes en pilotintervju med en 

klasskamrat på socionomprogrammet för att undersöka frågornas kvalité och för att få en 

uppfattning om hur lång tid intervjuerna kunde tänkas ta. Svaren under pilotintervjun 

tryggade oss i intervjuguidens kvalité eftersom det som framkom speglade vår intention 

med frågorna. Intervjuerna med LSS-handläggarna genomförde vi sedan var för sig och 

de tog mellan 45-90 minuter. Vi valde att genomföra intervjuerna var för sig av dels rent 

geografiska orsaker men också då vi ville undvika en asymmetri och maktobalans i mötet 

med LSS-handläggaren. Vår föreställning var att om båda närvarade hade det kunnat 

generera att handläggaren känt sig obekväm och därmed haft svårare för att dela med sig 

av sina erfarenheter samt att samspelet oss emellan hade kunnat försämras med 

ytterligare en person närvarande.  Intervjuerna hölls på respektive LSS-handläggares 

kontor eller för ändamålet bokat konferensrum. I samband med intervjuerna 

förtydligades problemområdet. Med respondenternas samtycke spelades samtliga 

intervjuer in. Intervjuerna transkriberades för att senare användas i kodnings- och 

kategoriseringsarbetet. Intervjupersonernas utsagor redigerades mycket sparsamt i 

enlighet med vad Bryman (2011) lyfter som godtagbara fall, alltså ta bort sådant som är 

verbala tics och redigera talspråk. 

7.5 Analys och bearbetning 
 

Transkriptionerna bearbetades och strukturerades genom tematisk analys som enligt 

Bryman (2011) innebär att forskarna söker efter teman och underteman i det empiriska 

materialet. Bearbetningsprocessen påbörjades genom att transkriptioner lästes flertalet 

gånger och kodades noggrant. För att identifiera teman i transkriptionerna användes en 

granskningsteknik som kallas för repetitions (Ryan & Bernard, 2003). Precis som begreppet 

speglar handlar det om att leta efter ämnen som är upprepningar i transkriptionerna. Hur 

många upprepningar som utgör ett tema är godtyckligt och därmed upp till forskaren 
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själv enligt Ryan och Bernard. Vi hade som riktmärke att fyra-fem olika LSS-handläggare 

bör ha lyft samma fenomen för att det skulle kunna bilda ett tema. Vissa utav de teman 

som presenteras i resultatet har varit av sådan karaktär att färre respondenter lyft det. Vi 

menar att de är så djupgående att vi ser dem som otroligt viktiga fynd i studien vilket 

gjort att vi valt att presenterat dem ändå. 

 

Padgett (2008) skriver att det är vanligt att de teman som skapas under bearbetningen 

senare i analysprocessen kan komma att bytas ut, absorberas av varandra eller att de helt 

och hållet väljs bort och att nya teman tillkommer. Detta såg vi tydligt i vårt eget 

analysarbete. Vi använde oss bland annat av att skriva ut alla teman och underteman på 

en whiteboardtavla. Kategorier, begrepp och citat kunde på så sätt flyttas runt innan de 

olika grupperingarna och temana som nu utgör studiens resultatdel framträdde.  

7.6 Kvalitetskriterier 
 

För att veta att det som undersökts verkligen är det som studien ämnat att undersöka kan 

olika kvalitetsmått använts. I kvalitativa studier såsom denna passar det att tänka i termer 

av tillförlitlighet där kriterierna för att undersöka överensstämmelse mellan förmodad 

och faktiskt undersökningsområde är; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

 Trovärdighet i en kvalitativ studie är beroende av att de metodologiska 

tillvägagångssätten presenterats på ett transparent sätt och att det blir tydligt hur 

författarna bearbetat och analyserat samt att deltagarna i studien kan bekräfta att 

beskrivningen av deras utsagor är korrekta (Bryman, 2011). Det metodologiska 

tillvägagångssättet har redogjorts för, och går att jämföra med presentationen av 

hur analysen ska gå till enligt de referenser som angivits. Detta kan ge läsaren 

möjlighet att bilda sig en uppfattning om resultatanalys och slutsatser är rimliga, 

att bedöma om citat bekräftar respektive tema samt om val av teoretiskt 

perspektiv är relevant för studiens syfte. Resultatanalysen lämnades även till en av 

LSS-handläggarna för respondentvalidering för att kunna bekräfta om forskarnas 

beskrivningar var korrekta eller inte (Bryman, 2011). På grund av tidsbrist 

tillfrågades endast en respondent. Synpunkterna som framkom handlade om att 

aktuell respondent kunde känna igen sig i resultatet, att dennes personliga 
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erfarenheter och kunskaper var presenterade samt inget var av sådan etiskt 

känsligt att det inte bör vara med.  

 Överförbarhet kräver att kontexten presenteras på ett tydligt vis så att läsaren ges 

möjlighet att själv bedöma om slutsatserna kan användas i ett annat liknande 

sammanhang eller inte (Bryman, 2011). Avsikten med denna studie är som 

tidigare poängterats inte att resultaten ska gå att generaliseras. Det är ändå rimligt 

att anta att andra liknande intervjuer av LSS-handläggare skulle kunna ge ett 

likande resultat som det som fåtts här. Den juridiska kontexten som presenterats i 

vår studie är gemensam för alla LSS-handläggare i Sverige men att lokala 

skillnader finns är konstaterat (Lewin, Westin, Lewin, 2008).  

 Pålitlighet kan uppnås genom att forskningsprocessen tydligt redovisas (Bryman, 

2011). I metodavsnittet har bearbetning och analys redogjorts för. Intervjuguiden 

som använts har inte reviderats och kompletterande frågor har således inte 

inhämtats. 

 Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att författarna har handlat i god 

tro och försökt förhålla sig objektiv (Bryman, 2011). Objektivitet är ouppnåeligt, 

men vi har strävat efter att vara opartiska. För att motverka en ensidig 

framställning av empirin har analys gjorts utan teoretiskt filter. Vidare så har vår 

förförståelse redogjorts i början av metodavsnittet.  

7.7 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2017) menar att forskningsetiska överväganden i hög grad handlar om 

att balansera olika legitima intressen mot varandra. Ny kunskap är ett sådant intresse 

eftersom det kan bidra till utveckling både för individen och för samhället. Det ska i alla 

lägen, menar Vetenskapsrådet, balanseras mot att värna om människors integritet och att 

skydda dem från att skadas inom ramen för forskningsstudien.  

 

I förberedelserna inför genomförandet av studien ingick moment av att göra etiska 

överväganden. Undersökningen måste genomsyras av en respektfull hållning och ett 

hänsynstagande gentemot respondenterna. Eftersom frågorna rör dem kan de påverka 

dem känslomässigt och eventuellt väcka negativa känslor till liv under själva intervjun 

eller när de sedan ser hur deras citat använts i resultatet (Patel& Davidson, 2011). Vår 

intention har hela tiden varit att behandla LSS-handläggarna med största respekt och 

integritet. För att lyckas med det har en etisk ledstjärna varit att tänka hur de hade känt 
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om, påverkas av eller tänkas anse om olika resonemang eller tillvägagångssätt. I 

möjligaste mån har vår önskan varit att just verka för att deltagandet ska upplevas som en 

givande och utmanande upplevelse och att det vid eventuell läsning av det färdiga arbetet 

inte ska komma några otrevliga sensationslystna överraskningar, utan att alla LSS-

handläggarna känner att deras erfarenheter har varit det allra viktigaste och mest centrala.  

 

En viktig aspekt är just att forskning ska hålla viss kvalité för att kunna betraktas som 

etisk. Det kan exempelvis annars anses som resursslöseri med respondenters tid eller att 

vetenskapen hamnar i dålig dager på grund av undermåligt forskningsförfarande eller 

ointressant ämne (Vetenskapsrådet, 2017). För att säkerställa att studien hållit hög nivå 

har kvalitetskriterier följts som presenterades ovan. 

 

Som vägledning för hur forskning bör bedrivas etiskt finns fyra forskningsetiska 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011). Principerna hanterades skriftligt genom ett 

missivbrev innan påbörjade intervjuer (se Bilaga 2). I korthet handlar de om att inhämta 

samtycke, ge tillräcklig information om studiens syfte och att de när som helst kan dra 

tillbaka sitt deltagande, försäkra att uppgifter hanteras konfidentialitet och hur det 

insamlade materialet ska användas. I och med att respondenterna själva frivilligt valde att 

delta så anser vi att samtyckeskravet är uppfyllt. Information om studien gavs vid flera 

tillfällen och att de när som helst kunde dra sig ur framkom i missivbrevet. Där 

preciserades även konfidentialitetskravet genom att det i färdig studie inte skulle kunna gå 

att spåra vem som citerats eller i vilken kommun de arbetade i samt nyttjandekravet i 

löftet om att den insamlade empirin endast ska användas till denna kandidatuppsats.  

 

Vidare så har även en etisk egengranskning genomförts för att identifiera etiskt 

problematiska situationer. När det kommer till frågorna i intervjuguiden så utformades de 

utifrån tanken att minimera risken att förmå respondenterna att uppge något som de 

egentligen inte borde. Trots detta framkom det ändå viss information i intervjuerna som 

skulle kunna skada en enskild LSS-handläggare och dennes relation till chef, kommun 

och eventuella arbetskamrater. I det specifika fallet har författarna valt att skriva ut det 

aktuella citatet då det är värdefullt för studien men utelämnar samtidigt vilken respondent 

som sagt det. Detta då vi vill skydda respondenten så långt som möjligt.  
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8. Resultat  
 

I följande avsnitt kommer författarna presentera resultatet från genomförd 

databearbetning. Resultatet kommer att presenteras i olika teman som identifierats som 

återkommande efter analys och bearbetning av transkriptionerna. Empirin har analyserats 

utifrån valda forskningsfrågor.  

8.1 Allt högre krav på juridisk kompetens 
 

Gemensamt för samtliga LSS-handläggare är att de betonar vikten av att kunna de 

lagstiftningar som berör området och i synnerhet LSS-lagstiftningen då den är absolut för 

dem i deras yrkesutövning. De framhåller också vikten av att vara påläst kring domar och 

i synnerhet de som är prejudicerande från HFD då de förtydligar hur deras arbete ska 

genomförs på kommunal nivå. Handläggarna menar också att det är viktigt att vara påläst 

kring förarbetena till LSS då det är där som lagens mål och intention går att återfinna.  

Ja man måste ju kunna lagen. Och man måste ha läst förarbetena. Ibland 

ställs man ju inför sådant här att de inte står i lagen, så hur ska du tolka det 

då. […] I förarbetena står det ju om alla insatser och själva syftet med lagen 

och hur tänkte man då med självbestämmande, tillgänglighet, integritet och 

allting.  (Respondent 3) 

 

Att vara flexibel och snabbt kunna ställa om i tanken av hur de ska bedöma och besluta i 

assistansärenden framhävs av flera respondenter som helt avgörande. Detta då rättspraxis 

till sin natur är föränderlig och med tanke på att det ständigt kommer nya domar från 

HFD kan förutsättningarna för hur LSS-handläggarna ska bedöma och besluta förändras 

från en dag till en annan. Det kräver därför att handläggarna snabbt kan omvärdera vem 

och vilka hjälpbehov som kan beviljas personlig assistans. Vidare framhäver 

handläggarna att de över tid tydligt märkt hur LSS-lagstiftningen utvecklats från att vara 

öppen och generös till att nu blivit allt snävare och mer detaljstyrd.   

Varje vecka kommer det nya domar. (Respondent 8) 

Det är hela tiden en uppdatering av lagen. Man kan liksom inte tänka att nu 

lärde jag mig lagen nittiofem eller något sådant och sen kan jag den, för det 

händer saker hela tiden. (Respondent 1) 
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Från att de har varit så generösa så är det som att man ska igenom ett 

nålsöga. Och det är en väldig förändring. Det är något som man själv som 

handläggare, det har tagit en väldig tid att ändra sitt tänk, från det här 

generösa till det där lilla som man ska igenom. (Respondent 2) 

8.1.1 Den senaste i raden av prejudicerande domar – avseende sondmatning   

Den senaste i raden av prejudicerande domar från HFD som hade kommit inför 

genomförandet av intervjuerna var mål nr 682-17 som slog fast att sondmatning 

ska ses som det grundläggande behovet att inta måltider. Flertalet av 

respondenterna menade att domstolen lämnat tolkningsmöjligheter i vad som är 

integritetsnära. Det fanns därför en tveksamhet i hur domen kommer verka 

prejudicerande för framtida ärenden. Minst en av handläggarna var redan i färd 

med att söka en ökning av timmar vilket påvisar hur uppdaterade de är kring 

prejudicerande domar.    

Nu kom ju visserligen domen kring det här med egenvård och 

sondmatningen här nu då. Man sätter ner foten och säger att sondmatning är 

ett grundläggande behov […] men man reserverar sig tar inte ställning till det 

här om det är integritetsnära eller inte. Och då lämnas det ändå utrymme för 

fortsatta tolkningar. Vi väntar väl på konsekvenserna av den domen. Jag 

träffar ju föräldrar som är oroliga då. Det kanske inte behöver handla om 

sondmatning, man kan ha barn som behöver hjälp med rikning och sådana 

saker. Och hur översätter man den domen till de fallen? (Respondent 5)  

Men jag läst just den här domen lite ordentligare här och man ska ju anse att 

det är integritetskränkande och kroppsnära. Och det är ju sondmatning med 

peg kan jag ju tycka. Men frågan är vad anser man om sondmatning genom 

munnen? Det kan ju bli ett nytt tvist ärende. (Respondent 3) 

Och en utav dem håller jag på och hjälpa god man att söka en ökning nu efter 

den här domen med sondmatningen. (Respondent 3)  

8.2 Kommunala riktlinjer – möjliggör eller begränsar individuella 
bedömningar?  
 

I respondenternas utsagor går det identifiera att det alltid är det individuella behovet och 

den individuella prövningen som ska agera ledstjärna och vara avgörande i bedömningen 
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avseende assistans. Hur tillängliga resurser sedan påverkar handläggarnas bedömningar 

verkar skilja sig åt. Det finns en variation i respondenternas svar avseende kommunala 

riktlinjer och det beror på att inte alla kommuner där de tillfrågade LSS-handläggarna 

arbetar har kommunala riktlinjer. Gemensamt är att de riktlinjer som finns är av 

vägledande karaktär och ska utgöra en stödjande funktion för LSS-handläggarna i deras 

arbete och ska ge en fingervisning i hur de ska bedöma. Huruvida avsaknaden av 

kommunala riktlinjer är på gott eller ont är utifrån respondenternas svar svårt att sia om 

men en påtalar vikten av riktlinjer när de ärenden som fått avslag på den statliga 

assistansersättningen ska prövas. 

När jag säger att vi inte har riktlinjer då är det ju för LSS-handläggningen. 

Och ett konkret exempel skulle kunna vara hur många timmar grundläggande 

behov det ska vara för att det ska kunna bli kommunstödd assistans. Men det 

har vi inte utan vi utgår från de domar som finns och den vägledning som vi 

har den vägen. (Respondent 5) 

8.2.1 Skillnader i resurser - orsak till att bedömningarna skiljer sig åt 
 

Respondenterna framhåller att det finns en skillnad i hur de på kommunal nivå och 

Försäkringskassan bedömer i ärenden avseende assistans. LSS-handläggarna menar att de 

inte har tillgång till samma resurser som Försäkringskassan och att det finns en tydlig 

skillnad mellan de vägledande riktlinjer som finns på kommunal nivå och den 

genomarbetade vägledning som Försäkringskassan har. LSS-handläggarna påtalar att 

skillnaden i resurser får som konsekvens att de bedömer olika i ärenden avseende 

assistans.  

För dels så har de ju handläggare, sen har de beslutsfattare, sen har de 

specialister. Alltså de har en sådan organisation som är så riggad. De har en 

egen jurist de kan vända sig till och de får hela tiden uppdateringar kring hur 

de ska tolka saker och ting. I små kommuner framförallt, är det så tungrott 

liksom. Man får hela tiden ta reda på saker och ting själv på ett annat sätt. 

(Respondent 8) 

Försäkringskassan har en gedigen vägledning som de följer medan vi i 

kommunerna inte alls har den gedigna vägledningen. Utan vi är som små 
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egna öar.[...] De har mycket jurister och deras vägledningar har ju omarbetats 

tjugo gånger. (Respondent 2) 

8.2.2 Behovet av kollegialt stöd  
 

Att ha kollegialt stöd framhålls av flera respondenter som väldigt viktigt. Handläggarna 

ger uttryck för att de som ett komplement till riktlinjer och annan vägledning som 

reglerar deras arbete använder sig av kollegor för att kunna diskutera komplexa och svåra 

ärenden. De betonar vikten av att kunna bolla ärenden med sin chef men menar 

samtidigt att det i vissa fall riskerar att bli av begränsande karaktär för brukarna. De 

framhåller också vikten av intern och extern handledning samt nätverksträffar med andra 

handläggare inom området som ett sätt för att få vägledning i hur de ska bedöma. 

Sammantaget menar LSS-handläggarna att kollegialt stöd kan främja att det görs mer 

likartade bedömningar och säkerställa en viss rättssäkerhet i bedömningen av 

assistansärenden.  

Vi ger varandra tips om man säger så. Hur har någon handlagt ett ärende om 

assistans i sin kommun, det kan vara till vägledning och hjälp för mig nästa 

gång jag har ett sådant ärende. Så det är mycket så att vi har det mest som ett 

bollplank, kunna informera varandra. (Respondent 2)  

Vi har handledning varje vecka.[…] Och där det är klart att vi har format en 

viss kultur hur vi valt att se på olika. Vad betyder det för oss och beslutet i 

ärendet? […]För att det ska vara enhetligt. (Respondent 4)  

Man har aldrig känt sig ensam i detta utan det här är något som vi ska lösa 

tillsammans. [...] Vi kan ta upp ärenden och dra i gruppen, hur ska vi tänka 

kring detta? Så det också blir en rättssäkerhet för den enskilde.(Respondent 7)  

Man ska ju göra en egen utredning och räkna själv, komma fram till ett eget 

beslut. Sen är det ju lite sådär uttalat att vi inte ska, det är väl inget skriftligt 

vad jag vet, men vi ska helst inte komplettera Försäkringskassans beslut [...] 

Jag bara vet när jag dragit mina ärenden och sådär och chef har varit med och 

jurist och så där. Det heter att jag ska göra en egen utredning men jag ska 

ändå komma fram till att det är Försäkringskassans beslut som gäller. Jag ska 

inte komplettera. Det har stört mig ett par gånger. 
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8.3 Att kunna bemöta brukare som fått avslag på sin statliga 
assistansersättning   
 

Samtliga respondenter understryker vikten av ett gott bemötande i arbetet med personer 

med funktionsnedsättning. Att kunna kordinera sin roll som beslutsfattare med att vara 

empatisk, lyhörd och ödmjuk inför människors livssituation tycks vara helt avgörande. 

Flertalet poängterar också vikten av att kunna samtala och bemöta människor på ett 

respektfullt sätt oavsett funktionsnedsättning. Att ha god kunskap om olika diagnoser 

och funktionsnedsättningar och hur dessa kan påverka en persons funktioner ses därför 

som en viktig del av bemötandet.  

Men det är ju ändå den kompetensen som handlar om att vara lyhörd inför 

vad brukarna berättar, hur de beskriver sina behov. (Respondent 5) 

Man kan lyssna, man kan vara lyhörd och man kan ge ett gott bemötande så. 

Sen är det alltid så att alla personer inte kan få det de vill […] men att man 

gör det med respekt till den enskilde. (Respondent 7)       

Det räcker inte bara att kunna vad lagen säger. Utan man måste veta, vad 

innebär funktionsnedsättningarna. Det tycker jag är väldigt viktigt. 

(Respondent 3) 

Tycker också att man ska ha, alltså det är… kräva att man ska ha kunskaper 

om diagnoser. Ja, om funktionsnedsättning. Hur en diagnos kan påverka en 

persons funktioner. Det tycker jag är bra att ha med sig. (Respondent 2)  

Vidare så upplever LSS-handläggarna att de som en konsekvens av att allt fler fått avslag 

på den statliga assistansersättningen, möter brukare som är oroliga, förtvivlade och i vissa 

fall försatta i djup kris. En del av den psykiska påfrestningen menar handläggarna går att 

härleda till att brukarna inte förstått eller inte blivit informerade om att de kan söka 

insatser i kommunen, och att de således varit oroliga att stå helt utan stöd och hjälp. 

Andra gånger har handläggare på Försäkringskassan mer eller mindre lovat brukare att de 

kan beviljas exakt samma insats från kommunen som de fått från Försäkringskassan 

vilket senare visat sig inte stämma. De framhåller också att det i vissa fall varit oerhört 

svårt för brukare och deras anhöriga att förstå varför de mist assistansersättningen då de 

själva inte märkt någon förbättring eller större skillnad i sitt behov av hjälp och stöd.  
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Alltså, det de upplever är att det blivit mer osäkerhet, alltså vad händer nu? 

[…] Vi tar hand om spillrorna efter Försäkringskassans framfart och vi får 

försöka få ihop det för de här människorna. (Respondent 1)  

Många är arga på Försäkringskassan och känner sig orättvist behandlade. 

Många vet inte att de kan begära samma insats hos kommunen. […] Många 

tror inte att det är lika bra när man får vända sig till kommunen. Vi 

handläggare får försöka övertyga brukarna om att de kan får det lika bra 

genom ett beslut från oss. ( Respondent 6)  

Och ibland har man fått information från Försäkringskassan, att då kan du gå 

till kommunen och få assistans. Så kommer man till mig, så säger jag, nej, det 

blev ingen assistans här. Då blir det som ett dubbelt lureri. (Respondet 4)  

Många är förtvivlade, för de känner sig inte förstådda. Handläggaren kanske 

inte har ställt alla frågor och de [brukarna] har missat hälften bara för de är 

stressade och utmattade och då känner de att det är deras eget fel liksom. 

(Respondent 8) 

Många förstår liksom inte vad det är som har hänt. För 2 år sen fick jag 

personlig assistans men nu så. Folk sitter och gråter här på mötena [...] man 

har ju mött de här mammorna som har kämpat för sina barn och deras 

funderingar om hur det kommer det bli. Man var med och kämpade för att 

man skulle få den här lagstiftningen, hur kommer det bli framöver när jag inte 

finns kvar. […] Man kämpade för när det var institutioner eller så. Är vi på en 

tillbakagång nu? Kommer det bli så igen? (Respondent 7) 

Jag märker av en oro framförallt. En oro för att assistansen ska dras in och att 

man känner sig osäker på framtiden. Då tänker jag igen på barnfamiljer 

kanske framförallt, man vågar inte känna sig säker på att man kan planera 

framtiden. [...] Föräldrar som hör av sig och inte vågar ansöka om en 

utökning för då är man orolig att man ska titta på hela assistansen och att det 

ska dras in timmar. (Respondent 5) 
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8.4 Erfarenhet – avgörande för att kunna hantera lojalitetskonflikter  
 

Erfarenhet betonas av flera respondenter som helt avgörande för hur man i arbetet 

hanterar och förhåller sig mellan de olika lojaliteter som man som LSS-handläggare har.  

De menar att svårigheten främst ligger i hur man förhåller sig mellan att vara företrädare 

för en organisation samtidigt som man är företrädare för en person som är i behov av 

ens hjälp och stöd. Svårigheten i att ha lojaliteten hos flera samtidigt och de etiska 

dilemman som den positioneringen kan skapa för LSS-handläggarna framhålls som en 

stor utmaning. Därmed går det inte enbart stirra sig blind på lagstiftning och rättspraxis 

utan som LSS-handläggare måste du också ha förståelsen för vad ett beslut kan medföra 

för en enskild individ.   

Man måste ha både hjärta och en objektiv syn på saker och ting [...] Det finns 

ju en lag, det finns domar som man ändå ska följa och det är det som är 

uppdraget, men jag tror att du ska förstå när du ibland faktiskt måste gå 

utöver. För har du inte den synen utan bara håller dig i lagtext så blir det 

snabbt stora konsekvenser för väldigt många. (Respondent 8) 

Som handläggare ska du vara lojal mot din arbetsgivare och du ska följa 

lagstiftningen. Mot brukarna ska du vara professionell genom att följa de 

lagar som finns och ge bra information. (Respondent 6)  

Jag har handlagt ett ärende där de ansökte om assistans hos 

Försäkringskassan, fick avslag, sökte hos kommunen, fick avslag. Det va jag 

som gav avslaget, han var bara två år gammal. Och jag vet att beslutet va rätt 

rent juridiskt. Men sedan fick jag till mig på olika sätt att den här mamman 

håller på att gå under. [...] Hade jag då inte varit mamma själv och haft den 

erfarenhet med mig så hade jag inte förstått att här måste jag gå in och göra 

något annat. [...] Och då gick jag långt utöver riktlinjerna för avlösarservice. 

Då fick de 40 timmar i veckan istället för de 23 som stod i riktlinjerna. Men 

då förstod jag att det måste jag ju göra. Och jag är jätteglad att jag gjorde det. 

(Respondent 8)        

Men det var ett barnärende förra året. Treåring som kassan drog in 

assistansen för helt och hållet och jag bara, jag vill bevilja assistans. Och då lät 

det som att jag inte skulle få det. Jag gick i taket och bara, jag gör det inte, jag 
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tänker bevilja. Och jag tyckte jag hade hittat en öppning för att komma in och 

komma åt. Jag gick en liten bakväg, en liten kringelikrok. Om vi inte ska 

bevilja assistans, så får vi hitta på en annan insats enligt Socialtjänstlagen som 

ska utföras på exakt samma sätt men att vi får döpa den till något annat. Vad 

är det för dumheter? Det är inte som att personen inte längre har ett 

funktionshinder. Hon behöver hjälp. Vi kan väl lika gärna knö in det i 

assistansen. [...] Jag tycker synd om familjen. Att behöva hitta på en annan 

insats för att komma igenom med det. [...] Men jag fick som jag ville så det 

blev bra. (Respondent 4)  

 

Vidare så uppger respondenterna att erfarenheten också är viktig sett till hur man som 

handläggare hanterar de känslor som kommer med arbetet. Dels utifrån att lämna 

avslagsbeslut till människor i behov av stöd och hjälp och dels utifrån hur man hanterar 

de känslor som kan uppkomma när ens personliga och professionella värderingar står i 

direkt konflikt med den institutionella kontexten där man är verksam.  

Det är viktigt att man har mycket erfarenhet. För det är svåra beslut som får 

väldigt stora konsekvenser för människor. (Respondent 8)  

I början tror jag mer att man kanske tog med sig det hem. Det kan man göra 

idag också men man har fått mer distans till det på något vis eller så. 

(Respondent 7)  

Sen har jag vissa ärenden jag kommer ihåg som jag kan känna att där blev det 

inte rätt, jag skulle stått på mig mer. […] Det är också ett barnärende som jag 

fick göra avslag på. Det grämer jag mig över. […] Jag har lust att söka upp 

personen och säga; kom och ansök igen. För då kommer jag tänka 

annorlunda. För det känns fortfarande inte rätt. Jag känner mig hemsk. Det 

hemsöker mig. […] Ja, jag ångrade det jättemycket. Det känns inte rätt. Då 

skulle jag stått på mig men då gjorde jag inte det. (Respondent 4)  

I det senare fallet menar LSS-handläggaren att om hon haft mer erfarenhet, inte 

hållit så hårt i reglerna och enligt hennes egen utsago ” inte haft så bråttom att 

skriva avslaget för att bli av med ärendet på något vis” så hade utfallet blivit ett 

helt annat. Något som hon uttrycker att hon ångrar.  
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8.5 LSS-handläggarnas resonemang om Försäkringskassans sätt att 
tolka och tillämpa rättspraxis 
 

Hur Försäkringskassan tolkar och tillämpar rättspraxis är något som är starkt 

återkommande i respondenternas utsagor. Därför kommer detta att presenteras genom 

följande teman; restriktivare bedömningar och detaljstyrningen omöjliggör 

helhetsbedömning.  

8.5.1 Restriktivare bedömningar 
 

Att Försäkringskassan är restriktivare i sin bedömning än vad handläggarna på kommunal 

nivå avseende personlig assistans är ett av de starkaste och mest genomgående fynden i 

vår insamlade empiri. LSS-handläggarna betonar att Försäkringskassan precis som dem, 

styrs av LSS-lagstiftningen, prejudicerande domar och förarbetena till lagstiftningen när 

det gäller vilka hjälpbehov som berättigar personlig assistans och vilka personer som är 

berättigade till insatsen. Trots detta upplever de att det finns en skillnad i hur de och 

Försäkringskassan tolkar och tillämpar den rättspraxis som ska vara styrande för dem 

båda. Det finns därför en samstämmighet bland LSS-handläggarna att Försäkringskassan 

tolkar och tillämpar prejudicerande domar mer restriktivt än vad rättspraxis ger skäl för 

och att det gått så långt att Försäkringskassan går emot lagstiftarens intentioner.  

Det är bra att de driver frågor om hur man ska tolka rättspraxis, ibland går de 

kanske lite för långt. (Respondent 6) 

Men jag vet inte om rättspraxis verkligen varit så snävt. För jag upplever att 

kassan har valt… För vi har också samma domar men vi har inte uppfattat 

det på samma sätt i kommunen. (Respondent 4)  

Sen är det ju så att assistansen ska vara förbehållna de största 

funktionshindren […] Men i de ärendena, där jag kan tänka ibland att det var 

ju de här personerna som lagstiftaren har haft i åtanke… (Respondent 5) 

Jag tycker att de urholkat vad assistansen handlar om. Det är ändå väldigt 

funktionsnedsatta människor som har assistans, som det var tänkt för […] 

men ändå fortsätter man att dra in och dra ner på timmar för väldigt, väldigt 

funktionsnedsatta människor. Och det gör ont i mig. (Respondent 4) 
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Ett exempel på olikheter i bedömningen är det som rör egenvård. I LSS-

handläggarnas utsagor framgår det tydligt att de har svårt att acceptera 

Försäkringskassans ställningstagande om att egenvård aldrig kan bedömas som 

grundläggande behov. Några LSS-handläggare framhåller att deras kommun 

bestämt sig för att ta en annan hållning än Försäkringskassan genom att bevilja 

egenvård i form av sondmatning som det grundläggande behovet hjälp med 

måltider. De menar att Försäkringskassan dragit för långtgående restriktiva 

tolkningar av, i det fallet dom HFD 2012 ref 41. 

Finns egenvård då är det inte assistans menar kassan, då är det hälso- och 

sjukvård. Men det är ju precis så det är, om det finns egenvårdsintyg, det är 

precis då det inte är hälso- och sjukvård. (Respondent 4) 

Vi har ju tagit lite andra ställningstaganden också än vad kassan har gjort 

gällande sondmatning. Där sa vi att matning genom munnen eller genom 

sond eller peg, det spelar liksom ingen roll. Utan vi har ansett att det är ett 

grundläggande behov. (Respondent 7) 

Det är ju alltid individuella bedömningar i ett enskilt ärende som kommer 

upp även i domstol och där handlade det om medicinska bad tror jag. Där 

gjordes tolkningen [av Försäkringskassan] att egenvård inte kan vara 

grundläggande behov. Det blev en sådan här generell tolkning som får väldigt 

långtgående konsekvenser. (Respondent 5) 

LSS-handläggarna verkar finna att Försäkringskassans tolkning och tillämpning av 

rättspraxis är så pass överdrivet restriktiv att förklaringen omöjligen kan ligga i 

deras faktiska syn på domarna. Ett par av dem lyfter besparingskrav på den 

statliga myndigheten från regeringen som en förklaring.   

Så det känns som att regering, domstolar och FK har arbetat väldigt nära 

varandra när man börjat göra det så strikt med assistansen. Men nu ser man 

att det fått så svåra konsekvenser att nu öppnar man upp lite igen. Men just 

det här att det finns alltid ”men”. Man tänker att nu får alla det här som 

måltid, men så är det inte. (Respondent 2) 

Ja, jag undrar om de fått någon propå uppifrån att det ska spara pengar. Så 

känns det. (Respondent 3) 
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8.5.2 Detaljstyrningen omöjliggör helhetsbedömning 
  

LSS-handläggarna är genomgående kritiska till det detaljfokus som Försäkringskassans 

handläggare har när de gör sina utredningar, vilka resulterar i minutberäkningar där så lite 

som möjligt inräknas i de grundläggande behoven. De menar att Försäkringskassans 

detaljfokus förhindrar dem från att se situationer i sin helhet.  

Det blir sådana petitesser och sådana detaljer. Och hur många timmar tar det 

och hur många minuter tar det. Tvättar du dig, hur många gånger är det 

normalt att tvätta händerna per dag. Är det rimligt med fem gånger? Men jag 

tvättar mig sju gånger. Nej, men vi tycker att det är rimligt med fem då tar 

man det istället. Det blir en så konstig, ja, det blir så konstiga utredningar. 

(Respondent 3)  

Man började dissekera grundläggande behov med toalettbesök. Jag tycker att 

helhetsbedömningen försvinner. Om man tittar på ett toalettbesök och 

funderar på vad som är integritetsnära och inte är det, och man börjar 

dissekera om själva förflyttningen mellan toalettstolen och rullstolen är 

integritetsnära och om det ingår i beräkningen av tiden, då tycker jag att man 

[…] har tappat helhetsbedömningen vilket gör att minutberäkningen inte är 

relevant längre. (Respondent 5)   

8.6 Domarna HFD 2012 ref. 41 och HFD 2015 ref. 47 har gjort att vissa 
grupper nästintill utestängs från rätten till personlig assistans 

Det finns en utbredd uppfattning bland LSS-handläggarna att rättspraxis och 

Försäkringskassans tolkning och tillämpning av den snävat in vilka personer som har rätt 

till personlig assistans och assistansersättning. De framhåller två grupper som efter 

domarna HFD 2012 ref. 41 och HFD 2015 ref. 47 har svårt att beviljas insatsen, 

nämligen personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med fysisk 

funktionsnedsättning. Detta eftersom att de grupperna inte kan beviljas personlig 

assistans utifrån det femte grundläggande behovet i samma utsträckning som tidigare.  

8.6.1 Brukare med fysiska funktionsnedsättningar – stora och omfattande 
ärenden 

Flera LSS-handläggare poängterar att insatsen personlig assistans ska vara förbehållna 

personer med stora funktionsnedsättningar. Att barn och vuxna som har fysiska 
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funktionsnedsättningar och egenvårdande insatser tillhör just dessa är handläggarna 

överens om. Den gruppens hjälpbehov kan ibland vara så omfattande att de per 

definition borde vara berättigade statligt stöd från Försäkringskassan. Exempelvis kan det 

röra sig om personer med svår epilepsi, sondmatning eller hjälp att andas genom trach. 

Svårigheterna som detta medför för barnfamiljer exemplifieras tidigare under rubrik 8.4. 

Det har kommit ärenden som man tycker inte borde hamnat inom 

kommunen, för det är så stora ärenden, de har behov av hjälp dygnet runt. 

Domarna har gjort att man bedömer annorlunda […] Då tänker man att de 

stora ärendena ska Försäkringskassan ta. Kommunen är inte rustad för att ta 

hand om dem. (Respondent 1) 

I de ärendena där jag kan tänka ibland att de var ju de här personerna som 

lagstiftaren har haft i åtanke… Personer som kanske fortfarande är aktiva i 

arbetslivet och som kan styra sina personliga assistenter. Den här tanken om 

att assistenten är ens förlängda arm. Men de personerna kvalar då helt 

plötsligt inte in för att man snävar in på den här minutberäkningen. 

(Respondent 5) 

Det var ju förut väldigt många med medicinska anledningar som exempelvis 

svår epilepsi […] Och de personerna har vi inte kunnat flytta till något 

boende utan där har vi fått gå in med dygnetruntassistans istället. För de 

kräver hela tiden en enskild på sig, för får den en kramp så kan den bli så 

dålig att man måste följa med upp till sjukhuset eller så måste gå hem för den 

måste få övervakning och vila. Där kan inte den ligga själv i sin lägenhet. 

(Respondent 2) 

8.6.2 Brukare med psykiska funktionsnedsättningar – en särskilt ifrågasatt 
grupp 

Ytterligare en grupp som enligt LSS-handläggarna fått allt svårare att få personlig 

assistans till följd av hur HFD förtydligat och preciserat lagen är personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Svårigheten i att få personlig assistans för den här gruppen ligger 

i att de många gånger kan utföra en handling rent fysiskt och då blir det en 

bedömningsfråga om brukaren är i behov av personlig assistans eller om det räcker att 

motivera och påminna personen ifråga.   
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LSS-handläggarna tycks ha skilda uppfattningar om vad det innebär att vara psykiskt 

funktionsnedsatt och deras rätt till personlig assistans. Några handläggare ger uttryck för 

att det inte behövs ingående kunskap hos personliga assistenter för att arbeta med 

brukare med psykisk funktionsnedsättning utan att det räcker med motiverande insatser. 

Andra menar att personalen som arbetar med dem måste ha särskilt ingående kunskaper 

om deras beteende. Utan de ingående kunskaperna kan motiverande insatser till exempel 

trigga utåtagerande beteende hos gruppen med psykisk funktionsnedsättning. Ett 

indragande av personlig assistans kan därför få oerhört allvarliga konsekvenser och 

riskera att brukaren skadar sig själv eller andra. Svårigheten ligger i att på förhand kunna 

identifiera vilka brukare som behöver personal runt sig med ingående kunskaper som att 

de kan läsa av brukaren och jobba lågaffektivt och förebyggande och vilka som klarar av 

sin vardag med punktinsatser från exempelvis boendestödjare.  

Assistans är så otroligt fyrkantigt. Antingen så kan du klä på dig själv eller så 

kan du inte. Och den som fysiskt kan klä på sig själv men behöver 

jättemycket motivering för att klä på sig den får ju inga minuter på att klä på 

sig även om man får tjata jättemycket och konsekvensen kanske blir att 

personen inte klär på sig. Då tycker man ju att personen kan ju inte klä på sig. 

Jo, fast det kan den, man behöver motivera. (Respondent 4) 

Det är väl oftast så att det inte räcker att bara läsa sig till och tro att sedan kan 

jag gå in och arbeta i ärendet som assistent, utan många av de här 

ungdomarna kräver att man har ingående kunskaper. […] Ja, det kan ju 

hamna i katastrof, många gånger i kaos och att den enskilde kanske utsätter 

både sig själv och andra för faror när man inte har de här ingående 

kunskaperna, hur man ska bemöta, jobba förebyggande, jobba lågaffektivt. 

(Respondent 2) 

… de ärendena där man måste ha mycket kännedom om personen och jobba 

innan för att förhindra att utbrott händer eller så. [...] och man har fått det att 

fungera. Och då tycker inte Försäkringskassan att assistansen behövs. Men 

det är kanske på grund av assistansen som det fungerar och det kanske inte är 

det här utåtagerande längre. (Respondent 1) 

Man har ju en farhåga om det [att personen kommer att fara illa] och sin tro 

om det, men man kan ju inte säga att såhär blir det säkert. Men då är frågan, 
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ska man låta det gå så långt? För låter man det gå så långt, då kan man ju ta 

ner den personen så den kanske aldrig kommer tillbaka igen. Det är mycket 

etik det handlar om kan jag tycka. (Respondent 3) 
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9. Diskussion 
 

Detta avsnitt kommer innehålla en resultatdiskussion där empirin knyts ihop med 

bakgrund, tidigare forskning och teorier. Diskussionen kommer även att behandla 

metoddiskussion, relevans för socialt arbete och förslag till vidare forskning. 

Avslutningsvis så kommer studiens slutsatser att presenteras.  

9.1 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen kommer att disponeras på samma sätt som resultatet för att det ska 

vara tydligt och lätt att följa med i författarnas resonemang. 

9.1.1 Allt högre krav på juridisk kompetens 

Det framkommer i studien att de LSS-handläggare som deltagit tycks ha hög juridisk 

kompetens, vilket kan anses stå i motsats till vad tidigare forskning kommit fram till 

(Erlandsson, 2014). De uttrycker en vana att diskutera lagens intentioner och att 

tillgängliggöra sig olika domar som kommer, inte minst de prejudicerande från HFD. Det 

är nödvändigt för deras yrkeskompetens att ständigt uppdatera sig om prejudikat 

eftersom dessa förtydligar de juridiska gränserna för deras individuella bedömningar 

(Lipsky, 2010; Stranz et al., 2017).  

Den juridiska kompetensen tar sig uttryck på olika sätt hos respondenterna men inte 

minst i hur de genomgående har diskuterat mål nr 682-17 från HFD, som föll 13 april 

2018. Det var den domen som slog fast att sondmatning ska ses som det grundläggande 

behovet måltider. En till två veckor efter att domen föll diskuterade handläggarna vilka 

formuleringar som kan verka begränsande och i vilken mån utfallet i domen kunde 

överföras till andra liknande ärenden. En av respondenterna var då i färd med att hjälpa 

en god man att söka ökning av timmar för assistansersättning hos Försäkringskassan på 

grund av utfallet i den domen. LSS-handläggarna uttrycker en lojalitet mot lagstiftningen 

och rättspraxis men deras kunskaper i förarbeten gör att de till viss del kan ifrågasätta 

legitimiteten i domstolarnas förtydligande av lagen, som de anser fortsätter att snäva in 

rätten till personlig assistans även för dem som lagen enligt förarbetena åsyftade. Den 

juridiska yrkesskickligheten verkar vara grunden till att de med lätthet kritiserar 

Försäkringskassans tolkning och tillämpning av rättspraxis. 
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9.1.2 Kommunala riktlinjer – möjliggör eller begränsar individuella 
bedömningar? 

Om tillgängliga organisationsresurser påverkar LSS-handläggarna i deras bedömningar 

framhålls med en viss tveksamhet, i synnerhet i vilken mån som de påverkas av riktlinjer 

och annan vägledning. Samtliga respondenter ger uttryck för att de inte har styrande 

riktlinjer, utan att det enbart handlar om vägledningar, något att hålla sig till när de ska 

göra bedömningar. Som ett komplement beskriver handläggarna att de använder sig av 

kollegialt stöd för att så långt som möjligt säkerställa en rättssäkerhet i bedömningen 

avseende personlig assistans. Detta kan medföra att det kan uppstå en viss lokal kultur 

för hur en arbetsgrupp tolkar och förstår gränserna och tolkningsutrymmet för deras 

bedömningar (Stranz, 2007; Lewin, Westin & Lewin, 2008). Detta ger sannolikt en mer 

enhetlig och rättssäker handläggning för brukarna men det medför även en risk att 

begränsande informella riktlinjer kan bli en del av gruppens förståelse och arbetssätt 

(Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2006). Inte minst om budgetansvariga chefer är delaktiga 

i dess utformning. Detta kan också bekräfta Socialstyrelsens (2017a) resonemang om att 

konsekvenserna för brukare blir olika beroende på i vilken kommun man är bosatt i.  

LSS-handläggarna ger uttryck för att det finns stor skillnad i förutsättningarna att göra 

enhetliga bedömningar mellan handläggare på kommunal nivå och handläggarna på 

Försäkringskassan i och med att de senare har en genomarbetad vägledning som de har 

som stöd vid sina bedömningar (Försäkringskassan, 2018). Men även om den statliga 

myndighetens vägledning genererar en enhetlig tillämpning finns istället kritik mot att 

den begränsar rätten till assistansersättning i förhållande till gällande rättspraxis både från 

tidigare forskning (Bäckman, 2018) och från LSS-handläggarna själva.  

9.1.3 Att kunna bemöta brukare som fått avslag på sin statliga 
assistansersättning 
 

Brukare som LSS-handläggarna kommer i kontakt med efter det att de mist sin statliga 

assistansersättning är många gånger i en krissituation. Brukarna, men även deras 

anhöriga, har till viss del också skuldbelagt sig själva för den situation de hamnat i och de 

är helt utmattade av alla konstanta turer av ansökningar, omprövningar och 

överklagningar. Enligt utsagorna är en orsak till att brukarna uttrycker djup oro och 

osäkerhet att de inte kan förstå hur de med så stora och omfattande hjälpbehov helt 

plötsligt blir av med det statliga ekonomiska stödet för personlig assistans som de ibland 

haft i tiotals år. Oro, kris och utmattning hos brukare och deras anhöriga rimmar väl med 



 

44 

vad Socialstyrelsen (2017b) bedömer bli konsekvenserna av domarna HFD 2012 ref. 41 

och HFD 2015 ref. 47. En annan del av oron handlar om felaktig och bristande 

information till brukare. Delvis anser LSS-handläggarna att Försäkringskassan är skyldig 

till detta när de gett information att brukare kan få samma insats från kommunen, trots 

att kommunen som självständig myndighet gör egna individuella bedömningar. När 

kommunen sedan ger ett nekande beslut så blir det som ett dubbelt svek. Enligt 

respondenterna vet en del brukare inte att de kan söka personlig assistans från 

kommunen. Några LSS-handläggare menar att den mediala bilden bidrar till detta då det 

sällan framkommer att brukare som får avslag på assistansersättningen oftast får hjälp 

från sin kommun. Ett annat sätt att belysa oron brukarna ger uttryck för är att 

rättstillämpningen inte längre är förutsägbar för dem och därmed skapar ovisshet och 

oro. Brukarna, och deras anhöriga, kan omöjligen veta om de vid nästa omprövning 

kommer mista assistansersättningen. Brukarna inte upplever någon skillnad i sina liv och 

lagen har inte förändrats, men ändå så anses de inte längre berättigade det stöd som varit 

en central del av deras vardag och möjliggjort att de kunna leva som andra. 

Förutsägbarhet är en formell rättssäkerhetsprincip där enkla och tydliga regler ska göra 

det enkelt att förutse hur rätten kommer att tillämpas. Men allt mera detaljerade 

bedömningar där en hjälpsituation fragmenteras och endast korta stunder beaktas vid 

beräkning av grundläggande behov har gjort att rätten till insatser upplevs som 

oförutsägbar. Bäckman (2018) menar att lagens intentioner och brukares behov måste 

uppfyllas för att rättstillämpningen ska kunna ses som rättssäker. LSS-handläggarnas 

utsagor kan på så vis ses indikera att Försäkringskassans och rättspraxis detaljstyrning 

och restriktiva tolkning har medfört att rättighetslagstiftningen LSS blivit rättsosäker för 

brukare eftersom detaljstyrningen får företräde över brukarnas behov och lagens 

intentioner. 

 

En orsak till att indragningar alls förekommer är att Försäkringskassan, i enlighet med 51 

kap. 12 § SFB, gjort omprövningar av ärenden vart annat år eftersom deras gynnande 

beslut tidsbegränsas. Det har möjliggjort att bedöma ärenden i enlighet med då gällande 

rättspraxis, som blivit mer restriktiv (Bäckman, 2013). Tidsbegränsningar i gynnande 

beslut är ett avsteg från den förvaltningsrättsliga principen ”gynnande besluts negativa 

rättskraft” och har för tillfället stoppats av regeringen (Dir. 2018:35). Kanske kan det 

medföra att tillfälligt minska den oro och utmattning som brukare kroniskt får leva med 
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när deras gynnande beslut systematiskt omprövas mot ny restriktiv praxis och 

Försäkringskassans tolkning av den. 

9.1.4 Erfarenhet – avgörande för att kunna hantera lojalitetskonflikter 
 

Att vara LSS-handläggare framhålls av våra respondenter som både utmanade och 

komplext vilket de menar utgör charmen i arbetet. Handläggarna uttrycker att den 

kompetens som man som LSS-handläggare behöver ha för att kunna göra sitt jobb är 

både omfattande och av varierande art. Handläggarna menar att kompetensen innefattar 

allt från att ha ingående kunskap om lagstiftning och praxis till att vara flexibel nog för att 

kunna bemöta brukares olika behov till att kunna hantera den svårighet som det innebär 

att ha sin lojalitet hos flera samtidigt. Sammantaget utgör deras beskrivningar det som 

Michael Lipsky menar definierar en gräsrotsbyråkrat. Offentligt anställda tjänstemän som 

har en direkt kontakt med medborgare i sitt arbete och som ofta ställs inför så pass 

komplexa situationer att det krävs en viss handlingsfrihet för att överhuvudtaget kunna 

utföra sitt arbete. Således kan det inte detaljstyras ovanifrån (Lipsky, 2010). Kopplat till 

detta har vi i respondenternas utsagor kunnat identifiera tillfällen då handläggarna varit 

mer benägna att kringgå regler för att kunna bevilja en viss insats. Detta kan förstås som 

ett sätt att utnyttja det handlingsutrymme som Lipsky (2010) menar är grundläggande och 

helt ofrånkomligt i gräsrotsbyråkraters yrkesutövning. Handlingsutrymme handlar enligt 

Evan och Harris (2004) inte om en uppsättning regler eller frånvaro av regler utan om 

det utrymme som gör det möjligt för handläggarna att agera däremellan. I de fall som 

författarna här avser har det dels handlat om hur en handläggare gick en kringelikrok för 

att kunna bevilja assistans i ett ärende där kassan dragit in den statliga ersättningen och 

där handläggaren starkt kände att hon ville bevilja personlig assistans. I ett annat ärende 

handlade det om hur en handläggare gick utöver sin kommuns riktlinjer avseende 

avlösarservice för att hon fått till sig att mamman till tvååringen som ärendet gällde höll 

på att gå under.  

 

Det faktum att handläggarna här gått utöver regler och riktlinjer för att bevilja en viss 

insats kan också förklaras utifrån att handlingsutrymme enligt Svensson et al. (2008) inte 

bara består av rutiner, professionella tolkningar och traditioner utan också om 

individuella faktorer hos både socialarbetare och brukare. De individuella faktorer som 

utgör en del av handlingsutrymmet kan i vissa avseenden vara positiva då de kan 

användas för att fatta rätt beslut för brukare men det kan också finnas situationer då detta 
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blir problematiskt. Stranz, Karlsson och Wiklund (2017) har i sin studie identifierat två 

faktorer som går att härleda till den enskilda handläggaren och hur denne använder sig av 

sitt handlingsutrymme vid bedömning och beslutsfattande. För det första anges 

yrkesskickligheten hos handläggaren och för det andra hur handläggarens personliga 

åsikter och föreställningar kan påverka utfallet i bedömningar och beslut. Detta skulle 

kunna förklara varför vissa handläggare är mer benägna att kringgå regler och riktlinjer 

för att kunna bevilja en viss insats.  

 

Vidare så framhåller alla respondenter att det i slutändan ändå är det individuella behovet 

som måste agera ledstjärna i bedömningen. Att vara flexibel nog att kunna tillgodose 

människors individuella behov framhävs vara en utmaning. Det är också där och då som 

Lipsky (2010) menar att ett dilemma uppstår som är genomgående för alla 

gräsrotsbyråkrater. Att kunna hantera ett klientel som vill ha sina individuella behov 

tillgodosedda och samtidigt vara representant för en organisation som eftersträvar 

generella lösningar. Vad som händer med LSS-handläggarna i de situationerna 

framkommer till viss del i resultatet och kommer därför diskuteras här nedan.  

 

En respondent beskriver hur hon i början av sin karriär tvingades fatta många 

avslagsbeslut och där hon i några situationer faktiskt i efterhand känt att det inte blev bra 

och hon skulle stått på sig mer. Detta menar författarna kan ses som ett uttryck för det 

som Jameton (1984) beskriver som etisk stress vilken kännetecknas av det inre tillstånd 

som man som professionell kan uppleva när man på grund av institutionella 

begränsningar hindras från att göra det som man anser rätt. Samma handläggare återger 

hur hon hade ett ärende där hon tvingades att lämna ett avslagsbeslut på grund av den 

institutionella kontexten och där hon i efterhand kände att det inte blev bra. Hon menar 

att det än idag hemsöker henne och att hon ångrar det jättemycket. Detta menar 

författarna kan ses som ett uttryck för att handläggaren ifråga haft upplevelser av den del 

av den etiska stressen som Jameton (1993) refererar till som reaktiv stress. Enligt Jameton 

uppkommer den reaktiva stressen när man i sin profession konstaterar att man varit 

hindrad från att göra det som man kände var mest etiskt rätt och den kännetecknas av 

känslor som ånger och ältande. Att detta framkommer i LSS-handläggarnas utsagor är ett 

viktigt om än paradoxalt fynd till mycket annat som framkommit i denna studie. 

Författarna tycker ändå detta påvisar att etisk stress är förekommande inom socialt arbete 
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vilket vi anser borde motivera användandet av etisk stress som koncept inom just socialt 

arbete.  

9.1.5 LSS-handläggarnas resonemang om Försäkringskassans sätt att tolka 
och tillämpa rättspraxis 

Samtliga LSS-handläggare uttrycker kritik mot Försäkringskassans restriktiva och 

detaljfokuserade tolkning och tillämpning av rättspraxis, vilket går i linje med Bäckmans 

(2018) resonemang om hur Försäkringskassan minskat eller preciserat tolkningsutrymmet 

ytterligare. Handläggarna menar att Försäkringskassan tappar helhetsbedömningen av 

brukarens hjälpbehov och att se dem i deras sociala kontext. Några av LSS-handläggarna 

lyfter bland annat att de i likhet med Socialstyrelsen (2017b) och i motsats till 

Försäkringskassan (2017b) anser att egenvård kan vara ett grundläggande behov i den 

mån egenvården syftar till att fylla något av de andra grundläggande behoven. Det 

medför att sondmatning har setts som det grundläggande behovet hjälp med måltider 

även innan mål nr 682-17 föll, åtminstone i vissa kommuner.  

De tar även upp att Försäkringskassan menar att ett hjälpbehov måste vara fysiskt 

kroppsnära för att räknas som integritetskänsligt, likt Bäckmans (2018) kritik. Det 

exemplifieras med att förflyttning till toaletten på morgonen inte räknas som 

grundläggande behov om brukaren bär nattlinne, för då är det inte kroppsnära. 

Författarna till denna studie vill mena att Försäkringskassan därmed genom sin 

detaljstyrning skapar incitament för brukare att sova nakna för då räknas även tiden att ta 

sig till toaletten som ett grundläggande behov. Rimligen talar det för att detaljstyrningen 

gått för långt när den medför att insatser i sig i vissa fall kräver att människor kränker sin 

egen personliga integritet för att hjälpbehovet ska anses vara grundläggande. Det är svårt 

att få ihop med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta (SÖ 

2008:26) som i artikel 17 slår fast att alla personer med funktionsnedsättning har rätt till 

respekt för sin fysiska och psykiska integritet på samma villkor som andra. Vidare vore 

det oförenligt med lagens intentioner att verksamheten ska vara grundad på respekten för 

den enskildes integritet (Prop.1992/93:159).  

9.1.6 Domarna HFD 2012 ref. 41 och HFD 2015 ref. 47 har gjort att vissa 
grupper nästintill utestängs från rätten till personlig assistans 

LSS-handläggarna lyfter att personer med psykisk funktionsnedsättning är en av de 

grupper som har fått allt svårare att få personlig assistans utifrån det femte grundläggande 

behovet, liksom personer med fysiskt funktionsnedsättning varav många barn. Detta är i 
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likhet med den bedömning som Socialstyrelsen (2017b) gjort avseende konsekvenserna 

av de prejudicerande domarna. Däri diskuteras bland annat att hur LSS-handläggarna 

pratar om brukare kan vara en indikator på handläggarnas benägenhet att fatta gynnande 

beslut (Jacobsson, 2008). 

En LSS-handläggare ska enligt dem själva inte bara ha juridisk kompetens, de ska även 

kunna förstå hur brukare fungerar utifrån sina diagnoser. Lipsky (2010) menar att det är 

typiskt för gräsrotsbyråkrater som interagerar med medborgare att de måste vara flexibla 

nog att kunna bemöta olika brukare utifrån deras unika förutsättningar. LSS-

handläggarens uppgift är att knyta ihop brukares behov med organisationens uppdrag 

(Svensson et al., 2008). Den generella kunskapsnivån hos yrkesgruppen om diagnoser har 

dock kritiserats, bland annat av Inspektionen för vård och omsorg (2016). Hur 

handläggarna intuitivt känner för en brukare och deras föreställningar om dem kan 

påverka benägenheten att fatta gynnande beslut (Jacobsson et al., 2010; Stranz, Karlsson 

och Wiklund, 2017). Tidigare i resultatdiskussionen diskuteras hur handläggarna känt att 

de vill bevilja en insats till brukare trots att det varit juridiskt rätt att inte göra det och 

därmed utnyttja sitt handlingsutrymme mer än maximalt (Evan och Harris, 2004). I de 

fallen handlar det i första hand om små barn med fysisk funktionsnedsättning. 

Handläggarna uttrycker starka känslor av igenkänning med föräldrarna och förstår att 

deras situation går långt utöver vad en förälder klarar av på egen hand och att de små 

barnen verkligen behöver hjälp. Men de föreställningar och känslor som handläggarna 

har kan, enligt den tidigare forskningen, även göra handläggare benägna att fatta negativa 

beslut för personer som de inte känner lika starkt för eller betvivlar deras rätt till insatsen.  

I resultatet lyfts att det verkar finnas skilda generella uppfattningar hos handläggarna om 

eller i vilken utsträckning personer med psykisk funktionsnedsättning verkligen har 

behov av personlig assistans. En psykisk funktionsnedsättning syns inte alltid utanpå 

kroppen och det kan vara svårt att sätta sig in i vilka svårigheter som det för med sig. Det 

kan vara svårare att intuitivt sympatisera med dem på samma sätt som det går med ett 

barn med fysisk funktionsnedsättning. Några av LSS-handläggarna påtalar att dessa 

brukare kan behöva en personlig assistent som har god kännedom om dem och som kan 

jobba lågaffektivt och förebyggande för att förhindra utbrott eller att brukaren försätter 

sig själv eller andra för fara. Då räcker inte punktinsatser till som andra insatser såsom 

hemtjänst, ledsagning eller boendestöd, även om det ibland kan vara tillräckligt. Att ta 

bort den personliga assistenten för en brukare som fått sitt liv att fungera genom den 
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insatsen kan få så långtgående negativa konsekvenser för dem att man kan ”ta ner den 

personen så den kanske aldrig kommer tillbaka igen” som respondent tre uttryckte sig.  

En vidare diskussion om i vilken omfattning personer med psykiska 

funktionsnedsättningar de facto är i behov av personlig assistans eller inte faller utanför 

vad denna studie undersökt. Här kan det lyftas att LSS-handläggarna talar om dem på 

olika sätt, och dessa sätt att tala om gruppen riskerar att kontrollera och skapa den 

praktiska verksamheten genom handläggarnas policyskapande funktion (Svensson et al., 

2008; Jacobsson et al., 2010; Lipsky, 2010). Det kan även tjäna som ett ytterligare 

exempel på hur variationer kan uppstå mellan kommuner på grund av lokala informella 

riktlinjer eller kulturer (Dunér & Nordström, 2006; Socialstyrelsen, 2015) men även att 

handlingsutrymmet kan användas för att fatta dåliga eller rentav oetiska beslut (Svensson 

et al., 2008). 

9.2 Metoddiskussion  
 

Resultaten i studien är inte representativt för hur LSS-handläggare generellt sett upplevt 

Försäkringskassans ändrade tolkning och tillämpning av rättspraxis. Det har inte heller 

varit ambitionen då författarna velat presentera handläggarnas upplevelser på ett 

ingående sätt vilket också speglat val av metod. Författarna har i efterhand kunnat 

identifiera flertalet faktorer som kan ha påverkat studiens framskridande och som är 

värda att lyfta fram som en form av kritisk egengranskning.   

 

Intervjuerna genomfördes var för sig och det är vi såhär i efterhand kritiska till. Det 

gjordes dels av rent geografiska skäl men också då vi hade en föreställning att om båda 

närvarande kunde det skapa en asymmetri i mötet med handläggaren som vi där och då 

ansåg inte skulle tillföra studien något. Intervjuerna kan därmed ha präglats i stor 

utsträckning av respektive intervjuares kunskap och intresseområden. Hade vi kunnat 

göra om hade vi genomfört samtliga intervjuer tillsammans.  

 

När vi så här i efterhand läst våra transkriberingar är det tydligt hur vi blivit bättre och 

bättre på att hålla den röda tråden och att ställa rätt följdfrågor för att få än mer 

fördjupande svar från våra respondenter. Övning ger färdighet finns det något som heter 

och det verkar vara väldigt representativt för vårt intervjuande. Fler pilotintervjuer hade 

kunnat göra att vi i ett tidigt skeende kunnat identifiera våra styrkor och svagheter som 
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intervjuare och därmed minimera risken för att i allt för stor utsträckning färga 

respondenternas utsagor. Vi önskar också att vi haft tid och möjlighet att genomföra flera 

intervjuer då vi tror att vår förmåga att få fram relevant information ökat. 

Vi är också kritiska till att det metodologiska förfarande som använts kan ha gjort att 

värdefull och intressant information från respondenterna gått oss förbi. I synnerhet deras 

upplevelser av etisk stress. I efterhand kan vi uppleva att de metodologiska ramar som vi 

använde gjorde att inte tillräckligt direkta frågor kunde ställas avseende just det.. Hade 

intervjuerna kunnat göras om så hade fler direkta frågor kopplat till just etisk stress 

ställts.   

9.3 Relevans för socialt arbete 

I gräsrotsbyråkraters myndighetsutövning återfinns själva kärnan i socialt arbete. Ibland 

behöver människor endast hjälp i form av någon enskild punktinsats för att komma på 

fötter igen, medan de i andra fall behöver långvarig hjälp och stöd från samhället för att 

uppnå en skälig eller god levnadsnivå som är jämförbar med andras. LSS-handläggaren 

kan därför i sin position som myndighetsutövare spela en avgörande roll för människors 

möjlighet att leva sina liv utifrån goda levnadsvillkor och trots sin funktionsnedsättning 

kunna vara en del av samhällsgemenskapen. Utifrån enbart detta är vår studie högst 

relevant för socialt arbete.  

Att studien sedan påvisat att styrning ovanifrån gör att fokus ofta hamnar på detaljnivå 

och att man riskerar att missa helheten, ökar risken betydligt för att inte alla personer 

med funktionsnedsättning har tillgång till sina sociala rättigheter (Bäckman, 2018) vilket 

vidare styrker studiens relevans för socialt arbete. Om de mänskliga rättigheterna som 

personer med funktionsnedsättning äger kränks genom en ökad detaljstyrning anser vi att 

politiker, domstolar och myndigheter behöver se till att åtgärda de incitament som finns 

för restriktiva tolkningar av lagens intentioner.  

9.4 Förslag till vidare forskning  

Under litteratursökningen framkom det att LSS-handläggares perspektiv och de unika 

kunskaper som de besitter i form av funktionshinderomsorgens påverkan på människor i 

behov av hjälp och stöd verkar vara ett understuderat område. Trots att deras kunskaper 

är unika på så vis att de i sin yrkesutövning är lojal lagstiftning och rättspraxis men 

samtidigt arbetar tillräckligt nära brukare för att kunna få förståelse för dem och deras 

livssituation. Vi menar därför att LSS-handläggarna är en underutnyttjad resurs som 
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skulle kunna användas i syfte för att få kunskap om rimligheten i olika socialpolitiska 

åtgärder och genom förändrad rättspraxis kunna belysa dess skada alternativt nytta. 

Författarna vill därför slå ett slag för fortsatt forskning inom området som rör just LSS-

handläggarna som yrkespersoner. Detta eftersom att de i sin profession ofta ställs inför 

olika dilemman och situationer där deras personliga och professionella värderingar kan 

stå i konflikt med den institutionella kontexten där de är verksamma vilket gör det viktigt 

att studera närmare. Ofta sker detta på ett sådant sätt som de själva inte kan påverka utan 

måste finna sig i och sedermera acceptera (Mänttäri- van der Kuip, 2016). I tidigare 

forskning används begreppet etisk stress som analytiskt verktyg för att förstå och 

analysera den eventuella skadliga inverkan som detta kan få för yrkesverksamma inom 

vården. Kanske vore konceptet också användbart inom socialt arbete för att tydliggöra 

om etisk stress är ett reellt problem eller inte (Weinberg, 2009).  

Vidare så har denna studie visat att det finns en skillnad i hur LSS-handläggarna ser på 

gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. Kanske vore det intressant att göra 

en diskursanalys av detta för att tydliggöra de olika synsätten samt redogöra för de 

konsekvenser som detta får för brukare.  

9.5 Slutsatser 

I svallvågorna av rättspraxis och Försäkringskassans ändrade tolkning och tillämpning av 

den ställs det nu helt andra krav på LSS-handläggarna i deras yrkesutövning. Att vara 

flexibel och att snabbt kunna ställa om i tanken av hur de ska bedöma och besluta i 

assistansärenden tycks vara viktigt. Detta då de juridiska ramarna för deras yrkesutövning 

kan förändras från en dag till en annan. LSS-handläggarna verkar besitta hög juridisk 

kompetens med tanke på hur ingående de kan diskutera Försäkringskassans ändrade 

tolkning och tillämpning av den praxis som ska vara styrande för dem båda. Deras 

samlade bedömning är att Försäkringskassan är mer restriktiva i sina bedömningar än vad 

rättspraxis ger fog för och att myndighetens detaljfokus gör att de ibland missar 

helhetsbedömningen. 

Vidare så skiljer det sig mycket åt mellan kommuner avseende kommunala riktlinjer. Det 

tycks finnas informella riktlinjer som inte är tvingande men som ändå riskerar att verka 

begränsande för brukares tillgång till vissa insatser. LSS-handläggarna har som en 

konsekvens av att allt fler får avslag på sin statliga assistansersättning fått bemöta brukare 

som är både oroliga, förtvivlade och i vissa fall försatta i djup kris. Detta verkar främst 
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grunda sig i att rätten till hjälp och stöd inte upplevs som förutsägbar längre vilket skapar 

en osäkerhet hos brukarna för hur deras liv kommer att te sig härnäst.  

Etisk stress existerar om än i varierande grad och omfattning hos LSS-handläggarna. Den 

verkar vara mest förekommande när handläggarna känner att de inte kan bevilja en viss 

insats till följd av hur den institutionella kontexten ser ut. Att ha erfarenhet inom 

området verkar vara avgörande för hur de hanterar de känslor som kommer med arbetet. 

Speciellt i de fall då handläggarna upplever att de mer eller mindre tvingas ta fasta på 

reglerna snarare än att kringgå dem i syfte att kunna bevilja en viss insats.  

Slutligen så har olika grupper av brukare som konsekvens av HFD 2012 ref. 41 och HFD 

2015 ref. 47 fått allt svårare att beviljas personlig assistans. Framförallt personer med 

psykisk och fysisk funktionsnedsättning samt barn med behov av assistans av medicinska 

orsaker. I respondenternas utsagor förekommer ett enigt ifrågasättande av de två senare 

gruppernas utestängning från insatsen. Gällande gruppen personer med psykisk 

funktionsnedsättning går åsikterna isär och deras rätt till personlig assistans ifrågasätts av 

vissa och försvaras av andra.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor  

- Utbildning, yrkestitel och arbetsplats  

- Hur många LSS-handläggare är verksamma vid din enhet? 

- Hur länge har du jobbat som LSS handläggare/annan yrkestitel?  

- Hur många personer har du handlagt där brukare mist rätten till 

assistansersättning från Försäkringskassan? 

 

Tema 1: Beskrivande av yrkesrollen (i allmänna ordalag) 

 

1. Vad är utmärkande för en kompetent LSS handläggare enligt dig?  

– Vilka regler måste handläggaren kunna handla utefter?  

– Vilka övriga kunskaper måste handläggaren ha?  

 

2. Hur tycker du att LSS ska fungera som rättighetslagstiftning?   

 

Tema 2: Hur arbetet påverkats av Försäkringskassans ökade antal avslag av 

assistansersättning  

 

3. Skulle du säga att Försäkringskassans ökade avslag av assistansersättning fått 

några direkta konsekvenser i ditt arbete?  

– Om Ja, Kan du närmare beskriva de konsekvenserna och hur du förhåller dig 

till dem. 

 

4. Vilka konsekvenser ser du att Försäkringskassans ökade avslag av 

assistansersättning fått för brukarna i din kommun?  

 

5. Använder du dig av Försäkringskassans utredningar och bedömningar i din 

handläggning av ärenden där brukare fått indragen assistansersättning? 

- På vilket sätt använder du dem?  
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6. Har ni kommunala riktlinjer för hur ni ska handlägga ärenden där brukare fått 

avslag på statlig assistansersättning?  

– Om Ja, Vilka slags riktlinjer har ni i er kommun?  

– Hur upplever du att de riktlinjerna påverkar din handläggning och vad du kan 

bevilja?  

– Om Nej, Har ni några särskilda förhållningssätt kring hur ni handläggerden 

typen av ärenden?  

Tema 3: Handläggarens tankar och känslor inför sitt arbete  

 

7. Vid handläggning av ärenden ska flera aspekter tas i beaktande, såsom lojalitet 

mot brukaren, mot organisationen och mot lagstiftningen. Hur hanterar du dessa 

intressen, som ibland kan vara motstridiga? 

 

8. Hur tror du att brukare som mist sin statliga assistansersättning pratar om 

Försäkringskassan och handläggarna där? Hur tror du att de pratar om 

kommunen och den hjälp som de kan få via LSS? 

– Hur påverkas du av det? 

 

9. Vad har du för tankar om hur Försäkringskassan tolkar och tillämpar rättspraxis?  

 

Avslutande frågor 

 

10. Finns det något som du vill tillägga som du tycker är viktigt för att vi ska förstå 

hur det är för dig att jobba med dessa ärenden? 

 

11. Är det okej om vi kontaktar dig via mejl för ytterligare frågor om det skulle vara 

något som vi behöver få förtydligat eller undrar över?  

 

 

TACK! 
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Bilaga 2 Missivbrev 
 

Jönköping 16 april 2018 

 
Hej,  
 
Vi är två studenter från Socionomprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping som läser 
vår sjätte termin och som nu ska skriva vår c-uppsats i socialt arbete. Vi har börjat 
intressera oss för hur LSS-handläggares arbetssituation påverkats av att allt fler personer 
med funktionsnedsättning får indragen assistansersättning och därför skulle vi vilja 
komma i kontakt med just Dig. Syftet med studien är att undersöka vilka konsekvenser 
de ökande avslagen av assistansersättning fått för kommunala LSS-handläggare. Genom 
att intervjua LSS-handläggare som har utbildning, kunskap och erfarenhet inom området 
hoppas vi erhålla kunskap som idag saknas.  
 
Som vi kommit överens om kommer jag Rebecca/Sara komma till din arbetsplats den 
XX klockan XX och intervjun beräknas ta 45 – 60 minuter. Vi skulle uppskatta om vi 
gavs möjlighet att spela in samtalet så att vi sedan har möjlighet att transkribera det. Det 
inspelade materialet kommer enbart att höras av oss. Din medverkan är helt frivillig och 
du kan närsomhelst under intervjun välja att avbryta och det kommer inte att medföra 
några negativa konsekvenser för dig. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och 
kommer enbart att användas för vårt forskningsändamål. Det innebär att samtliga 
intervjupersoner kommer att vara avidentifierade i c-uppsatsen och det som sägs kommer 
inte att kunna härledas tillbaka till någon person eller kommun.  
 
Om du har frågor inför intervjun eller invändningar mot något av ovanstående, så är du 
välkommen att höra av dig till någon av oss på xx@xx.se eller xx@xx.se 
 
Med vänliga hälsningar 
 
[Namn]    och   [Namn]  

 


