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Förord 
Det har varit en lång resa från noll till de antal sidor som i dag är färdiga. Först och främst vill jag 

tacka de assistenter och enhetschefer som tog sig tid att besvara de frågor och undringar jag hade 

trots, i flera fall, tidsbrist under arbetstid. Det är genom deras medverkan detta arbete möjliggjorts. 

Jag vill också tacka min handledare för den hjälp och stöd jag fått när det behövts och min familj 

samt mina vänner som många gånger har fått stå åt sidan när skrivklådan har gått före.  
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1 Inledning 

På området Ryhov i Jönköping, där också centrallasarettet är beläget, ligger ett litet sjukhusmuseum 

kallat Psykiatrins arbetsplatsmuseum. Här förevisas en mängd apparater och behandlingsmetoder 

som användes på människor med psykiska och fysiska (vissa sågs som psykiska förr) 

funktionshinder långt in på 1900-talet. Uppfinningsrikedomen var stor för att ”behandla” dessa 

människor. Centrifugstolar, kallbad, elchocker, spännband och mycket mer finns att åskåda. För 

någon som inte känner till varför dessa användes skulle det förmodligen framstå som en utställning 

av tortyrredskap. Synen på människor med funktionshinder har, som tur är, utvecklats framåt och 

samhället har förstått att även dessa tillhör gemenskapen och har samma rättigheter som alla andra.  

Skillnaden är dock att vissa människor behöver mer stöd för att kunna tillgodose sig rättigheterna. 

År 1993 beslutades om två lagar som har gjort detta möjligt till stor del. Lagen om stöd och service 

för vissa funktionshindrade (LSS) 1993:387 och lagen om assistansersättning (LASS) 1993:389. 

Därmed såg även yrket personlig assistent dagens ljus. Det kom i första hand att falla på landets 

kommuner att implementera LSS lagen och utforma de riktlinjer som skulle vara gällande samt 

avgöra vilka som var berättigade till de förmåner som den nya lagen innebar. Det torde ha inneburit 

en lång och brokig resa att få alla bitar på plats. Förhoppningsvis så fungerar det som det ska idag 

för de som arbetar. Eller? Det arbete som här följer ska försöka klarlägga vissa delar av det samt 

eventuella ytterligare behov. Ett citat som jag tycker passar alldeles utmärkt som en del av 

inledningen till detta arbete är följande av Winston Churchill: 

Vi försörjer oss av det vi får, men vi skapar ett liv av det vi ger.
1
 

För det är mycket det den personliga assistansen handlar om. De personliga assistenterna är 

arbetande människor som måste försörja sig men de skapar inte bara ett liv åt sig själva utan ett 

fungerande liv åt andra. Just därför är det av vikt att det verkligen fungerar tillfredställande för dem 

som arbetar som personliga assistenter. 

1.1 Val av ämne 

Personlig assistans är ett ämne som diskuteras allt mer i samhället. En artikel menar att det för 

första gången i år, 2010, sker ett historiskt skifte och att kostnaderna för personlig assistans 

överstiger sjukpenningskostnaderna. De menar att assistansersättningen kommer att stiga med 5,5 

miljarder kronor de närmaste fyra åren. År 2014 kommer kostnaderna att vara 30 miljarder kronor 

fördelat på de 17. 000 personerna som beviljats assistans. Men samtidigt beviljas också 1000 fler 

personlig assistans.
2
  

Med tanke på den stigande debatten och de höga kostnader som finns så är det också av vikt att den 

personliga assistansen nyttjas och utformas på ett tillfredställande sätt i samhället. LSS lagen är en 

rättighetslag vars innebörd finansieras av skattepengar vilket gör implementeringen intressant. Mitt 

intresse av detta ämne rör egentligen enbart delar av LSS lagen och det som berör 

utförandemomentet i personlig assistans till följd av att jag själv arbetat i flera år, några timmar i 

veckan, som personlig assistent vid sidan av studier. När det gäller just utförandemomentet så har 

instruktionerna varit vaga. Du är en förlängd arm åt den du arbetar hos och assistans handlar om att 

tillfredställa behov som individen har och inte själv klarar att utföra. Få gränser, åt något håll, har 

givits mig. Mycket av det som skrivits har berört hur de som fått assistans, brukarna, har upplevt 

lagen och dess utförande samt hur det förändrat deras liv.  

                                                 

 
1
 Lärarförbundet (2009-2010) v.26 

2
 DN.se (2010-08-03) 
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Mitt intresse ligger i hur assistenterna ser på sitt yrke, vad som är rimligt att utföra samt hur. 

Därmed är det också intressant att klarlägga hur Jönköpings Kommun genererar och implementerar 

de riktlinjer som ligger till grund för en personlig assistents arbete, i LSS lagen, och hur 

assistenterna ser på detta i praktiken. Det är också intressant att förhöra sig om yrkesutövarnas egna 

uppfattningar därför att deras åsikter och kommentarer ger en bild av verkligheten som, om möjligt, 

kan skapa ett underlag för en eventuell framtida syn på riktlinjer som kan behövas inom yrket.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur tillämpning och implementering av personlig assistans 

för funktionshindrade människor med särskilda behov fungerar i kommunen samt att försöka 

fastställa eventuella behov av generella riktlinjer för utförandemomentet inom personlig assistans. 

De frågeställningar jag valt för mitt arbete är följande: 

 Hur har kommunen implementerat LSS-lagen när det gäller vad en assistent ska utföra 

och hur? 

 Vad anser några personliga assistenter själva om sitt yrke, när det gäller vilka sysslor 

som är rimliga att utföra och hur? 

 Vad framkommer, när det gäller vilka sysslor som är rimliga att utföra samt hur, som 

kan betyda att tydligare riktlinjer för utförandemoment behövs? 

 

1.3 Metod  

1.3.1 Upplägg  

Arbetet är en komparativ implementeringsstudie genom att jag undersöker och jämför Jönköpings 

Kommuns formella genomförande av LSS lagen, när det gäller utförandemomentet, med det 

faktiska utövandet. Det är även en fenomenologisk studie eftersom jag undersöker aktörers 

uppfattningar när det gäller detta moment. Fenomenologin, som i början av 1900-talet utvecklades 

av tyske filosofen Edmund Husserl, var från början en kunskapsteori. Husserls idéer om hur sakers 

utseende och individers förväntningar av dem konstruerades i medvetandet utvecklades av hans 

lärjunge Martin Heidegger. Här flyter fenomenologin ihop med hermeneutiken och idén blir att 

människan genom olika tolkningsprocesser skapar världs förståelse. En komplettering av händelser 

och erfarenhet leder till en tolkningsprocess.
3
Denna form av hermeneutisk fenomenologi finns i 

åtanke genom detta arbete eftersom informanterna i undersökning alla har erfarenheter som 

påverkar och kompletterar svaren. 

I teorin har ett deduktivt arbetssätt använts. Utifrån vissa befintliga teorier och forskningsresultat 

har jag dragit slutsatser som sedan, i arbetet, prövats empiriskt genom jämförelser med de riktlinjer 

för utförandemomentet i personlig assistans som finns att tillgå samt de intervjusvar jag erhållit. 

I bakgrunden beskrivs bakgrunden till LSS lagen samt dess avsikt och vilka som har rätt till 

personlig assistans för att klarlägga vad yrket innebär samt vad för direktiv som anges för yrket. 

Vidare lämnas en kort beskrivning av Jönköpings Kommuns verksamhet när det gäller personlig 

assistans. Förutom Jönköpings Kommuns skriftliga material har intervjuer från tre enhetschefer 

samt ett antal personliga assistenter använts i undersökningen.  

                                                 

 
3
 Hartman (2004) s.194 
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Uppsatsens disposition skiljer sig i stort sett inte från gängse men jag har valt att redovisa resultatet 

fortlöpande i undersökningen, och även knyta till teorin och tidigare forskning, för att skapa ett 

bättre sammanhang. Jag har även valt att göra jämförelser där. Detta kommer även att kopplas till 

sammanfattning och reflektioner. De frågor som ställts i intervjuerna redovisas delvis direkt i 

undersökningen och delvis som bilaga. Jag har också valt att använda mig av fotnoter för att 

hänvisa till andra delar av uppsatsen när detta varit aktuellt. 

1.3.2 Material och urval 

Eftersom jag själv arbetat i flera år som personlig assistent så har den erfarenhet jag fått av det 

praktiska arbetet kommit till nytta. När det sedan gäller materialet till bakgrunden så har jag, bland 

annat, använt mig av professor Karl Grunewald och Carl Leczinskys, direktör och chef för 

hjälpmedelsinstitutet, bok Handikappslagen LSS och annan närliggande lagstiftning. Syftet med 

deras bok är att personer med funktionshinder och deras företrädare ska få en omfattande kännedom 

om sina rättigheter och att tjänstemännen ska få det om sina skyldigheter. Därmed ger boken en klar 

bild om vad LSS lagen innebär. Denna bok har också använts i undersökningen till viss del. 

Bengt Olof Bergstrand, socionom, har skrivit boken LSS och LASS – Stöd och service till vissa 

funktionshindrade 2009. Denna bok är kommunlitteratur som gjorts för arbetsledare, chefer och 

utbildare. Boken har använts både i bakgrund och undersökning. 

I boken Assistans med glans – Handbok för personliga assistenter skriver Bengt Elmén, socionom 

med CP-skada sedan födseln, hur en brukare kan fungera som arbetsledare vilket har varit en hjälp 

till bakgrunden.  

Boken Ordsätta – att skapligt få veta om personlig assistans av personliga assistenter med Tone 

Engen, vägledare och verksamhetsutvecklare samt lärare vid Bräcke Östergård som inriktar sig på 

verksamhet som ger stöd åt funktionshindrade men också doktorand i Statsvetenskap år 2003, som 

redaktör har också varit användbar. 

Britt-Marie Fagerlund och Katharina Frisk, bägge med lång erfarenhet av att arbeta praktiskt med 

människor med funktionshinder har skrivit boken Att arbeta som personlig assistent där jag också 

hämtat information. 

Allan Everitt, föreningsjurist vid FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning) har skrivit boken Vad säger LSS – Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för att på ett kortfattat sätt beskriva vad lagen innebär i praktiken med egna 

kommentarer. Denna bok har varit användbar i bakgrunden.  

Jon Elsters, numera professor i statsvetenskap vid universitetet i Chigago men tidigare verksam i 

huvudsak vid universitetet i Oslo, bok Vetenskapliga förklaringar har kommit till användning när 

det gäller förklaring och exemplifiering av Rationell Choice Theory ( Rationella valteorin).  

Intervjuer med assistenter och enhetschefer har utgjort ett viktigt material. Urvalet av dessa 

enhetschefer har styrts av de erfarenheter och kontakter jag fått genom mina år som personlig 

assistent inom Jönköpings kommun.  

Efter samtal med kontaktperson gällande urval av assistenter så blev jag rekommenderad ett antal 

för studien. De önskemål jag hade var att de assistenter som ingår i studien ska ha arbetat minst fem 

år som assistenter och har, eller har haft yrket, som huvudsysselsättning under senare år vilket 

grundas på en förmodan om ett sannolikare resultat vid en högre och längre yrkesvana. Samtliga 

assistenter har även arbetat med ett flertal brukare och alla där brukare haft eget boende. 

Jönköpings Kommuns broschyr Att arbeta som personlig assistent, har använts till jämförelse med 

de intervjusvar som lämnats i undersökningen samt andra kommuners broschyrer. En del annat 

material från kommunen gällande verksamheten har även använts i bakgrunden och 

undersökningen. 
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Förutom ovanstående material har jag använt mig av relevanta artiklar, böcker och Internetsidor i 

mitt arbete. Övriga avhandlingar, undersökningar, rapporter och uppsatser som använts i studien 

presenteras under tidigare forskning. 

1.3.3 Undersökningsgenomförande och metod  

Intervjuerna har skett genom telefonsamtal eller personlig kontakt. Utefter det önskemål som 

informanterna haft. I vissa fall används bandspelare under intervju vilket kan vara en fördel 

eftersom inget av samtalet faller bort. Dock anser jag att denna metod känns opersonlig. 

Informanten kan också känna sig spänd inför en sådan metod. Mitt val har varit att anteckna och 

skriva stödord under samtalens gång i stället eftersom det känns mer avslappnat även om det finns 

en risk att viss information bortfaller. 

Intervjuerna med de personliga assistenterna är kvalitativa och ostrukturerade vilket innebär att de 

intervjuade tillfrågas om yrket personlig assistent. Frågeföljd och utformning avgörs, till största 

delen, av intervjusituation och informantens svar. En ostrukturerad intervju karakteriseras av att 

frågorna inte är färdiga från början och att den som intervjuas till stor del själv bestämmer vad som 

diskuteras.
4
  

Frågorna formuleras så att olika uppfattningar kan framgå. Dock har jag valt att ställa en inledande 

fråga som är samma för alla assistenter som intervjuats och den är: Hur kommer det sig att du blev 

personlig assistent? Även den sista frågan har varit den samma till alla assistenter vilken är: Om du 

fick bestämma några generella riktlinjer för personlig assistans, när det gäller utförande och hur, 

vad skulle dessa i så fall vara?  Därmed är den första och sista frågan halvstrukturerad.  

Stor hänsyn har tagits till att inte fråga något som berör arbetsplatser när det gäller assistenter. 

Frågorna berör endast, riktlinjer och arbetsuppgifter generellt samt inställningar till yrket för att ge 

en bredare bild av inställningen till vad som är rimligt att utföra samt hur. 

Samtliga frågor till enhetscheferna är halvstrukturerade vilket innebär att samma frågor ställts till 

samtliga informanter men att utformningen på frågorna ger öppna svarsmöjligheter. Detta för att 

informantens egna åsikter i frågorna ska framkomma. Den intervjuade har således möjlighet att 

formulera sig fritt.
5
 Frågornas syfte är att klargöra implementeringsfasen att få fram inställningar till 

vilka sysslor som är rimliga eller inte att utföra inom assistansarbetet. De skriftliga direktivens 

riktlinjer, från Jönköpings Kommun, har jämförts med LSS-lagen för att kontrollera samband och 

rimlighet. Materialet från intervjuerna har sammanställts, jämförts med de skriftliga direktiven samt 

LSS-lagen för att finna huruvida praktik och verklighet överensstämmer med teori.  

Assistenterna åsikter har även jämförts och diskuterats gentemot enhetschefernas. Vidare har jag 

även analyserat rimligheten i förhållande till Arbetsmiljölagen när det gäller individbaserad 

assistans utan generella riktlinjer. På samma sätt har materialet använts för att kunna dra en slutsats 

om huruvida det behövs tydligare generella riktlinjer eller inte när det gäller utförandemomentet 

inom personlig assistans i Jönköpings kommun. För att försöka summera hur implementeringen av 

LSS lagen skett och fungerar i Jönköpings Kommun så tittade jag även ur ett helhetsperspektiv.  

1.3.4 Informanter som intervjuats i studien 

Samtliga intervjuade är anonyma. Dels för att vissa har önskat det men också för att en koppling 

inte ska kunna ske till verkliga situationer.  

                                                 

 
4
 Hartman (2004) s. 281 

5
 Ibid 
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Det är av största vikt att informanterna inte ska kunna identifieras och kunna kopplas till eventuella 

brukare, deras förhållanden eller händelser som skulle kunna kännas träffande.  

När det gäller diffushet i åldersbeskrivning så finns det en anledning till det. Många assistenter kan 

stämma in på de beskrivningar som görs men om exakt ålder anges så det görs lättare kopplingar 

med tanke på de relationer som finns mellan brukare och assistenter. Trots allt så utgår assistenter 

från sin vardag och sitt arbete även om frågorna inte ska beröra arbetsplatssituationer i verkligheten. 

Likadant med enhetscheferna. Någon anställd eller brukare kan känna igen sig i situationer som är 

kopplade till viss enhetschef.  

Informanterna presenteras med en kort bakgrund. Saker som skulle kunna leda till igenkännande är 

bortplockade. Det är bara exakt ålder, i vissa fall, som kan leda till kopplingar. Den som arbetar 

som personlig assistent har tystnadsplikt vilket innebär ett förbud att röja en hemlig uppgift, oavsett 

om det sker genom prat eller utlämnande av handling eller på annat sätt till obehöriga.
6
 Hur en 

personlig assistent uppfattar genomförandet yrket i praktiken kan synas långt från detta men för att 

helt eliminera risk med koppling är det lämpligast med anonymitet.   

Karin, enhetschef, i trettiofemårsåldern som har arbetat som enhetschef sen sommaren år 2005. Hon 

har haft den tjänst hon har nu sedan år 2006. Uppskattningsvis har hon mellan femtio och sextio 

personliga assistenter under sig. Under tiden hon läste socionomutbildningen så jobbade hon även 

själv en sommar som personlig assistent. När vårt samtal sker har hon ansvar för tretton brukares 

personliga assistans enligt LSS.
7
Intervjun med Karin skedde över telefon. 

Linnea, enhetschef, i trettiofemårsåldern har arbetat som enhetschef i 10 år, med avbrott för 

föräldraledighet, och har innan dess utbildat sig på Socialhögskola. Hon har även arbetat extra som 

biståndshandläggare sista tiden under utbildningen. Hon har tidigare arbetat som säljare och även 

som vårdare på ett gruppboende för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Hon har 

ansvar för sexton brukares personliga assistans och har ungefär fyrtio assistenter under sig.
8
 

Intervjun med Linnea skedde per telefon. 

Sonja, enhetschef, närmar sig fyrtio årsåldern och har arbetat som enhetschef sedan sex år tillbaka. 

Hon gick vårdlinjen på gymnasiet och utbildade sig till undersköterska och skötare. Sedan jobbade 

hon inom psykvården, på äldreboende och på vårdcentral. Mellan jobben fick hon barn. Efter det 

sista bestämde hon sig för socionomutbildningen och fick efter det jobbet som enhetschef. Sonja har 

ansvar för arton brukares personliga assistans och har femtiofem assistenter under sig.
9
Intervjun 

med Sonja skedde över telefon. 

Laurin, personlig assistent, som närmar sig femtioårsåldern och har arbetat inom yrket i sex år. Hon 

har en tidigare bakgrund inom servicebranschen och har arbetat både inom restaurangbranschen, 

hemtjänsten och i butiker. Har även en personlig assistansutbildning.
10

Vi träffades i hennes hem för 

en personlig intervju.  

Börje, personlig assistent, strax över trettio år gammal och har arbetat som personlig assistent sedan 

år 1998. Innan dess gick han gymnasium och läste media och kommunikation. Har även prövat på 

lite andra arbeten men huvudsysselsättningen har varit personlig assistent hittills.
11

 Intervjun med 

Börje skedde över telefon. 

                                                 

 
6
 Olsson (2008) s.37  

7
 Karin (2010-09-14) 

8
 Linnea (2010-11-12) 

9
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Tilda, personlig assistent, en bit över fyrtio år gammal och har arbetat som personlig assistent i över 

tio år. Hon har tidigare arbetat som sekreterare och har en treårig ekonomisk utbildning. Arbetade 

även som fritidsledare sju år innan hon blev personlig assistent. Har även gått assistansutbildningar 

i kommunens samt kooperativ regi.
12

Intervjun med Tilda skedde per telefon. 

Lennart, personlig assistent, närmar sig femtio årsåldern och har arbetat som personlig assistent 

under tio års tid. Har tidigare arbetat som fritidsledarassistent och städare men innan assistentjobbet 

arbetade han som montör vid industri. Lennart har ingen utbildning förutom 

grundskolan.
13

Intervjun med Lennart sker i hans hem. 

Kristina, personlig assistent, i slutet av fyrtioårsåldern som har arbetat som personlig assistent sen 

år 2001. Har ingen personlig assistentutbildning men har gått fristående kurser på hälsohögskolan i 

bland annat gerontologi (läran om det friska åldrandet) och hälsopsykologi. Läste allmän linje på 

gymnasiet. Har tidigare arbetat mest inom servicebranschen såsom städning, butiksbiträde och inom 

restaurang.
14

Intervjun med Kristina sker på ett kafé.  

1.4 Tidigare forskning 

Ritva Gough, verksam inom forsknings och utbildningsenheten Fokus i Kalmar, har undersökt hur 

Independing Living rörelsen i Sverige organiserat sin personliga assistans. Begreppet personlig 

assistans myntades av denna rörelse och undersökningen som hon gjort, Personlig assistans – en 

social bemästringsstrategi, har använts i mitt arbete. Goghs studie analyserar vad personlig 

assistans är och hur den skiljer sig från de traditionella serviceformerna. Gough tar också upp varför 

assistansrelationer kan vara konfliktutsatta och varför personlig assistans kan väcka negativa 

reaktioner och tveksamhet hos en del anställda. Hon kommer bland annat fram till att den 

personliga assistansen ofta genomsyras av ett givarperspektiv vilket kommer att bli användbart vid 

en analys av svaren från de personliga assistenterna i denna undersökning. Det intressanta med 

Goughs undersökning är också att den är gjord år 1994 och därmed endast två år efter att LSS-lagen 

trädde i kraft vilket öppnar möjligheter till jämförelser med senare upplevelser och forskning. 

Tillsammans med författaren Maria Modig har Gough, år 1995, också skrivit Leva med personlig 

assistans - Vårdtagare blir arbetsledare som är baserad på den undersökning som nämns ovan. I ett 

kapitel skriver de om arbetsvillkoren för personlig assistans vilket också är en del av det jag 

undersöker. Gough och Modig kommer bland annat fram till att personalomsättningen många 

gånger är hög bland personliga assistenter vilket är intressant för inställningar till yrket. 

Gough har även,  år 2004, gjort en nyare undersökning gällande personlig assistens som återges i 

trilogin Personlig assistans och medborgarskap där bland annat personliga assistenters yrkesansvar 

tas upp vilket är intressant för denna undersökning. Hon lägger särskild vikt vid den 

individbaserade inriktningen på personlig assistans och vilken nyckelroll den personliga assistenten 

har i brukarens liv. 

Annicka Kabell-Kjaer har skrivit en magisteruppsats år 2007, Personlig assistans – ett ”krets”- 

lopp? – en intervjustudie om personlig assistans för personkretsarna 1 och 2 enligt LSS och LASS. 

Kabell-Kjaer tar bland annat upp hur brukaren själv kan styra sin assistans vilket till stor del berör 

assistenternas arbetssituation och därmed mitt arbete. Hon kommer fram till att styrandet av 

assistansen verkligen kan vara skiftande, med många aktörer, vilket kommer att vara bra för 

jämförelser med mina egna resultat.  

                                                 

 
12

 Tilda (2010-12-01) 
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Kabell-Kjaer frågar också om det finns andra aktörer som har inflytande på assistansens utformning 

vilket i så fall skulle påverka implementeringen av LSS lagen.   

I Roger Hennings, vid Handelshögskolan i Stockholm, arbete Ledarskap och ledning i offentlig 

sektor – en problematisering görs en problematiserad kunskapsöversikt över ledning och ledarskap i 

offentlig sektor. Henning har undersökt studier om ledarskap inom offentliga sektorn vilket är 

intressant för hur implementeringen av LSS lagen kan fungera inom kommunerna eftersom synen 

på ledarskap är ett viktigt perspektiv i ett sådant läge. Han menar bland annat att i studier av 

offentligt ledarskap, som också rör implementering, så läggs fokus på reglerna vilket även jag har 

tittat närmare på. 

Elinor Ostrom har gjort en undersökning Understanding Institutional Diversity år 2005 vilken har 

kommit till användning. Ostrom är professor i statsvetenskap och jobbar med politiska teorier samt 

analyser på Indiana university i Bloomington. Hon har sin forskningsgrund i Rationell Choice 

Theory vilket jag återkommer till i teorin strax. I boken tar Ostrom bland annat upp betydelsen av 

människors interaktion i institutioners utformning och arbete. Hon belyser då reglernas betydelse, ur 

olika vinkar, för beslutsmekanismen inom den offentliga sektorn.  

Jon Elsters forskning har berört rationella val i samhället. I sin studie Emotion, Addiction and 

human behavior från år 1999 tar han bland annat upp hur val på olika sätt påverkar hur agerande 

sker vilket även rör agerandet vid personlig assistans. 

Benny Hjern, professor inom statsvetenskap, har skrivit ett flertal rapporter, artiklar och böcker som 

berör implementeringsforskning. Rapporten Transport och samhälle som gjorts år 2000 vid 

Högskolan i Dalarna har bland annat använts där Hjern menar att svensk poltik och förvaltning som 

fortfarande bygger på hierarki som på industrisamhällets tid vilket i så fall skulle ha betydelse för 

implementering av lagar.   

Uppsatsen Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö- En kvalitativ studie på ett privat 

assistansföretag som gjorts av Emilie Eriksson och Martin Steby vid Karlstads universitet har också 

använts därför att den berör arbetsmiljö, för personlig assistans, vilket också detta arbete gör till viss 

del. De kommer bland annat fram till att överlag så trivs de personliga assistenterna bra med sitt 

arbete med undantag av att en större utbildning gällande den sociala rollen i arbetet är önskvärt.   

År 2008 gjordes även uppsatsen Självbestämmande hos brukare – utifrån personliga assistenters 

upplevelser av Cecilia Söderman och Susanne Wikström vid Högskolan i Gävle. Syftet med deras 

uppsats är att undersöka hur personliga assistenter upplever att de ger brukare självbestämmande. I en 

av deras frågeställningar tas frågan upp vad som är acceptabelt och inte att göra som personlig assistent. 

Eftersom detta till stor del liknar en av mina egna frågeställningar så var resultatet användbart till en 

jämförelse. De resultat de får är att flera av de assistenter som de intervjuat vägrar göra vissa saker 

såsom arbeta hos rökare eller brukare med alkoholproblem med mera. 

Jens Nilsson har gjort en uppsats vid Luleå Tekniska Universitet i statsvetenskap kallad Att vara 

eller inte vara rationell – Rational Choice och aktörers beteende vid institutionell påverkan i fallet 

regionbildningsprocessen i norra Sverige år 2010. Denna har varit användbar då Rational Choice 

teorin även berör mitt arbete och min teori. Nilsson kommer fram till att det går att förklara vissa 

beteende hos aktörerna inom institutionerna i norra Sverige med denna teori men att det inte räcker 

utan att det krävs ytterligare utveckling av teorin.   

Socialstyrelsen rapport från år 2005, Personlig assistans – Kartläggning av kommunala riktlinjer 

har också använts i mitt arbete. Rapporten har sammanställts av Sven Lusensky, extern utredare, 

men även en arbetsgrupp från socialstyrelsen bestående av Ulla Clevnert, Helena Nordman och 

Helene Wiranda har medverkat. Rapporten behandlar huruvida det finns kommunal riktlinjer i 

landet eller inte. Rapporten använts att jämföra med Jönköpings kommuns skriftliga direktiv samt 

svar i intervjuerna för att finna kopplingar. 
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Även den utredning som Riksrevisionen gjorde år 2004, Personlig assistans till funktionshindrade, 

på uppdrag av regeringen och socialdepartementet har varit användbar. Det som i rapporten berör 

personlig assistans i praktiken har använts till jämförelser i undersökning och resultat. 

1.5 Källkritik 

När det gäller de personliga intervjuerna i arbetet så måste hänsyn tas till den fenomenologiska 

aspekten. Människor uppfattar företeelser på olika sätt och kan därmed också ha olika synpunkter 

om samma situation eller utförande. Olika personligheter, intressen, människosyner och bakgrunder 

kan spela en avgörande roll för svaren. Likaledes kan hänsyn tas till eventuella yrkesprofessioners 

påverkan av svar som framkommer. Rimligtvis borde en ansvarig lämna svar som ger en positiv 

bild av den verksamhet som ansvaras för.   

Hänsyn bör också tas till en allmän syn på funktionshinder och dess beskaffenhet vilket kan påverka 

svar. Det föreligger risk att intervjusvaren blir övervägande positiva. Detta eftersom det kan vara 

svårt för att uttala sig negativt om arbete som leder till förbättring för dem som inte har möjligheten 

att utan stöd och hjälp få självständigt liv på grund av betydande och varaktiga funktionshinder.  

1.6 Teori 

Roger Henning menar att de demokratiseringskrav som fanns tidigare tonades ner under 1980-talet 

till förmån för marknadsorientering och att det tidigare förvaltningspolitiska tänkandet som fanns 

inom offentliga sektorn började svikta. I stället blev de nya nyckelorden avreglering, 

resultatstyrning, målstyrning, produktivitet, effektivitet och medbrukarinflytande. Vidare menar 

Henning att detta beskrivits som en övergång till marknadsorienterad förvaltning från lag och 

regelstyrd.
15

LSS lagens utformning bör ha påverkats av det marknadsorienterade tänkandet 

eftersom den infördes 1993. I synnerhet målstyrningen, som innebär att reglerna utformas utefter de 

mål som ska uppnås i stället för att målen styrs av regelstyrning som tidigare fanns, borde synas i 

lagen men också medborgarinflytandet genom brukarnas inflytande på den personliga assistansens 

utförandemoment. Den svenska förvaltningens tidigare regelstyrda byråkratimodell hade detaljerade 

regleringar för respektive myndighets genomförande. Centralisering, byråkratiskt styr- och 

kontrollsystem samt utrednings och planeringsarbete var utmärkande för detta system.
16

 

Målstyrningen, och resultatstyrningen, som ersatt den detaljerade regleringen innebär således 

målangivelser med resultatuppföljning. Politikerna fastslår övergripande mål för olika 

politikerområden som myndigheterna ska uppfylla och redovisa resultat för. Detta medför en stor 

frihet för myndigheterna när det gäller utförandet och den egna organisationens beteende och 

uppförande blir betydande för individen. Den politiska nivåns fokus på arbetsutförandet minskar i 

takt med att resultatet och produktionen uppfyller målen.
17

 

Målstyrningen bör påverka implementeringen och genomsyra de riktlinjer och regler som finns hos 

Jönköpings Kommun, avseende utförandemomentet inom personlig assistans, med utgång av det 

som angetts i LSS lagen. Likaledes kommer marknadsregleringen att synas med tanke på vilka som 

är berättigade till personlig assistans och vilka behov som finns. Även om målstyrningen tagit över 

den detaljerade regelstyrningen så är fortfarande regelstyrning av betydelse. I synnerhet när det 

gäller de informella reglerna vilket jag återkommer till. Reglerna styrs av målen i stället för tvärtom 

vilket kan vara nog så förvirrande när en lagtolkning ska ske.  

                                                 

 
15

 Henning (2000) s.6 
16

 Halvarsson; Lundmark; Staberg (2003) s.143 
17

 Premfors (2003) s.124 
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Därmed kan också meningarna gå isär när det gäller utförandemomentet, vad som är rimligt och 

inte, av personlig assistans mellan olika enhetschefer och assistenter. Det handlar förmodligen ofta 

om beslut där rationella val har varit av avgörande betydelse för utförandemomentet. Vilket leder 

oss vidare i teorin. 

Rational Choice teorin har inspirerat inom den nya institutionella forskningen. Redan på 1950-talet 

har denna gjort sig mer och mer gällande och när den används i offentliga institutionssammanhang 

så kallas den ofta för Public choice teorin. I denna teori är aktörerna de viktigaste.
18

  

Teorin är ekonomiskt influerad från början, inom statsvetenskapen, och utgår från individstudier för 

att förklara samhällsfenomen. Delar av de antagande om individers beteende som görs hämtas från 

nationalekonomin och består av fyra punkter. För det första strävar aktörer efter att uppfylla mål. 

För det andra stämmer dessa mål överens med aktörens egenintresse. För det tredje är beteende ett 

resultat av processer genom medvetna val och för det sista är individen den grundläggande aktören i 

samhället.
19

 

Riktig genomslagskraft inom samhällsvetenskapen fick teorin på 1960 och 1970 talet och kom då 

att innefatta institutionell forskning. Rational Choice teoretikerna ansåg att vikten av institutioner 

för politiken och började utveckla modeller av teorin som skulle kunna appliceras på 

institutionsforskning. Den första Rational Choice inspirerade nyinstitutionella inriktningen har 

synen på institutioner som regler där det handlar om spelregler där restriktioner för mänsklig 

medverkan sätts upp av människor. Dessa regler påverkar samhällsutvecklingen och ger tillvaron en 

struktur som minskar osäkerheten.
20

Här handlar det då om en koppling till den teoretiska 

implementeringen. Skriftliga direktiv utefter LSS-lagen som sätts upp av människor för att 

genomföras praktiskt av andra människor. Dessa regler påverkar de funktionshindrades 

samhällsfunktion och delaktighet och minskar osäkerheten i deras tillvaro.      

Med utgång av teorin om rationella val skulle personlig assistans implementeras på följande sätt i 

praktiken. Mål sätts upp. Aktörerna strävar efter dem. Brukaren vill nå sina mål och dessa bör då bli 

efter egenintresse. Assistenterna vill nå målen med tillägg av egna egenintressen och detsamma 

gäller då för enhetscheferna om scenariot är på detta sätt. Medvetna val borde följa egenintresse och 

individen, i detta fall i första hand brukaren, är den grundläggande aktören för assistansens 

utförande. Till detta läggs då reglernas betydelse för agerandet och implementering. 

Jon Elster stärker ovanstående när han menar att rationalitet i formell betydelse går ut på att man 

väljer det bästa alternativet som föreligger för handling. Vidare menar han att man måste precisera 

att det är frågan om vad den som utför handlingen själv uppfattar som det bästa medlet för att nå 

målen. Därmed ifrågasätter han om inte alla handlingar kan förklaras som rationella. Gör inte alla 

individer det som de menar är bäst? Svaret blir att det inte alltid är klart vad som är det bästa samt 

att det kan hända, även om det är klart, att den som handlar inte väljer det bästa alternativet.21 

När jag ställer frågor till aktörerna i intervjuerna så är det meningen att svaren ska kunna precisera 

vad informanten tycker är den bästa handlingen när det gäller utförandemomenten i personlig 

assistans. Genom jämförelser mellan svar och skrivna direktiv så kan angivna handlingar framstå 

som bra eller dåliga. Vad som sedan är intressant är om valen kan ses som rationella enligt Jon 

Elsters basmodell som följer för rationella val.  

   

                                                 

 
18

 Malnes & Midgaard (2003) s.346 
19

 Nilsson (2010) s.1 f 
20

 Ibid s.12 ff 
21

 Elster (1986) s. 62 f 
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Jon Elsters basmodell för hur rationella val sker
22

 

 

(Handling) 

Action    Level 1 (Nivå 1) 

(Önskemål)    (Övertygelser) 

Desires    Beliefes  Level 2 (Nivå 2) 

 

    Information  Level 3 (Nivå 3) 

    (Information) 

Här har pilarna både en orsaksbetydelse och normbetydelse. Blockeringen på ena pilen visar en 

förbindelselänk där det normativt förbjudna påverkar orsaker. Ett rationellt val styrs i högre grad av 

individens eget tänkande, förnuft, övertygelse och logik men detta påverkas och ändras av 

information. Det finns tre nivåer av rationalitet i modellen.  Nivå 1 innebär att handlingen är den 

bästa för utövaren utifrån vissa önskemål och övertygelser. Nivå 2 innebär fastställelse av att 

övertygelserna är rationella, logiska och förnuftiga och nivå 3 som innebär införskaffande av 

optimal information.
23

 Genom att använda modellen ovan och koppla till regler som preciseras i 

nästa avsnitt så kan bilden av implementering i praktiken, och om det i första hand skett genom 

rationella val, inom personlig assistans klarläggas vilket jag menar är ganska sannolikt. 

Ellinor Ostrom har använt Rational Choice teorin som bas i sin institutionella forskning. För henne 

har reglerna fått en stor betydelse i sammanhanget. Ostrom har en teori om formella och informella 

reglers betydelse för implementering. Hennes definition av regler innebär tillåtna handlingar med 

påföljder om de är otillåtna. Formella regler är de lagar som stiftas av regering och överstatlighet 

och som leder till sanktioner om de bryts. De informella uppstår och bestäms mellan aktörerna inom 

området och påverkas genom sociala nätverk, familjer, föreningar och positioner med mera.   

Informella regler utgörs således av de normer och traditioner som finns inom en gemenskap och är 

bara tillåtna så länge de inte går över lagarna.
24

 Genom jämförelser med LSS lagen, samt skriftliga 

direktiv, kommer formella regler att förtydligas. Även de informella reglerna kan framträda vid 

intervjuerna och därmed belysa om tydligare generella riktlinjer för utförandemomentet behövs.  

När det gäller hur implementeringen av LSS lagen skett så finns det flera viktiga aspekter som 

påverkat förutom dem jag redan tagit upp. Det går knappast att räkna bort den historiska och 

traditionsbundna institutionella utvecklingen. Benny Hjern menar att svensk politik och förvaltning 

bygger på hierarki liksom i det industrisamhälle som tidigare fanns. Vi har sen brukssamhällets 

barndom övats i att förse våra organisationers regler och mål med en auktoritet som innebär att dess 

centraler alltid har de kunskaper och verktyg samt befogenheter som gör att det fungerar menar 

Hjern. Vidare menar han att vi ofta följer en hierarkisk tradition som innebär att den egna 

organisationen har nödvändig och rätt kunskap när andra organisationer inte har det men att 

problemen oftast fodrar organisation mellan olika instansers kompetens och ansvarsområde.
25

  

                                                 

 
22

 Elster (1999) s.143 
23

 Ibid s.140 ff 
24

 Ostrom; Gardner; Walker (1994) s.38 f 
25

 Hjern (2000) s. 11 
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Med utgång av Hjerns teori skulle dock de enhetschefer som intervjuas förmodligen anse att den 

kompetens som är nödvändig för en fungerande personlig assistans, enligt de föreskrifter som lagen 

säger, finns i den struktur som den egna kommunen och avdelningen har. Det intressanta är 

huruvida det finns en medvetenhet om att behovet av samarbete mellan olika instanser kan vara 

nödvändigt för att lösa problem. Vidare skulle en avspegling av det Hjern menar, avseende hierarkis 

tradition, kunna återfinnas i LSS lagens utformning när det gäller vilka sysslor som är rimliga att 

utföra eller inte.  

Formuleringen skulle därmed vara ganska så vag och svårtolkad eftersom den nödvändiga 

kompetensen för en rättfärdig tolkning finns hos den instans som ska genomföra den. Likaledes 

skulle detta synas i annan dokumentation som berör lagen på myndighetsnivå.  Summan blir att den 

som står över förlitar sig på den som står under när det gäller kompetens och genomförande av de 

beslut och lagar som införs. Därmed läggs ansvaret för vad som är rimligt eller inte rimligt att utföra 

på assistenterna själva, till stor del, vilket skulle ge en vag arbetsuppgiftstolkning och leda till 

svårigheter när det gäller att följa arbetsmiljölagen.  Intervjutillfällena med enhetscheferna ger 

chansen att klarlägga detta.  

Ovanstående leder oss in på frågeställningen om vad assistenterna själva tycker om sitt yrke samt 

vad som är rimligt att utföra och hur. Ritva Gough kommer bland annat fram till, i sin 

undersökning, att den service som är tillgänglig för människor med funktionshinder inte sällan 

färgas av ett givarperspektiv, det vill säga hur de som assisterar ser på servicen, och att icke 

funktionshindrade inte är medvetna om konsekvenserna av det eller att de underskattar det.
26

 De 

svar jag får i intervjuerna kan återspegla ett sådant scenario. Assistenterna utgår då från sig själva 

som givare när de svarar på vad som är rimliga sysslor att utföra och hur i sitt arbete.  

Gough menar också att uppdraget som personlig assistent är individbaserad och det gäller att ge 

hjälpen därefter. Därmed har också den personliga assistenten en nyckelroll i brukarens liv vilket 

innebär en skillnad från andra yrken. Vid psykiska och intellektuella funktionshinder växer detta 

ansvar.
27

 Just nyckelrollen i en brukares liv torde vara framträdande ur yrkessynpunkt, för den 

personliga assistenten, och även vara grundläggande när det gäller synpunkterna på vad som är 

rimligt att utföra samt hur? Relationerna mellan brukare och assistent kan även styras av 

nyckelrollens betydelse. I så fall syns skillnader i frågan om vad som är rimligt, när det gäller 

sysslor och utförande, i assistenternas svar eftersom nyckelrollen kan ha olika stor betydelse 

beroende på arbetsplats. 

Vidare menar Gough att personlig assistans kan ses som ett fenomen som förknippat med 

socialpsykologisk forskning kopplas till social support vilket syftar till att undersöka vad som gör 

att stödjande resurser mobiliseras hos människor. Det omfattar även varför de omedelbara positiva 

responserna kan bli negativa över tid. Forskningen har bland annat visat att sådant som är negativt 

och förknippat med andra människors lidande utöser en social responsivitet men att den emotionella 

pressen även kan leda till negativa reaktioner längre fram.
28

 Detta kan vara en aspekt när det gäller 

svaren i intervjuerna. Vissa kan påverkas av den emotionella pressen åt ett negativt eller positivt 

håll. I Goughs och Modigs gemensamma undersökning framkommer att det i ytterst få fall går att 

försörja sig som personlig assistent eftersom det sällan går att arbeta heltid eftersom det kräver för 

mycket psykiskt och fysiskt. Vidare tar de upp anställningarnas varaktighet som i regel är ganska 

kort. De menar att personalomsättningen var så hög som trettio procent under försöksverksamheten 

de ledde för sin undersökning.
29

  

                                                 

 
26

 Gough (1994) s.257 
27

 Gough (2004) passim 
28

 Gough (1994) s. 6 
29

 Gough; Modig (1995) s.80 f 



16 

 

Socialstyrelsens rapport gällande kommunala riktlinjer påvisar att av de tvåhundranittiosju 

kommuner, av 336 tillfrågade, som svarat på den enkät som skickats ut så uppger åttio att de har 

egna skrivna riktlinjer för hur assistansen ska utföras. Tjugofem uppger att de håller på att utforma 

sådana. Resten hänvisar till LSS-lagen. Socialstyrelsens rapport uppger också att det är nödvändigt 

att riktlinjerna står i överensstämmelse med LSS-lagen med förarbete och rättpraxis samt att 

avsikten med den undersökning som gjorts är att öka kunskapen om hur läget är i vald kommun när 

det gäller detta.
30

Med utgång av detta så finner jag det ganska troligt att det finns regler i de flesta 

kommunerna, även Jönköpings Kommun, som rör utförandemomentet i personlig assistans men att 

de inte finns tydligt angivna som formella och generella som i de kommuner Socialstyrelsen 

redovisar. När det gäller Jönköpings kommun så kan de i så fall upptäckas genom de svar som 

lämnas genom intervjuerna i undersökningen. 

Söderman och Wikströms frågeställningar om vad som är acceptabelt och inte att göra som personlig 

assistent. De personliga assistenterna, som ingick i deras studie, ansåg att de i stor utsträckning ger sina 

brukare självbestämmande, men att det i vissa situationer inte finns möjlighet att ge brukaren det. De 

resultat de får är att flera av de assistenter som de intervjuat vägrar göra vissa saker såsom arbeta hos 

rökare eller brukare med alkoholproblem med mera.31Om liknande saker framkommer i den 

undersökning jag gör så valideras detta och kan förstärka ett behov av generella regler för att komma 

tillrätta med liknande problem. Det skulle förmodligen också vara möjligt att utarbeta tydliga 

generella direktiv som är gångbara med de som LSS lagen ger utrymme för vilket kan vara en brist i 

många kommuner i dag. Resultatet här kan ge besked om huruvida behoven kan stärkas. 

1.7 Avgränsningar och problem 

Det hade varit av stort intresse att utvidga undersökning till att röra fler kommuner och även privata 

assistansföretag men då arbetet i sådana fall hade blivit allt för omfattande så har en avgränsning 

gjorts till en kommun. Likaså skulle fler intervjuer med personliga assistenter och enhetschefer 

kunna ge en större sannolikhet när det gäller resultatet. Detta får anstå till framtiden och ett 

eventuellt större arbetsprojekt i ämnet. 

När det gäller problem som uppstått så har de i huvudsak bestått av svårigheterna med att nå folk 

per telefon i olika ärenden efter som de ofta inte finns på plats utan har varierande arbetstider, 

sammanträden eller andra tjänsteärenden den mesta av tiden på dagen. Detta har lett till att den tid 

som ursprungligen avsatts för arbetet har utökats väsentligt.  

Dessutom har ändringar i LSS lagen gjorts, vid årsskiftet2010/11, föranlett förlängning av arbetet 

eftersom jag måste kontrollera vad som rör det jag undersöker av ändringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
30

 Lusensky(2005) s.7 
31

 Söderman & Wikström (2008) s. 2 



17 

 

2 Bakgrund 

2.1 LSS lagens framväxt 

För att få en övergripande insikt om vad LSS lagen bygger på behövs en kortfattande beskrivning 

av föregående scenario i ämnet.  

Den lag som fått stå modell för LSS lagen är omsorgslagen. Både när det gäller målsättning och 

utformningen med de preciserade och absoluta rättigheterna. Omsorgslagen, från år 1985 med dess 

tre föregångare var en unik lagstiftning för en liten grupp medborgare i välfärdsstaten och togs i 

politisk enighet. Den första föregångaren, år 1944, stadgade skyldighet för landstingen att anordna 

sinneslöskolor för bildbara barn och ungdomar som ansågs vara det. Den andra var lagen om 

undervisning och vård av psykiskt efterblivna, år 1954, och den tredje var omsorgslagen från år 

1967 då landstingen övertog ansvaret för de statliga insatserna och träningsskolan infördes.
32

  

När omsorgslagen vidgades år 1985 kom den även att innefatta individer med autism samt vissa 

som fått hjärnskada i vuxen ålder. Nu öppnades även möjligheten för kommunalisering av 

omsorgerna vilket så småningom leder fram till kommunernas implementering av LSS lagen. 

Gemensamt för de tre föregångarna till LSS lagen är de preciserade formerna för insatsen förutom 

att det rör sig om landstingens skyldigheter mot utvecklingsstörda individer. I nästan alla andra 

avseenden har en radikal förändring av lagarna skett. De första två hade betydande inslag av 

tvångsregler för att få utvecklingsstörda att underkasta sig vård och undervisning men detta tonades 

ner i 1967 års omsorgslag och försvann helt år 1985. Tidigare reglerat tvång till vård och 

undervisning har således övergått till en rätt att få omsorg.
 33

 

Omsorgsverksamheten blev också under dessa år öppen, i stället för tidigare sluten, eftersom synen 

på människor med funktionshinder blev mer humaniserad och upptäckten av att social-psykologiska 

metoder gett positivare effekter än psykiatriska. Detta ledde också till att en normaliseringsprincip 

formulerats i omsorgsverksamheten vilket gett en samhällsintegrerande effekt på verksamheten. 

Funktionen för lagarna var att driva på utvecklingstakten. Förklaringen till att omsorgslagen fått stå 

modell för insatser till en stor grupp av funktionshindrade ligger i skillnaden mellan den växande 

omsorgsverksamheten under 80-talet och bristen på måluppfyllelse som fanns i socialtjänstens 

verksamhet för funktionshindrade. Detta konstaterades av både enskilda, handikappsorganisationer 

och myndigheter. Dessutom var insatserna dåliga för de små handikappsgrupper som var mindre 

kända. 
34

 

I 1989 års handikappsutredning löstes dock problemet med skillnaden mellan preciserade rättigheter 

för avgränsade grupper av funktionshindrade och en målinriktad verksamhet för funktionshindrade i 

allmänhet genom en nivåavgränsning i utredningens personkrets. Särskild vikt lades dessutom på de 

små och mindre handikappsgrupperna. Handikappsutredningen skulle också utreda 

ansvarsfördelningen mellan landsting och kommuner när det gällde verksamheten för 

funktionshindrade. Ovan nämnda utredning resulterade i ett förslag om en ny lag inom 

handikappsområdet vilken till skillnad från omsorgslagen omfattade en större personkrets. Vidare 

skulle alla samtliga insatser kommunaliseras, förutom rådgivning och personligt stöd. Det var över 

200 remissinstanser som yttrade sig och de flesta stödde förslaget om den nya rättighetslagen.
 35
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Proposition för lagen överensstämde i stort med Handikappsutredningens förslag men utökades med 

en lag om assistansersättning, förbättring av andra lagar samt menade att stora ekonomiska 

satsningar skulle göras. Denna proposition anses som unik eftersom förslaget innebar stora 

kostnader och var mycket omfattande.
36

  

I maj år1993 beslöt riksdagen att anta propositionens lagförslag och den 1 januari år 1994 trädde 

LSS lagen i kraft samtidigt som den nya statliga ersättningsformen till vissa med svåra 

funktionshinder för kostnader i samband med personlig assistans. Den såkallade LASS- lagen 

vilken ger rätt till assistans utöver de tjugo timmar i veckan som kommunerna har ekonomiskt 

ansvar för med den skillnaden att Försäkringskassan har ekonomiskt ansvar för den biten. 
37

 

År 2004 tillsatte Socialstyrelsen en utredning för en tillsyn av lagen. Den 1 jan år 2011 trädde en 

lagändring gällande LSS i kraft. Detta innebär bland annat att LASS tagits bort och att 

assistansersättningen i stället styrs av den socialförsäkringsbalk (SFS 2010:110) som trädde i kraft 

samtidigt. Insatserna ska utföras enligt LSS direktiv. Dessutom tillkom regler för privat assistans.38 

2.2 LSS lagen om utförandemomentet i personlig assistans 

Det unika med LSS lagen är den humanistiska människosyn som reformen innebär. Som att 

människor med funktionshinder aldrig mera ska betraktas som sådana som är föremål för åtgärder 

och ska ses som individer med fullvärdiga rättigheter för ingen människa är värd mer än någon 

annan. LSS lagen ger en ökad valfrihet genom de insatser som kan erhållas och detta leder till en 

ökad integritet och ett självständigare liv. I enlighet med LSS lagen är insatsernas mål att främja 

människors jämlikhet när det gäller levnadsvillkor och full delaktighet i samhället med möjlighet att 

leva som andra. Verksamheten ska vara av god kvalitet och ske i samarbete med andra 

samhällsorgan och myndigheter som är berörda samt stå på en grund som innebär respekt för den 

enskildes rätt att bestämma över sig själva och integritet. 
39

 

Den enskilde ska, så mycket det är möjligt, ha inflytande och medbestämmande över de insatser 

som ska ges. När det gäller kvaliteten på verksamheten så ska den på ett systematiskt och 

fortlöpande sätt säkras och utvecklas.  Enligt lagen ska det finnas så mycket personal som behövs 

för att gott stöd, god service och omvårdnad ska kunna ges.
40

 

De insatser som LSS lagens 9§ avser är, förutom den personliga assistansen, 1§ rådgivning samt 

annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om livsbetingelser och problem till 

människor med varaktiga och stora funktionshinder, 3§ ledsagarservice, 4§ biträde av 

kontaktperson, 5§ avlösarservice i bostaden, 6§ korttidsvistelse utanför egna bostaden och 7§ 

korttidsvistelse för skolbarn över tolv år utanför bostaden i samband med skoldag eller lov. Vidare 

finns 8 § boende i ett familjehem eller en bostad med särskild service för barn/ungdomar med behov 

av att bo utanför föräldrahemmet, 9§ boende med särskild service för vuxna eller bostad med 

särskild anpassning för vuxna och 10§ daglig verksamhet för individer i yrkesarbetande ålder som 

inte har arbete eller utbildar sig.
 41
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En av insatserna för särskilt stöd och service är således i 9§2 biträde av personlig assistent. Med 

detta avses, enligt 9a§, ett personligt utformat stöd som ett begränsat antal personer ger till den som 

pågrund av varaktiga och stora funktionshinder har ett omfattande behov av hjälp med vissa saker. 

Här anges personlig hygien, måltider, på och avklädning, kommunikation eller hjälp som kräver 

ingående kunskap om den funktionshindrade. Detta är då grundläggande behov. Vidare menar lagen 

att den som behöver personlig assistans för grundläggande behov även har rätt till hjälp med andra 

personliga behov som inte blir tillgodosedda på annat sätt. Andra personliga behov kan vara 

fritidsaktiviteter, arbete, skola eller andra aktiviteter som inte tillgodoses genom exempelvis 

personal knuten till skola eller daglig verksamhet. Även om personal finns så kan det behövas 

personliga assistenter om exempelvis kommunikationsproblem eller andra problem som kräver att 

assistenten finns till hands.
 42

 

I möjligaste mån ska den personliga assistenten garantera att det finns kontinuitet i stödet för att ge 

trygghet för brukaren och dennes närstående.  Stödet ska vara personligt utformat och vara knutet 

till brukaren samt vara tillgängligt under olika tider på dygnet och i olika verksamheter. Brukaren 

ska själv ha frihet att bestämma i vilka situationer och vid vilka tillfällen hjälpen ska ges. Det kan 

vara på fritiden, vid arbete eller vid studier.
 43

 

När det gäller sjukvårdande insatser för personlig assistans så kan inte gränser dras generellt utan 

beror på de omständigheter som föreligger i varje enskilt fall. En assistent kan bli ombedd att utföra 

egenvård åt brukaren vilket innebär det som normalt lämnas av läkaren åt patienten att sköta själv. 

Sådant som innebär omfattande instruktioner och träning med handledning av läkare eller sköterska 

räknas som sjukvårdande. En del uppgifter kan ha en sjukvårdande karaktär som antingen kan 

utföras av brukaren själv eller av någon anhörig i hemmet med enkla instruktioner från 

sjukvårdande personal. Dessa räknas som egenvård och inte sjukvård. Det kan vara att enklare 

såromläggningar, byte av stomipåse, urinpåse eller näringstillförsel genom sond men inte 

inläggning av sådan. Om brukaren inte klarar sådana uppgifter själv och överlåter det till assistenten 

är det fortfarande egenvård.  I den 6§ i LSS lagen står det om utformningen av insatserna. Viktigt 

för utförandemomentet här är att insatserna inte får ges formen av ett beskyddande 

omhändertagande där brukaren spelar en passiv roll. Det är viktigt att brukaren själv är aktiv när det 

gäller att besluta vilka aktiviteter som ska ske.
44

 

2.3 Kommunens implementeringsansvar 

För att få ett grepp om hur Jönköpings Kommun implementerat LSS lagen, avseende 

genomförandemomenten, inom personlig assistans är det av vikt att informera om det basansvar 

kommunen åläggs. Normalt avtal gällande ansvar ligger till största delen på kommunen. 

Landstinget ansvarar endast för den del som berör rådgivning och annat personligt stöd som kräver 

särskild kunskap om människor med stora och varaktiga funktionshinder.
45

  

Det ligger på kommunen ansvar att verka för att insatserna enligt LSS samordnas, vilket också 

innebär ömsesidigt underrättande om upprättade planer mellan kommun och Landsting. De ska 

fortlöpande följa upp vilka behov som finns av stöd och service hos dem som tillhör den 

personkrets som omfattas av lagen och se till att dessa blir tillgodosedda. Kommunen ska även 

tillhandahålla personlig assistans, eller ekonomisk hjälp till detta om personen själv ordnar 

assistansen, upp till 20 timmar i veckan.
46
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Även om behoven kräver mer tid och assistans ersättningen då träder i kraft, är kommunen skyldig 

att tillhandahålla assistent. 
47

 

Assistansersättning innebär således att fler timmars assistans behövs än vad LSS medger och 

innebär inga skillnader för själva utförandemomenten.  Kommunen ska även, när den enskilde 

begär det, bistå med råd och stöd till dem som själva är arbetsgivare åt sina assistenter. Vidare ska 

kommunen gå in med hjälp till den som själv agerar arbetsgivare om denne begär det om de eget 

anställda assistenterna blir sjuka eller på grund av annan anledning inte kan utföra arbetet. Detta 

gäller även om andra assistansordnare har anlitats. Kommunen har dessutom ansvar för tillfälliga 

utökningar av assistansen, exempelvis semesterresor, som inte omfattas av assistansersättningen.
 48

  

Detta innebär att kommunen alltid har huvudansvar för att LSS ska fungera tillfredställande. Efter 

att insats beviljas ska kommunen i samordning med aktuell brukare, i den mån det är möjligt, 

upprätta genomförandeplanen för den personliga assistansen vilken ska utgå från brukarens egna 

intresse, mål och önskemål.
49

  

2.4 Assistansberättigade 

För att få en bättre bild av vad yrket personlig assistent innebär har jag valt att kort förklara vad som 

krävs för att få assistans. 

LSS är en rättighetslag. Den som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkrets har rätt att få vissa 

av lagen angivna insatser, förutsatt att han eller hon har ett behov av insatsen i sin livsföring och att 

behovet inte tillgodoses på annat sätt.
50

  

LSS är alltså en rättighetslag som gäller en viss del av människor som har stora, varaktiga psykiska 

eller fysiska problem. Kännetecknen för en rättighetslag är att det gäller en definierad personkrets 

och därmed inte omfattar alla. I detta fall gäller det de med omfattande funktionshinder och inte alla 

som har ett sådant.
51

 Enligt LSS lagen 1§1 så är det personer med utvecklingsstörning autism eller 

ett autismliknande tillstånd, enligt 1§2 personer som efter utvecklingsåren fått en hjärnskada genom 

yttre våld eller någon kroppslig sjukdom och sist enligt 1§3 personer med andra funktionshinder än 

begåvningsmässiga.
 52

 Här krävs en närmare förklaring.  

De två första benämns personkrets 1 och 2 och den tredje personkrets tre. När det gäller 

utvecklingsstörning så är det en intellektuell funktionsnedsättning som beroende på grad och miljö 

innebär ett större eller mindre funktionshinder. Om detta är betydande kan det behövas stöd och 

hjälp med sin livsföring så att ett deltagande i samhällslivet blir möjligt. Sådan störning utvecklas 

under den period, i allmänhet upp till 16 års ålder, då individen utvecklas på grund av brist eller 

skada. Både psykologiska, sociala och pedagogiska faktorer vägs samman vid en bedömning. 

Autism och autismliknande tillstånd avser djupgående störningar när det gäller kommunikation, 

social förmåga samt beteende som innebär stort funktionshinder gällande psykosocial och/eller 

pedagogisk anpassning.
53
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När det gäller hjärnskada på grund av sjukdom eller skada så måste detta betyda ett bestående och 

betydande begåvningsmässigt funktionshinder. Övriga funktionshinder som inte är 

begåvningsmässiga avser såväl fysiska som psykiska som inte orsakats av normalt åldrande och ska 

vara varaktiga. Dessutom ska funktionshindret vara omfattande samt orsaka betydande svårigheter 

för daglig livsföring som innebär ett stort behov av stöd och service. Det handlar således om att inte 

kunna ta hand om vardagliga saker såsom toalettbestyr, hygien, klädsel, mat, kommunikation, att 

förflytta sig utom- och inomhus samt andra sysselsättningar eller träning/behandling. Bedömningen 

av behovet måste alltid ske genom en sammanvägning av medicinska, psykosociala och sociala 

faktorer. Har individen flera funktionshinder bedöms den samlade effekten.
54

 

2.5 Begreppet och yrket personlig assistent för funktionshindrade 

En förklaring på vad begreppet personlig assistans kommer ifrån i detta sammanhang samt en kort 

beskrivning på vad yrket kan innebära och avse är på sin plats för att ge en tydlig bild. Personlig 

assistans som begrepp var ingalunda nytt när LSS lagen trädde i kraft.
 55

  

År 1986 satte STIL (Stockholmskooperativet för Independent Living) i gång en försöksverksamhet 

som skulle pröva deras idéer om personlig assistans. Meningen var att skapa möjligheter för de 

medlemmar som fanns att själva rekrytera personlig assistans och organisera detta. Begreppet 

personlig assistans myntades dock ännu tidigare redan i början av 1980-talet då det introducerades 

av människor med funktionshinder som tillhörde Independent Living rörelsen. De medlemmar som 

berördes började med att anlita personliga assistenter för serviceuppgifter som annars utfördes av 

arbetsbiträden och ledsagare. Independent Living rörelsens socialpolitiska intentioner blev i och 

med införandet av LSS lagen framgångsrika.
 56

 

När det gäller yrket så är det alltid brukaren som ses som uppdragsgivare. I de fall de inte själva kan 

föra sin talan är det vårdnadshavare eller god man som gör det. Däremot finns det ett antal sätt att 

administrera assistansen som kommun, privat assistansföretag, kooperativ eller att brukaren själv är 

arbetsgivare. Brukaren väljer vem som ska anställas, eller godkänner den som exempelvis 

kommunen föreslår, i vilka situationer assistansen ska ges, hur den ska vara utformad samt vad som 

ska göras.
 57

 

Följande krävs för arbetet som personlig assistent menar Britt-Marie Fagerlund och Katharina Frisk 

som bägge har lång erfarenhet av arbete med personer som har funktionshinder: 

I arbetet som personlig assistent krävs att du reflekterar över dig själv och dina handlingar. Detta sker 

utifrån etik och moral, människosyn, roller och kommunikation. Självkännedom omfattar både din 

fysiska och psykiska förmåga och dina begränsningar. För att vara professionell i din yrkesroll krävs att 

du har ett gott samarbete med brukaren, dennes anhöriga och hans nätverk.
58

 

Arbetet innebär sociala påfrestningar som osäkerheten många assistenter upplever när det gäller vad 

som egentligen ingår i uppgifterna samt en tvetydighet i den sociala kommunikationen. Beroende på 

olika tolkningar av sociala situationer så går det inte att vara helt säker på vad en människa 

egentligen menar med vissa beteenden och uttalanden.
59
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En personlig assistent har inga avgränsade arbetsuppgifter som bestämts i förväg. Arbetsuppgifterna 

består av det som arbetsledaren (oftast brukaren själv) behöver assistans med för tillfället. Detta 

innebär att uppgifterna i mycket skapas av det som utgör brukarens intresse, sysselsättning och 

företagsamhet. Många assistenter får av detta en obestämbarhetskänsla eller känsla av att stå 

beredda att göra vad som helst. Assistenter kan därmed känna en otrygghet eftersom arbetet blir 

oförutsägbart.
 60

 

Bengt Elmén, som själv är brukare, menar att som arbetsledare går det visserligen att utnyttja folks 

välvilja i ganska stor utsträckning men att det inte är bra eftersom det inte betalar sig i slutändan 

utan tvärtom. Ett bra tillvägagångssätt är att börja med att diskutera nya arbetsuppgifter med 

assistenten och hur det ska lösas. Då kan det framkomma huruvida assistenten känner ovilja eller 

obehag för uppgiften. Det brukar oftast gå att diskutera fram en annan lösning för genomförandet 

då. En assistent bör alltid vara vaksam mot manipulativt beteende eftersom det ibland tyvärr händer 

att brukaren faller för frestelsen att utnyttja sitt funktionshinder för att få medlidande. När det gäller 

assistans, menar Elmén, så kan detta exempelvis hända om hjälp önskas med något som egentligen 

kan utföras. En assistent menar att det är väldigt svårt att ge någon utomstående en rättvis bild, eller 

bild alls av vad yrket personlig assistent innebär. En annan menar att det utåt sett inte ses som ett 

yrke med speciellt hög status förrän en förklaring på vad det innebär ges. En tredje menar att det 

finns stunder av total lycka när brukaren visar hur bra den mår av sin assistents närvaro och att 

meningen med att vara personlig assistent klart framgår vid sådana tillfällen.
 61

 

2.6 Den personliga assistansens utbredning i Jönköpings Kommun 

För att bättre skapa förståelse för implementering av utförandemoment samt yrkets vikt för 

kommunen krävs en närmare beskrivning på utbredningen gällande personlig assistans inom 

Jönköpings Kommun.  

Antalet personliga assistansberättigade i hela landet ger en bättre bild av omfattningen i Jönköping. 

I juni år 2010 fanns det 19 272 människor i landets 290 kommuner, ett snitt på 66 personer per 

kommun, som fick personlig assistans. Av dem anlitade 46,4 procent kommunerna och 40,1 procent 

privata assistansföretag. Assistanskooperativ användes av 10,7 procent och 2,7 procent var egna 

arbetsgivare för assistenter.
62

  

Jönköpings Kommun har ca 126 000 invånare. Utav dessa får 320 personlig assistans. Kommunen 

anordnar assistans till 180 personer, ca 56 procent, resten ligger på privata assistansanordnare, 

kooperativ eller som egen arbetsgivare.
63

Det är förnärvarande 415 personliga assistenter anställda 

av Jönköpings Kommun. De flesta är månadsanställda men en del även timanställda.
64

 

Av tre team, under de enhetschefer som finns, innehåller två stycken de personliga assistenterna. 

Över enhetscheferna finns en biträdande funktionschef vilken har funktionschefen inom 

verksamheten för psykiskt och fysiskt funktionshindrade över sig. Denne har i sin tur 

socialdirektören som är högst inom socialförvaltningen över sig.
65
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2.7 Arbetsmiljölagen om personlig assistans 

Arbetsmiljölagen om personlig assistans pekar på en del viktiga punkter som bör efterföljas för en 

bra arbetsmiljö. Jag har valt att beskriva ett par exempel som är av vikt för utförandemoment. 

Rekommendationerna gäller för både hemtjänst och personlig assistans. Bland annat så ska 

arbetsförhållanden kring varje vårdtagare undersökas och en riskbedömning göras. Arbetsmängden 

ska inte vara för hög. Förväntningar på arbetsinsats ska vara tydliga.
66

  

Det krävs fritt arbetsutrymme för förflyttning så att personalen kan arbeta med förflyttningsteknik 

vilket innebär tyngdöverföring framåt och bakåt. Detta innebär att ett fritt utrymme på minst åttio 

centimeter krävs för att minska risk för belastningsskador. Det räcker dock inte för att passera en 

dörr om den assistansberättigade och assistenten ska passera samtidigt, därför att brukaren behöver 

det stödet, utan då rekommenderas att dörren är nittio centimeter bred.
67

  

Vidare kan ensamarbete medföra risker då personalen kan utsättas för komplicerade och stressade 

händelser som innebär att snabba beslut måste tas. Personal ska då snabbt och säkert under arbetstid 

kunna få kontakt med någon som vet tillräckligt om arbetet och kan bedöma vilka följder olika 

handlingssätt kan få.
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3 Undersökning 

3.1 De skriftliga direktiven, gällande utförandemoment, hos Jönköpings 

Kommun 
En personlig assistent ska, enligt det beslut som fattats av försäkringskassan, ge den 

assistansberättigade stöd och service i nedsatta funktioner. Den service och stöd som ges är inte 

vårdande även om vårdande inslag förekommer. Det professionella förhållningssättet i 

yrkesutövandet innebär en ständig strävan att utgå från brukarens legitima behov och ska inte styras 

av assistentens egna behov, impulser eller motiv. Alla assistansjobb styrs av vad för assistans som 

efterfrågas och kan därför variera ganska mycket. Assistansen ska utformas utefter var och ens egna 

resurser och individuella behov. Hos varje brukare ska det finnas en brukarpärm med information 

om individuell handlingsplan samt information om hur assistansen ska utföras. Yrkesrollen är 

ansvarsfull och en personlig assistent kan ställas inför varierande utmaningar. Jobbet kan både vara 

omväxlande, roligt, fritt och givande samtidigt som det kan upplevas som tungt både psykiskt och 

fysiskt och ibland ensamt. 
69

 

Kommunen beskriver att yrkesrollen innebär ett professionellt förhållningssätt. Det vill säga att 

kunna vara personlig utan att vara privat. Det krävs att den personliga assistenten tar ansvar för att 

fullgöra sitt uppdrag och är flexibel i arbetssättet vilket anpassas efter brukarens individuella behov. 

Personlig assistent ger alltid ett respektfullt och gott bemötande som värnar om brukarens integritet. 

Även i situationer då brukaren själv inte har förmågan att uttrycka sina behov.
70

 

Den personliga assistenten och enhetschefen har gemensamt ansvar för att arbetsmiljön inte brister, 

upptäcka och bedöma samt åtgärda brister, och att lokalerna är anpassade så att den personliga 

assistenten inte drabbas av ohälsa. Enhetschefen har yttersta ansvaret. Arbetsmiljölagen och 

kommunens Arbetsmiljöpolicy är grundläggande för arbetsmiljön. Ansvarig enhetschef går igenom 

yrkesrollen personlig assistent, med ny assistent, enligt en särskild introduktionspärm som är 

anpassad efter individuella behov. Det sker också en grundligare introduktion genom att ny assistent 

går bredvid ordinarie personal enligt överenskommelse. I den brukarpärm, som ska finnas att tillgå 

på varje plats, ska specificeras de behov som ska tillgodoses.
71

 

I det avtal som kommunen skriver med varje brukare, vid början av assistans, står det att 

brukarpärman ska innehålla genomförandeplan. Denna beskriver behov och önskemål utifrån 

brukaren och det beslut som fattats om insatsens innehåll och utformning. Det ska tydliggöras både 

för brukare och personal vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.
72

 

Anställd av Jönköpings Kommun har rätt till internutbildning enligt en kompetensutvecklingsplan. 

Där erbjuds två dagars basutbildning, brandutbildning, hjärt-lung räddning, lyftteknik och 

dokumentationsutbildning inom en sex månaders period. För att göra förutsättningarna bra för det 

personliga assistansarbetet görs även en obligatorisk trepartsintroduktion, som är enhetschefens 

ansvar, där den assistansberättigade, personal samt eventuell anhörig ingår. Enhetschefen håller i 

introduktionen. Även personalträffar ska ingå vilka har till syfte att personalgruppen ska lära känna 

varandra och ta upp eventuella frågor som framkommit under trepartsintroduktionen med 

brukaren.
73
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Kommunen föredrar att kommunala färdsätt eller färdtjänst nyttjas om det finns att tillgå. Om 

assistenten och brukaren väljer att färdas i assistentens privata bil finns inga försäkringar från 

kommunen som täcker upp eventuella skador. Det utgår heller ingen milersättning eller kostnader 

för slitage och bensin utan detta får assistenten och brukaren själva göra upp. Vid aktiviteter 

tillsammans med brukare ersätts assistenten lönen därefter om kvitton insänts. Innebär aktiviteterna 

högre kostnader diskuteras det med enhetschefen innan.
74

 

När brukaren själv har ansvar för sina pengar och ekonomi men behöver hjälp med praktiskt hjälp 

såsom uttag av pengar eller inbetalning av räkningar (så kallad handräckning) så ska brukaren alltid 

vara delaktig. Assistenten kan inte själv utföra ärendena utan brukaren måste vara med. Assistent 

får under inga omständigheter ta emot eller låna pengar av brukaren. En assistent har kanske inte 

rätt till schemalagda raster men rätt till måltidsuppehåll. Äter och fikar assistenten hos brukaren ska 

en skriftlig överenskommelse om ersättning göras som även enhetschefen tar del av. I övrigt är 

riktlinjerna för arbetstid viktiga i detta direktiv. Tystnadsplikten är självklar gentemot alla 

utomstående och även till viss del mellan brukarens personliga assistenter. Om brukarens 

välbefinnande står på spel kan eventuellt undantag göras.
 75

 

Om assistenten byter arbetspass måste det rapporteras till enhetschef annars gäller inga försäkringar 

för inhopparen. Mertid ska alltid planeras med enhetschef och alltid beslutas av denne med två 

undantag. Vid absoluta krissituationer eller om assistenten blir sjuk och inte kan få tag på 

enhetschef.
76

 

Förutom ovanstående finns en rad regler som den personliga assistenten tar del av och godkänner 

genom underskrift. Bland annat de etiska regler som berör utförandemoment som att assistenten ska 

respektera mänskliga rättigheter och människors lika värde eftersom varje människa är unik. Detta 

innebär att assistenten ska visa respekt för individen och bland annat får inte förlöjligande, 

exempelvis genom kroppsspråk och miner, sexuella trakasserier eller dylikt förekomma. Vidare ska 

assistenten bemöta alla som denne själv vill bli bemött och inte använda svordomar eller kränkande 

språk vid kontakt med brukare. Individens behov ska tillses vilket innebär att aldrig försumma en 

brukare som själv är oförmögen att utföra en handling. Exempel kan vara att ge otillräcklig föda 

eller att inte hjälpa till men hygienen. Assistenten ska ge stöd och trygghet samt bära en för 

arbetsuppgiften lämplig och korrekt klädsel och har även skyldighet att rapportera om någon 

arbetskamrat eller någon anhörig bryter mot nämnda etiska regler.
77

 

I information om gåvor, mutor och testamente för personalen förbinder sig assistenten att inte ta 

emot andra gåvor än sådana som saknar egentligt ekonomiskt värde. Godtagbara sådana kan vara 

blommor, tårtor, frukt eller choklad men även mindre saker som brukare själv har tillverkat. Så 

kallade tacksamhetsbetygelser eller bevis på erkänsla. Det är dock inte tillrådigt att ta emot flera 

gåvor från samma brukare även om värdena är ringa. Om dessa regler missbrukas kallas det för 

mutbrott. Det är assistenten själv som har det juridiska ansvaret om sådana situationer uppstår.
78

  

3.1.1 Delresultat och kommentarer  

Något som tydligt märks när det gäller implementeringen tycker jag är den mål- och resultatstyrning 

som Roger Henning menar eftersträvas mer och mer.
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Målet att tillfredställa brukarens legitima behov så mycket som är möjligt men det finns vissa 

problem som innebär krock mellan individbaserad assistans och uteslutande av generella regler när 

det gäller utförandemomenten. Även reglernas betydelse märks. I min teori skriver jag om de regler 

som Ellinor Ostrom menar är styrande för implementeringar inom institutioner. Hon pratar om de 

informella och formella regler som jag tar upp i teorin och vilka jag även återkommer till längre ner.  

Det finns få direktiv om vad som kan anses rimligt eller inte när det gäller utförande, i kommunens 

folder, men trots att det står både där och i LSS lagen att alla insatser ska vara individanpassade så 

menar jag att det ändå finns generella regler för utförande till viss del redan som i så fall kan 

sammanställas och tydliggöras som generella regler för personlig assistans. En del tas upp här och 

en del senare i undersökningen.  

Brukarpärmen, som exempel, kan innehålla känslig information som skulle kunna hamna i orätta 

händer vid exempelvis ett inbrott. Avtalet mellan brukare och kommun kräver en sådan pärm men 

LSS lagen ger inga direktiv om att skriftlig information måste finnas just i hemmet, rörande 

utförande, så en brukare har i princip rätt till att slippa det. Kommunen ställer det som krav och det 

gäller alla och således generellt. Pärmen kan också kopplas till teorin och de regler som Ostrom 

menar är viktiga verktyg vilket jag redan kommenterat ovan. Här kan de ses som formella enligt 

enhetschefernas svar, och kanske arbetsmiljölagen, men om LSS lagen ska följas korrekt så kan de 

ses som informella.  

Fler betydande regler finns, när det gäller utförandemoment och arbetsmiljö, som också kan 

påverka hur synen på hur en individanpassad assistans utan generella regler kan fungera eller inte. 

Lokalers anpassning för assistenters väl vilket i princip innebär att brukare måste anpassa sitt hem 

efter detta. Arbetsmiljölagen gäller för alla med anställning och innebär många formella regler. Jag 

beskriver, under avsnittet om arbetsmiljölagen och personlig assistans, att fritt arbetsutrymme ska 

finnas så att rätt förflyttningsteknik kan användas. Det kan behövas drastiska förändringar som 

innebär breddning av dörrar eller ommöblering Kanske möbler som brukaren vill ha måste bytas ut 

eller magasineras för att assistansen ska följa arbetsmiljölagen. Frågan är bara om det kan kallas 

individanpassad hjälp när lokalerna först måste anpassas så att assistenterna kan utföra sitt arbete så 

smidigt som möjligt. Det liknar mer ett generellt förfarande även om kommunen menar att 

assistansen ska utgå från brukarens egna behov och inte styras av assistentens behov.  

I bostadsanpassningsfrågan är det diskutabelt om det fungerar. Söderman och Wikström kommer i sin 

undersökning fram till att arbetsmiljölagen och LSS lagen krockar vilket ställer till problem för 

inblandade parter. Assistenter, brukare och arbetsgivare ställs i svåra situationer. Dilemmat som uppstår 

när det gäller brukarens autonomi och assistentens arbetsmiljö kommer alltid att finnas eftersom 

människor är olika individer som vill leva i olika miljöer.80 

Grunewald och Leczinsky menar att självbestämmande är grunden för insatserna enligt LSS lagen. 

Lagen ska främja utvecklingen för svårt funktionshindrade så att de får ett så självständigt och 

oberoende liv som möjligt. Respekt för enskilds rätt att bestämma själv och över sina 

angelägenheter är grunden för insatsen.
81

 

Det låter bra men blir svårt att utföra fullt ut i praktiken när det framkommer generella regler genom 

andra lagar och förordningar. Möbler och hem borde vara egen angelägenhet men situationen styr. 

Är det inte möjligt att tillgodose alla önskemål så gäller inte självbestämmandet vilket är generellt. 

Mycket handlar också om hur välvillig assistenten är till anpassning.  
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Vissa kan jobba när utrymmena är små och andra inte beroende på kroppsbyggnad och rörlighet. 

Med generella regler är risken mindre att det blir fel som att assistenten inte vågar eller klarar att 

säga ifrån när något är fel samtidigt som brukaren kanske inte förstår problemet utan påverks 

negativt av många assistentbyten.  

Vidare ska Socialnämnden medverka till att de enskilda har meningsfull sysselsättning samt får bo 

under sådana förutsättningar som är anpassade efter hennes eller hans behov av särskilt stöd.
82

Det 

kan då ses som en rättighet att bostaden anpassas för att tillgodose assistenternas arbetsmiljö och 

underlätta den personliga assistansen. Förmodligen är det lättare att implementera en anpassad 

arbetsmiljö som uppfyller arbetsmiljökraven om individen ser det som en rättighet även om det i 

princip är en skyldighet och kan ses som en generell regel för utförande. Assistenternas och 

enhetschefernas syn arbetsmiljöfrågan blir intressant att jämföra. 

Förutom ovannämnda regler så finns det andra regler som skulle kunna gå som generella i de 

skriftliga direktiven. Jag avser då de som rör etiken. Det är ganska tydligt angivet vad som är tillåtet 

och inte. Sen kan det finnas vissa frågetecken och tolkningsproblematik när det gäller gåvobiten 

men i princip så går det att anse dessa regler som generella. Det kan även uppstå problem när det 

gäller olika aktiviteter som innebär omkostnader. Dels därför att det inte får kosta för mycket och 

dels för att det förutsätter att assistenten har pengar till aktiviteten eftersom assistenten/brukaren 

inte får låna/låna ur eller bli bjuden/bjuda på aktiviteten. En avsaknad av tydlighet kan finnas. 

3.2 Enhetscheferna 

Eftersom samtliga enhetschefer fått samma frågor så följer här frågorna som rubriker till de svar 

som lämnats. 

3.2.1 Hur implementeras LSS lagen när det gäller vilka sysslor som är rimliga att 

genomföra eller inte för personliga assistenter? 

Karin menar, för att kunna tillfredställa de individuella behoven hos brukare, att det beslut som 

finns från de handläggare som sköter ärendet är styrande för utförandemomentet. Det kan också 

finnas beslut gällande assistansersättning, vilket skickas till brukaren från försäkringskassan som 

vidarebefordrar detta till kommunen. Jönköping Kommun använder team, vilka är uppdelade 

geografiskt, för att implementera besluten. Den enhetschef som har minst att göra i detta team får ett 

inkommande ärende på sitt ansvar.
83

 

Linnea berättar att kommunen ska erbjuda assistans enligt vissa villkor. Ett exempel på det är 

individuellt avtal om personlig assistans. Goda levnadsvillkor är återkommande. Att se till vad 

brukaren vill och inte bara till funktionshindret. Det ska heller inte handla om hjälp enbart på 

miniminivå eller hemtjänstnivå, utan nivån ska höjas. Det ska även vara bra kvalitet på hjälp och 

stöd. Vid varje nytt ärende tillkommer ett nytt individuellt avtal om assistans. Avtalet utformas av 

ansvarig enhetschef och brukare och behandlar arbetsledning, rekrytering av personal (brukarens 

delaktighet eller inte) samt arbetsmiljön. Brukare och personal träffas. En personlig samordnare 

utses vilket innebär att någon i personalen exempelvis ordnar möten mellan de som jobbar på 

samma ställe eller ser till så information om ändringar i utförandemoment med mera meddelas övrig 

personal. En genomförandeplan utformas även för avtalet. Om hur utförandet ska vara utformat.
 84
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Sonja menar att LSS lagen är individuell serviceomvårdnad med basbehov och stöd där det 

sistnämnda är av stor vikt när det gäller av implementera utförandemomenten. Nya ärenden innebär 

en trepartsintroduktion där brukaren, blivande personal och enhetschef går igenom de sysslor som 

är rimliga att utföra utifrån den genomförandeplan och de beslut som finns. Viktigt är att intressen 

framhålls. Exempelvis trädgårdsintressen kan innebära att visst jobb i trädgården ingår i assistansen. 

Det går inte att begära allt för mycket men exempelvis mindra skala av trädgårdsarbete som 

ogräsrensning, plantering eller gräsklippning med mera inom rimliga gränser. Sonja anser att det är 

viktigt att försöka få personal som delar liknande intresse med brukaren i den mån det går för det 

underlättar utförandemomenten som är individuella utöver basbehoven.
85

 

3.2.2 Delresultat och kommentarer 

Det finns skillnader i svaren från enhetscheferna i denna fråga även om alla är inriktade på 

individuella behovens betydelse för implementeringen av LSS lagen gällande rimlighet i sysslorna. 

Målstyrningen genomsyrar även svaren här genom att brukarens behov ska uppnås. Intressant är att 

ingen av enhetscheferna nämner brukarpärmen
86

, vilken borde ha betydelse för vad som är rimligt 

att utföra eftersom basbehoven kan ge information som har betydelse för andra situationer. 

Vikten av delade intressen mellan assistent och brukare ses viktig. Rimligtvis bör detta vara av stor 

vikt för en bra fungerande assistans. Framförallt kan rimligheten i ett trädgårdsarbete falla om 

assistenten är allergisk mot allt vad trädgård innebär. Här framkommer även att beslut och villkor är 

betydande för vilka sysslor som är rimliga eller inte när genomförandeplaner görs. Dock kan det 

vara lättare att göra en genomförandeplan med de grundläggande behoven men de kvalificerade 

personliga behoven, som LSS lagen säger att brukaren har rätt när dessa inte tillfredställs på annat 

sätt 
87

, är inte lika lätta att definiera rimlighet på. Två av enhetscheferna lutar sig på beslut och 

villkor när det gäller rimlighet men den tredje går längre. Var går då gränsen och vad är 

trädgårdsarbete i mindre skala som hon nämner? När inga tydliga generella regler finns för 

rimlighet som kan underlätta. Om det i stället funnits något som sa att Vid trädgårdsarbete så gäller 

följande: så hade problemet kanske försvunnit och individanpassningen skulle fortfarande vara 

aktuell om brukaren vill arbeta i trädgården. 

I den undersökning som Socialstyrelsen gjorde om personlig assistans vid olika kommuner i landet 

så lyfte kommunerna fram en rad olika insatser som av olika anledningar inte kunde ingå och drygt 

var femte kommun hade utarbetat riktlinjer som berörde detta. Exempel på detta var då 

trädgårdsarbete, snöskottning, fastighets- och djurskötsel.
88

  

Riksrevisionens rapport menar att en rad olika hjälpbehov utöver de grundläggande kan täckas av 

personlig assistans. Någon absolut gräns för hur stora hjälpbehov som kan berättiga till ersättning 

finns inte enligt rapporten. De begränsningar som anges i lagen avser behovens art, inte deras 

omfattning.
89

 Är då de gränser som kommunerna i Socialstyrelsens rapport sätter okej. Styrelsen 

menar att regler i utförande kan vara befogat men att en del kommuner borde se över sina riktlinjer 

men att det i många fall underlättar. Kanske är det även så i Jönköpings Kommun. I svaren ovan 

menar en enhetschef att det inte går att begära för mycket vilket visar på att begränsningar finns. 

Jag skriver i teorin, utifrån Benny Hjerns, att egna organisationer ofta kan tycka sig ha nödvändiga 

verktyg och kunskap och att detta i så fall skulle kunna märkas i enhetschefernas svar.  
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Detta kan märkas här anser jag. Det finns heller ingen som tvekar på hur implementeringen sker 

men trots det så skiljer sig svaren åt en hel del. Det kan förstås bero på hur de tolkar vad som menas 

med implementering i avseendet utförandemoment. Hur de tolkar vad jag vill veta. Teoretiskt eller 

praktiskt? 

3.2.3 Vad lämnas för riktlinjer, direkt till de personliga assistenterna, när det gäller 

vad för sysslor som är rimliga att genomföra eller inte? 

Karin menar att detta är väldigt individuellt. Om det exempelvis gäller en person som inte har ett 

medfött funktionshinder och som innan sin skada hade ett stort intresse av exempelvis trädgård så 

kan detta fortsätta med hjälp av assistans och är rimligt.  

När det gäller vad som skulle kunna påpekas orimligt så tar vi exempelvis ett utdrag ur 

brottregistret, på assistenten, för det är inte tillåtet att utföra något brottsligt ihop med brukaren även 

om denne vill. Det kan exempelvis förekomma önskemål om nedladdningar från internet som är 

olagliga eller önskan om hjälp med kontakt som medför prostitution. En omfattande genomgång 

sker vid nyrekrytering av personal men allt kanske inte fastnar. Det finns exempelvis inga 

försäkringar hos kommunen som täcker upp olyckshändelser vid bilkörning med brukares eller 

assistents egen bil. Däremot finns arbetsförsäkring för olyckor i arbetet exempelvis vid lyft. Annat 

som inte är rimligt är att assistenten äter av brukarens mat under arbetet om denne inte vill. 

Informationen lämnas vid trepartsintroduktionen som är ganska nytt inom kommunen. Brukare, 

personal och eventuell anhörig träffas med enhetschef. Då kan det direkt framgå vad som är rimligt 

eller inte. Detta kan göras både med nya och gamla brukare och då kan både brukarens 

förväntningar och personal/kommuns mål och inriktningar belysas.
90

 

Enligt Linnea så är det rimligt att en brukare kan göra det som skulle gjorts om inte 

funktionshindret fanns och det finns inga riktlinjer utan dessa arbetas fram. När det gäller 

orimlighet så är det gåvor och mutor från brukare till assistent samt att assistenten inte får 

förekomma i testamente om brukaren dör. Arbetstiderna ska skötas av assistenten och dygnsvilan 

ska inte bli lidande. Det är således orimligt att arbeta på tider som inte är förbestämda om brukaren 

skulle vilja det. Dessa saker ingår i grundkraven för alla. Grundläggande behov, enligt beslut från 

handläggare eller Försäkringskassan, är ett krav när det gäller vad som ska utföras. Det som sker 

utöver diskuteras fram mellan brukaren och assistent men det går även att vända sig till 

enhetschefen. Vissa sakers rimlighet hänger också på omständigheten. Exempelvis vid flyttning. De 

grundläggande behoven går dock alltid före och är assistentens jobb. Ingen annan ska tillgodose 

dessa medans assistenten gör annat. Möbler ska inte bäras men packa upp och ner till viss del är 

rimligt. Flyttstädning och storstädning är inte rimligt men viss veckostädning. Sexuella tjänster är 

inte rimliga. Att inleda ett partnerskap med brukaren när assistentjobb påbörjas är inte acceptabelt. 

En assistent har rätt att säga nej om det är något som absolut inte vill utföras. 
91

 

Sonja menar att när en ny assistent påbörjar sin anställning så lämnas information om hur det är vid 

den bredvidgång som sker med annan personal på arbetsplatsen om vad som är rimligt. Den 

assistent som är ny går då tillsammans med tidigare personal i ett arbetspass eller flera för att sättas 

in i arbetet. Vad som är rimligt kan hon inte uppge direkt mer än det som är angett enligt de beslut 

som finns och den tidigare nämnda trepartsintroduktionen.
92
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Det är dock inte rimligt att utföra skadliga, kriminella eller kränkande moment i arbetet som 

personlig assistent. Om nedladdning från internet är önskvärt så är det på brukarens ansvar att det är 

lagligt. Likaså har brukaren eget ansvar för egna fordons laglighet samt andra ägodelar. En assistent 

ska absolut kunna säga nej till att utföra sysslor utöver det individuella avtalet.
93

  

3.2.4  Delresultat och kommentarer 

Mycket av svaren kan tolkas som tydliga generella riktlinjer. Tydligast är det att den personliga 

assistansen ska följa lagarnas ramar på alla nivåer. En enkel generell regel kunna vara följande: 

Aktiviteter med hjälp av personlig assistent som på något sätt faller utanför lagens ramar får inte 

utföras. I enhetschefernas svar så är det väldigt precist på vad som är otillåtet trots att det inte ska 

finnas några generella regler för personlig assistans.  

Vidare så väcks frågan om hur relationen mellan brukare och assistent utvecklas om assistenten 

säger nej till att utföra vissa sysslor vilket är en rättighet. Det verkar som om det mesta av ansvaret 

för att bedöma rimlighet på aktiviteter läggs direkt på assistenterna som då, om de inte klarar av att 

neka, förmodligen känner sig utnyttjade.  

Här kan då rationella val diskuteras rörande implementeringen. Tittar vi på Elsters modell igen
94

 

och lägger in några av de premisserna för rimlighet i utförande av sysslor i personlig assistans som 

vi hittills sett så kan valet av handling bli rationellt och därmed stärka min teori om det.  

Handling    Nivå 1 

     

Önskemål    Övertygelser  Nivå 2 

 

    Information  Nivå 3 

Eget samt enhetschefs önskemål om att tillgodose brukarens individuella behov leder till handling. 

Information från regler, genomförandeplan, annan personal, brukaren själv och tidigare övertygelser 

som påverkas av ny information som leder till nya övertygelser och påverkar handlingen. I lägen 

när ett beslut ska tas om rimlighet i aktivitet så kan detta scenario vara oundvikligt för beslutet. Om 

sedan informationen säger att brukaren blir ledsen eller arg för att något inte utförs så påverkar detta 

övertygelsen om att det bör göras och därmed handlingen i högre grad.  

För att full rationalitet ska uppnås genomgås alla tre nivåerna i modellen.
95

 Summa, önskemål 

uppnått. Brukarens individuella behov tillfredsställt genom ett rationellt val. Här kan också de 

regler som Ellinor Ostrom menar är avgörande för implementering inom institutioner ha betydelse 

och därmed stärka teoridelen. De formella och informella
96

 som kan ha en avgörande position i det 

rationella beslutet när det gäller övertygelser och informationsbit. Eftersom Ostrom menar att 

rationella valteoretiker också ska använda sig av andra antagna modeller i sina antaganden så passar 

det att plocka in hennes regler i Elsters modell.
97

 

                                                 

 
93

 Sonja (2010-12-02) 
94

 Redovisas i teoridelen 1.6. 
95

 Nivå 1, 2 och tre beskrivs i teorin avsnitt 1.6. 
96

 Från teoridelen 1.6. 
97

 Ostrom (2005) s.216 



31 

 

3.2.5 Vilka riktlinjer tycker du skulle vara generella för personlig assistans när det 

gäller vilka sysslor som är rimliga att utföra eller inte? 

Karin anser att det inte är personlig assistans om det finns generella riktlinjer men en assistent eller 

brukare ska aldrig behöva känna sig kränkt från endera hållet.  

En assistent ska heller aldrig utföra något som känns kränkande för assistenten eller något brottsligt. 

Brukaren ska alltid vara med vid utförande annars är det inte personlig assistans. Dialogen mellan 

brukare och assistent är viktig för att det ska fungera.
98

 

Linnea menar att det är bra att det inte finns generella regler eftersom det ska vara en individuell 

insats. Om det fanns det så skulle alla stoppas i samma fack.
99

 

Sonja säger att det egentligen inte går att säga några generella regler för det stöd och service LSS 

står för. Om det är något som inte utförs så är det undantagsfall och det finns ganska få sådana. Hon 

kan inte säga något på rak arm.
100

 

3.2.6 Delresultat och kommentarer 

Här menar alla tre enhetscheferna att det inte finns några generella regler men det har framgått 

mycket av svaren både i förra frågan och denna som pekar åt andra hållet. Här är vikten av 

brukarens medverkan i centrum så en generell regel skulle kunna bli Brukare ska alltid medverka 

vid aktivitet som innebär personlig assistans. Huvudsaken bör vara att inte störa den 

individbaserade assistansen vilket förmodligen inte sker med en sådan regel. I LSS lagen står det 

inte angivet några regler gällande utförandemoments rimlighet mer än att det ska vara 

personligt/individuellt utarbetat och det borde ju innebära att brukaren själv medverkar vid 

aktiviteter.  

Här är återigen det av min teori, avseende det Roger Henning skriver, som avser mål och 

regelstyrning aktuellt tycker jag. Det finns en del tydliga regler i svaren som hittills framkommit 

och dessa är mycket påverkade och styrda av målet som ska uppnås. Således stärks teorin om att 

reglerna numera styrs av målen i stället för att målen styrs av reglerna som under tydlig 

regelstyrning. Men betydelsen av regler är fortfarande stor. Regler är många gånger det viktigaste 

verktyget för implementering inom institutionell verksamhet enligt Ellinor Ostrom.
101

Det tycker jag 

framkommit till stor del hittills, generella eller ej.  

Socialstyrelsen anser att en positiv effekt av kommunala riktlinjer är att de kan bidra till en ökad 

rättssäkerhet för individen. Riktlinjerna kan tydliggöra inriktning och prioritering när det gäller 

verksamhet men det kan även finnas risker. Specifikt ifall de inte tillämpas på flexibla sätt. En av de 

frågor som Socialstyrelsen undersökning ställer till kommuner i landet är just huruvida 

kommunen/kommundelen utarbetat riktlinjer för vilka uppgifter som ska ingå och det var sextiotvå 

kommuner och stadsdelar, av de tvåhundranittioen som svarade, som hade det. När det gällde hur 

uppgifterna skulle utföras så var det sextioåtta kommuner som hade riktlinjer för det. En fjärdedel 

av landets kommuner har alltså redan utarbetat riktlinjer för utförande i personlig assistans. 

Däremot anser Socialstyrelsen att flera av kommuner bör se över de riktlinjer som finns så att de 

verkligen stämmer överens med lag förarbeten och rättspraxis. 
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3.2.7 Var går gränsen vid vad som är personlig assistans och utnyttjande av 

arbetskraft enligt er? 

I denna fråga menar Karin att assistansen handlar om individens behov och därför ska brukaren 

alltid finnas med när något utförs. Vid exempelvis trädgårdstillsyn så ska inte assistenten arbeta 

med detta medans brukaren gör något annat utan vara med ute i trädgården. Plötsliga nya extrema 

aktiviteter som inte funnits tidigare kan i vissa fall handla om utnyttjande av arbetskraft. Efter 

sextiofem års ålder går det inte att få utökad assistanstid heller så det som gäller innan står fast.
103

  

Linnea återknyter till det hon tidigare nämnt gällande flytt och trädgård med mera. Det beror 

således på omständigheterna. Att bära tunga möbler, vissa stora trädgårdsarbeten eller utföra 

flyttstädning är exempelvis utnyttjande av arbetskraft i vissa fall. Speciellt om brukaren inte är med 

under momenten som utförs vilket normalt är ett krav. Likaledes ska inte assistenten uträtta en 

massa ärenden på egen hand. Någon gång kan kanske undantag ske om brukaren exempelvis är 

sjuk.
104

 

Sonja menar kort och koncist att när assistenten känner sig utnyttjad så är det utnyttjande. Oftast är 

det dock mycket individuellt eftersom åsikten om vad utnyttjande av assistent är går isär bland 

assistenter.
105

    

3.2.8 Delresultat och kommentarer 

Här kan en sak ifrågasättas och det är om det någon gång kan vara fråga om utnyttjande när inga 

generella och tydliga riktlinjer finns. Det handlar uppenbarligen om vad gränsen för assistenten går 

någonstans varvid vi åter igen hamnar på rimligheten av rationella val. Finns det inga tydliga 

gränser så får mål, förnuft, tidigare erfarenheter, information och övertygelser styra vad som kan ses 

som utnyttjande. Detta stärker än mer teorin om att personlig assistans till stor del fungerar genom 

rationella val. 

Brukarens viktiga medverkan är tydlig här samt vikten av assistentens egna åsikter. Kan ses som 

självklart men är förmodligen inte alltid det. Här finner jag regler som kan vara informella pågrund 

av att de inte står angivna som skriftliga direktiv men de skulle även kunna ses som generella. 

Trots allt så finner jag här, som tidigare i svaren, en del som framhäver problemet med gränser. 

Stora eller tunga arbeten kan ses som olika beroende på personen som ska utföra det. Känslan av att 

vara utnyttjad kanske kan finnas men blir svår att definiera när inga direktiv som kan stödja känslan 

finns.  

Något som går att diskutera är den 65 års regel som nämns. LSS lagen är vag på och därmed 

svårtolkad men just det som berör assistans efter 65 år är speciellt svårt. Det är 9b§ som menar att 

assistans efter 65 år inte får utökas. Behov av ökade insatser kan tillgodoses genom ledsagning eller 

bistånd enligt socialtjänstlagen.
106

 Att det avser tid är ganska klart men i övrigt framgår ingenting. 

Om brukaren skulle behöva utöka sin hjälp i andra avseende inom den tid som redan finns och 

därmed öka belastningen för assistenten så kan ju detta ses som en utökad hjälp också. Efter 65 år 

så kommer det naturliga åldrandet in i bilden och därmed funktionsnedsättningar som är naturliga. 

Vanliga ålderskrämpor går inte under LSS. Återigen blir det svårt att dra gränser vilket ökar på 

känslan av behov av tydliga generella regler och ställer assistenterna inför förmodade rationella val.  
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3.2.9 Vad ställs det för krav på brukaren när det gäller utförandemomenten i den 

personliga assistansen? 

Karin menar att det som brukaren klarar av själv det ska brukaren också göra. Även hjälpmedel som 

underlättar för detta ska användas. Vidare ska de handikappsanpassningar som krävs för ett så 

självständigt liv som möjligt finnas i boendet. Om brukaren av någon anledning skulle vägra detta 

är personlig assistans omöjlig eftersom det saknas alternativ för att genomföra detta. Kravet på 

brukaren är även att medverkan vid utförande av sysslor ska ske. Vidare ställs samma krav som åt 

assistenthållet. Utförandemomentet sker enligt avtal och genomförandeplan. Eventuellt nya saker 

kan diskuteras efter hand som exempelvis vid flytt.
107

 

Här menar även Linnea att hjälpmedel ska användas om behov finns och att det är ett krav. I de 

flesta fall så går det att resonera och kompromissa fram lösningar men ibland är det svårt. Om 

exempelvis hjälp behövs i sängen så är det oftast bra om inte det finns en dubbelsäng. Det kan bli 

vissa problem om ett par vill ha en dubbelsäng och det bästa är då att hitta en lösning som passar 

alla. Det finns också krav på ordval i vissa situationer som kan uppfattas som kränkningar. 

Assistenten har rätt att lämna platsen vid svåra situationer i samband med exempelvis kränkande 

behandling om brukaren har ett personlarm inom räckhåll men det är en riskbedömning.
108

 

Sonja säger, om detta, att brukaren har skyldighet att samarbeta med assistenterna så att assistansen 

fungerar. Brukaren ska heller inte uppträda på ett kränkande sätt eller bete sig hur som helst. 

Sjukdomsbilden kan spela en viktig roll i hur saken bedöms.  

Det finns vissa symptom som innebär att individen inte kan rå för eller själv styra vissa uppträdande 

och i så fall måste hänsyn tas till detta.
 109

  

3.2.10 Delresultat och kommentarer 

Åter igen kommer svar som är tydliga för hur det ska vara, och här finns det både skyldigheter och 

direktiv. En sak som skulle kunna vara generella regler utan att påverka det individuella på fel sätt 

är Det brukaren klarar själv ska han/hon utföra när det går. Vad det gäller brukarens skyldighet att 

samarbeta med assistenten så kan det finnas en mängd svårigheter som jag ser det. Om assistent 

eller brukare har en dålig dag bör det påverka. Det är svårt att se det som en skyldighet utan det blir 

mer ett mål att uppnå. Likaså känns de krav som beskrivs klart som generella riktlinjer vilket inte 

ska förekomma. Alltså ännu mer som klargör ett behov av klarare riktlinjer som kan gälla alla. 

Intressant för denna fråga är det Kabell-Kjaer kommer fram till i sin undersökning. Hon har 

undersökt villkoren för eget bestämmande hos brukare som tillhör personkrets 1 eller 2
110

vilka 

många gånger inte själva klarar att styra sin assistans. Hon menar att flera problem uppstår vid ett 

sådant scenario när det gäller LSS lagen. Bland annat gällande rätten till självbestämmande och 

självständighet i livet. De krav som ställs på brukare i svaren här går knappast att ställa på de som 

inte själva klarar att styra sin assistans utan får i så fall tillskrivas personkrets 3. Kabell-Kjaer menar 

att ett sådant problem skulle kunna lösas genom god man. Allt skulle i så fall styras därigenom och 

ingen annan. Här kan jag se en rad olika problem som skulle uppstå så detta är kanske inte heller en 

lätt lösning på problemet. Är god man verkligen god. Utnyttjande och annat verkar lättare att 

undvika om fler är insatta i problematiken.  
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I alla fall så ställs återigen assistenten vid svårigheter att hantera beslut och utförandemoment 

eftersom inga direkta regler finns att tillgå gällande detta mer än den arbetsmiljölag som många 

gånger krockar med LSS. Ännu en orsak till förbättring av regelsystemet. 

3.2.11 Vad gäller, för den personliga assistenten, om brukaren inte behöver assistans 

vid något tillfälle? 

Det är lite olika, enligt Karin, men meddelande om att assistans inte behövs av brukaren ska 

meddelas av denne två veckor innan. Assistenten erbjuds då semester eller att stå till förfogande hos 

annan brukare. Antingen går assistenten bredvid vid behov eller handlar det om vikariat. Om det 

bara handlar om sex till åtta timmar innan så kan assistenten få gå hem med betalning. Ibland kan 

assistenten vara i en baslokal, för att brukaren exempelvis vill vara själv en stund, och bli inringd 

senare igen. Arbetstiden är schemalagd men om andra behov finns så kan brukare och assistent 

komma överens om annat om det passar bägge enstaka gånger. Brukaren kan inte säga att det ska 

vara två timmar mindre ena dagen och två timmar mer dagen efter istället. Schemaändringar ska 

bestämmas två veckor innan de träder i kraft. 
111

 

Linnea menar att assistenten är anställd av Jönköpings assistanstjänst och har rätt att få ut sin lön. 

Därmed ska densamma finnas tillgänglig under arbetstid för behov även på annan plats, exempelvis 

i baslokalen, men att det går att ta semester om inte detta är aktuellt.
112

 

Sonja säger att när assistenten är övertalig så kan denna välja att vara ledig, utan betalning, eller ta 

ut semester. Annars gäller tillgänglighet för andra behov eller brukare om detta behövs.
113

  

3.2.12 Delresultat och kommentarer 

Även här framstår problem med tydlighet och gränser som skulle behöva underlättas. Brukaren kan 

inte göra plötsliga och impulsiva aktiviteter som innebär bortfall av assistans utan att assistenten 

hamnar i kläm. Det är ju inte säkert att en assistent kan hoppa in hos vilken brukare som helst med 

utgång av det som hittills framkommit som personkemi och arbetsmoment. Att sitta i en lokal och 

vänta på att bli inringd av vem som helst eller tillbaka till egen brukare kan knappast vara attraktivt 

heller eller påtvingad semester.  

Det som tidigare angetts om tydlighet och genomförandeplaner med mera faller ganska markant i 

sådana lägen och de var ett krav. Gough och Modig menar att det är ett stort problem inom 

personlig assistans. Det är just behovet av flexibilitet som kan ställa till det.
114

För en fungerande 

individbaserad assistans så bör det vara en förutsättning att assistenten är beredd på oförutsedda 

aktiviteter eller att hoppa in hos brukare som är okänd vilket kan vara nog så svårt. En sådan 

situation på arbetsplatsen är det nog inte alla som vill acceptera som det ser ut.  

Det kan bli många fel i denna fråga. Förmodligen är det många avtal som görs mellan assistenter 

och brukare direkt när det gäller detta eftersom riktlinjerna är så otydliga och det då kan bli 

smidigare. Sen kanske det leder till fel i arbetstider med mera vilket kan innebära fler problem. I 

teorin redovisar jag det som Gough och Modig kommer fram till när et gäller varaktigheten i arbete 

och anställningar samt att det knappast går att försörja sig som personlig assistent eftersom det är 

för påfrestande. Med tillägg av svaren här så kan den bilden stärkas ännu mer. 
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3.2.13 Vad för samarbete tycker du behövs med andra instanser, och vilka, för att en 

bra bild av behovet av assistans när det gäller vad för sysslor som är rimliga 

att utföra eller inte ska framgå? 

Karin nämner flera olika viktiga instanser som Försäkringskassan, kommunens handläggare, 

primärvården, arbetsterapeuter, sjukgymnast, habilitering och god man om det finns. Det 

förekommer inget utdrag på brukaren från brottsregistret för bakgrund spelar ingen roll då LSS 

lagen gäller för alla som tillhör personkretsen. Däremot rekommenderas att assistenter går hot om 

våld kurs för att förebygga risker hos brukare där det kan vara aktuellt.
115

 

Linnea anser att Landstinget är viktigt om sjukvårdande insatser finns. Det som läkare bedömt som 

egenvård kan falla på assistentens uppdrag att utföra. Även distriktssköterska kan vara bra att 

samarbeta med. Assistenten får inte utföra sjukvårdsinsatser. Det kan även finnas andra instanser 

som är aktuella men brukaren ska alltid rådfrågas om det är ok. Ingen får gå förbi brukarens 

samtycke. Enda skillnaden kan finnas om det finns god man och råd om ekonomi eller liknande 

kräver hjälp. Vidare kan kontakt med handläggare av ärendet vara bra vid stora behov eller extrema 

fall, exempelvis om någon inte längre klarar av sin ekonomi på grund av missbruk, eftersom 

förvaltare kan begäras i domstol utifrån handläggares rapport.
116

 

Sonja menar att Rehab kan vara en väldigt viktig kontakt om rehabilitering är aktuell för brukare. 

Vårdcentral och distriktssköterska kan också vara viktiga med även en eventuell arbetsplats om 

brukaren arbetar. 
117

  

3.2.14 Delresultat och kommentarer 

Här framkommer många instanser som är viktiga för kommunens implementering av LSS men 

inget om hur mycket av den kontakten som assistenterna informeras om. Detta bör vara av vikt 

eftersom assistenten och brukaren har mest kontakt. 

Mycket information kan också vara sekretessbelagd och då torde vikten av brukarens egen 

information, samt hur mycket densamme vill informera om, vara av största vikt vid olika situationer 

Här kan sägas att det som Benny Hjern menar är påverkan av hierarkiska traditioner framträder. 

Beslut om utförandemoment, med mera, bygger mycket på andra organisationers erfarenheter, 

verktyg och kunskap vilka framhävs som grund för ett fungerande system. Implementeringen av 

utförandet i LSS följer då den traditionsbundna institutionella utvecklingen vilket stärker det som 

Benny Hjern menar är framträdande inom svensk institutionsimplementering.
 118

 

3.2.15 Vilken uppfattning har du fått, när det gäller förväntningar av det arbete du 

gör, från assistenter och brukare? 

Karin menar att det kan vara svårt att räcka till. Det gäller att ta reda på vilka förväntningar som 

finns, både hos assistenter och brukare. Tyvärr räcker inte den tid som finns till och hon skulle vilja 

vara ute mer hos brukarna för att komma dem närmare. Karin har inte känt att förväntningar på att 

hon ska vara som föregångarna i sin position och försöker snappa upp det som andra gjort bra. 
119
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Det viktiga är att den enskilde inte drabbas av ändringar i arbetspositioner. Hon brukar ta åt sig det 

som är negativt eller positivt i situationer när det inte fungerar eller fungerar.
120

 

Linnea tycker att det känns som om vissa har stora förväntningar och vissa inte. Viljan finns om att 

förväntningarna ska talas om så att hon kan förklara att hon är en person och den som hade hennes 

position innan var en annan person samt att olika verktyg används för att komma fram resultat.
121

 

Sonja anser att hon upplevt att det finns enorma förväntningar på personlig assistans. Många tror att 

det innebär allt. Förväntningarna är dock olika och kommunikationen är det viktigaste för att det ska 

fungera. Från assistenterna sida uppfattar hon förväntningarna på att hon ska göra ett så bra jobb 

som är möjligt. Ibland finns känslan av att hon ska leva upp till det föregångaren gjorde.
122

 

3.2.16 Delresultat och kommentarer 

Svaren som framkommer här är inte förvånande på något sätt. När det finns så många frågetecken 

som det gör runt LSS och vad som gäller så uppstår det hela tiden tankar om vad som är rimligt, 

tillåtet och vad gränserna går.  

När något fungerar bra och ska övertas kan det bli svårt. Förmodligen har även assistenter som inte 

arbetat så länge svårt att ta vissa beslut, rationella eller inte. Det krävs förmodligen en hel del 

erfarenhet och olika scenarios utgång för att besluten ska kännas som de rätta för alla parter. Det är 

dock ingen av enhetscheferna som inte tycker att det fungerar bra och förlitar sig att nödvändig 

kompetens finns inom den egna organisationen om den saknas hos andra. Scenariot passar väl in på 

Hjerns teori om hierarkisk tradition gällande organisation.
123

 

3.2.17 I vilken omfattning har du upplevt att personlig assistans har utnyttjats på fel 

sätt? 

Karin säger bara att hon har varit med om detta men att hon inte vill gå in på detaljer. Dock är det 

inte vanligt.
124

 

Linnea menar att det har hänt exempelvis nyanställd personal som inte känner när det är för mycket 

vid exempelvis flytt, trädgårdsarbete eller att springa ärenden.
125

 

Sonja har egentligen inte upplevt att assistans utnyttjats på fel sätt. Det kan i så fall vara om 

brukaren blivit bättre och inte behöver samma hjälp. Assistenterna brukar märka det. Ibland 

framkommer att brukaren förväntar sig samma assistans som innan förbättringen skedde trots att 

brukaren ska göra det som går själv. Likaledes ska brukaren alltid vara med vid utförande. Sker inte 

det så är det tjänst. Det finns speciella tillfällen då en anpassning dock måste ske. Om brukaren är 

väldigt sjuk eller om det förekommer ett speciellt behov vid något tillfälle.
126

 

3.2.18 Delresultat och kommentarer 

Denna fråga är ganska central för mig eftersom den påverkar resultatet i min undersökning på flera 

sätt. Om utnyttjande av assistans förekommer så fungerar LSS lagen fel på det sätt den 

implementerats varvid man kan ifrågasätta implementeringsmetoder samt underblåsa behovet av 

tydliga riktlinjer inom vissa områden.  
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Personlig assistans är dessutom någonting som går på skattebetalarnas nota och den är hög, vilket 

jag beskrivit under val av ämne, och den stiger hela tiden. För att de brukare som är beroende av 

sina assistenter ska kunna bibehålla den standard och det liv som de kan få genom assistansen så 

krävs det att det inte sker utnyttjande som kan leda till förändringar som är negativa. Kan detta ske 

genom generella riktlinjer som inte förändrar verksamheten negativt så borde det övervägas. 

Det framkommer förvånande lite angående utnyttjande i svaren. Dock har alla upplevt det i mindre 

omfattning vilket inte är bra. Det kan bero på olika saker. Dels att det helt enkelt inte förekommer 

något utnyttjande i sådan skala så att det märks eller, vilket är värre, att det inte framkommer på 

grund av svårigheterna att dra gränser eller för att assistenterna antingen väljer att strunta i att 

rapportera. Jag återkommer till denna diskussion efter redovisningen av assistenternas åsikter i 

ämnet. 

3.3 Assistenterna  

Förutom den första och sista frågan varierar frågorna utefter vad som har framkommit vid 

intervjuerna. Vissa frågeområden diskuteras mer eller mindre beroende på informanternas åsikter i 

dem. 

3.3.1 Hur kommer det sig att du blev personlig assistent? 

Detta den första obligatoriska frågan som alla assistenterna fick och som jag därför, tillsammans 

med den sista frågan som också är gemensam, redovisar direkt här.  

Laurin svarar att det var genom en vän som jobbade extra som personlig assistent som hon blev 

tipsad . Vännen tyckte hon skulle passa för yrket. När detta inträffade sökte hon annat jobb än det 

hon hade eftersom det inte var möjligt att klara det fysiskt längre. Även tempot var för högt. Hon 

såg dock kopplingar mellan tidigare yrken och personlig assistans, genom bland annat 

människokontakten, så när en ordinarie tjänst blev ledig sökte hon jobbet och fick det. Hon trivdes 

bra från början och tog även, efter ett tag, en ettårig personlig assistansutbildning för att utvecklas 

inom yrket och få ännu bättre insikt. Laurin arbetar hos olika brukare men har inte riktigt heltid. 

Hon skulle vilja ha det men tror inte att hon skulle orka. På ett av de ställen hon arbetar har hon 

varit sen hon började som personlig assistent.
127

  

Att Börje idag är personlig assistent beror helt och hållet på slumpen. Det handlade om ett 

anhörigbehov och var inte speciellt genomtänkt. Det blev helt enkelt bara så när erbjudandet gavs 

av anhörig. Det var heller inte meningen att det skulle bli ett bestående yrkesval men eftersom han 

trivdes och tyckte att det fungerade bra så har han fortsatt. Någon utbildning har han dock inte 

genomgått.  Börje jobbar hos flera olika brukare men hans tjänst uppgår inte till heltid. Han vet inte 

riktigt om det skulle fungera med så många timmar heller. Det skulle bli jobbigt i alla fall. Han har 

även bytt brukare ett flertal gånger under åren och har i dag fasta arbeten hos flera brukare med lite 

arbete hos varje.
128

 

Tilda arbetade som fritidsledare men kände tillslut att det blev för mycket så efter sju år sa hon helt 

enkelt upp sig. Hon hann inte var arbetslös i mer än två veckor förrän en god vän, som var 

enhetschef inom personlig assistans, sökte upp henne. Hon fick då erbjudande om ett jobb med en 

utvecklingsstörd som hon först var tveksam till. Efter att ha hälsat på och testat så tog hon dock 

erbjudandet eftersom det verkade passa henne utmärkt.
129
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Hon jobbade heltid förr men kände att hon ville ha ut mer av livet och när inte penningbehovet var 

så stort längre så gick hon ner i tid. Heltid som personlig assistent är mycket krävande menar 

hon.
130

 

Att Kristina är personlig assistent i dag beror på händelse i tidigare yrke. Hon arbetade på 

restaurang och serverade varvid hon kom i kontakt med en gäst som hade en ledsagare (personal 

som följer LSS beviljade personer vid olika arrangemang eller ärenden). Personen letade efter en ny 

ledsagare eftersom den som var med skulle sluta. Eftersom hon redan funderat på ett yrkesbyte såg 

hon det som ett tillfälle att pröva på något annat och sökte jobbet som hon fick. När uppdraget blev 

inaktuellt fick hon erbjudande om arbete som personlig assistent av kommunen och hoppade på det 

i stället för restaurangarbete. Sen har hon fortsatt med det och samtidigt studerat. I dag har hon 

annat jobb också men har valt att behålla delar av assistanstjänsten. Hon har testat att arbeta heltid 

som personlig assistent men känner inte att det finns utrymme för det. Hon tror inte att assistansen 

blir bra om det blir så många timmar. Varken för assistenten eller brukaren. Det är för krävande.
131

  

När det gäller Lennart så var han väldigt trött på sitt arbete som montör. Han tyckte att det inte gav 

något meningsfullt och själsligt utan bara var ett måste för att försörja sig. Han umgicks med en 

dam som hade en son med funktionshinder och när hon tillfrågade honom i fall han hade lust att bli 

dennes personliga assistent så tog han tjänstledigt för att pröva. Det visade sig vara både roligt och 

omväxlande samt kändes betydelsefullt så trots att det bara var en åttio procentig tjänst så valde 

Lennart att fortsätta med detta. Därefter har det varit många brukare och turer i arbetet. Han har 

även arbetat heltid under perioder men inte just nu. Det blir nästan för mycket för att det ska gå att 

ha ett övrigt fungerande liv menar han.
132

  

3.3.2 Delresultat och kommentarer 

Det visar sig att endast en av informanterna har arbetat som personlig assistent från början av sin 

yrkeskarriär. Samtliga av de andra har övergått till yrket från annan sysselsättning. Samtliga var 

även tveksamma innan de hade prövat och sett hur det fungerade samt hur de själva passade som 

assistenter. Alla har fortsatt med arbetet därför att de tycker att det känns bra eller stimulerande och 

roligt. Ingen av informanterna jobbar i dag heltid. De tror att det kan vara för krävande eller att 

orken inte finns.  

Detta vill jag återigen knyta till den del av min teori som rör det som Gough och Modig erfarit 

genom sitt arbete. Nämligen att det är i ytterst få fall som det går att arbeta heltid som personlig 

assistent för att det är för krävande. Svaren här stärker ytterligare misstanke om att det finns brister i 

yrket och arbetsmiljön som kan medföra att generella riktlinjer behövs.  

En annan sak som tyder på brister och om kan stärka behovet av tydlighet är den information som 

framkommer i Jönköpings Kommuns verksamhetsberättelse för socialtjänsten för oktober månad 

2010.  Sjukfrånvaron i område personlig assistans hade stigit markant, enligt rapporten. 133
Gough och 

Modig redovisade en personalomsättning på trettio procent under den tid de gjorde sin 

undersökning.
134

Eftersom detta var i början av införandet av LSS så var fanns det inte så mycket fasta 

tjänster som idag. Därmed var det lättare att bara ”hoppa” av när inte orken fanns. I dag kanske samma 

scenario innebär sjukskrivningar som ökar. 
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3.3.3 Frågor gällande synen på yrket och arbetsmiljön 

På en fråga som berörde egenskaper som krävs för att kunna arbeta som personlig assistent svarade 

Laurin att empati, bra förståelse och att inte ta saker personligt är viktigt. Även att kunna lämna 

jobbet utan att ta med sig det hem är viktigt och framträdande för yrket. Detta ledde vidare till en 

fråga om yrkets profession. Laurin ser på yrket som väldigt varierande i profession med stora 

skillnader på jobb inom familj eller jobb med ensamstående. I en familj måste assistenten även ta 

hänsyn till de behov som anhöriga förväntar sig när det gäller brukarens assistans.
 
Hos någon som 

saknar anhöriga i hemmet behöver assistenten oftast bara se till de förväntningar som brukaren själv 

har. Vidare påverkar funktionshindrets karaktär och grad. Grövre funktionshinder kan kräva många 

assistenter och mer medicinsk omvårdnad vilket kan bli tunga bitar för personliga assistenter. 

Lättast är det om inget intellektuellt funktionshinder finns eftersom kommunikationen blir lättare 

och därmed förståelsen för brukarens behov. 
135

 

När det gäller yrkets karaktär, i jämförelse med andra yrken, menar Laurin att det faktum att arbetet 

oftast sker i ett hem gör att det är trevligare än andra yrken. Institution eller sjukvårdsarbete är 

uteslutet för henne. När det gäller hennes syn på brukarna så är det personer med samma behov, 

både känslomässigt och vardagligt, som hon själv har. Jag ber henne beskriva sitt yrke och hon 

menar att personlig assistans är att tillgodose brukarens vardag så att allt fungerar samt att 

underlätta för att livet ska kännas positivt för densamme. Samtidigt handlar det om ett teamarbete. 

Speciellt om arbetet sker utan kollegor samtidigt. Det handlar om ett givande och tagande men ska 

vara till brukarens fördel. Allt är inte roligt eller trevligt att utföra men görs ändå för brukarens 

skull. Om arbetet sker tillsammans med andra assistenter blir det inte samma sak. Ibland uppstår 

oliktänkande och det kan kännas som om kommunikationen sker över huvudet på brukaren.
 136

  

Därför finns det skillnader relationsmässigt på olika arbetsplatser. Arbete med flera assistenter 

samtidigt kan leda till att brukaren kommer i skymundan. Mycket av arbetstiden går till 

personalrelationer vid ett sådant scenario varvid Laurin föredrar att arbeta där det krävs en assistent 

åt gången eftersom brukaren inte alltid kommer i första hand annars. Där flera assistenter arbetar 

samtidigt kan det också vara psykiskt påfrestande för en assistent eftersom brukaren kan bli 

känslomässigt åsidosatt.
 
När brukaren lever i familj är det skillnad eftersom de kan tala om vad som 

är det bästa för personen. Ensamma brukare kan endast själva meddela sina behov. Nackdelen med 

familj kan vara att deras tycke och behov påverkar assistansen och relationen.
137

 

Laurins syn på sig själv som assistent är personligt engagerad som känner sig nöjd när brukaren är 

nöjd. Hon känner eget välbefinnande av att vara personlig assistent när hon känner sig behövd samt 

gör en insats för att någon annan ska få ett bättre liv.
 
Det som kan vara negativt är frånvaro eftersom 

brukare oftast mår dåligt när ordinarie assistent är sjuk. Det kan komma flera, även nya, 

extrapersonal på bara några dagar vilket är påfrestande. Det är psykiskt jobbigt att ha dåligt samvete 

för att vara sjukskriven som personlig assistent. Likaså är det påfrestande åt andra hållet. Om inte 

brukare behöver assistent någon dag så kan assistenten få hoppa in hos någon de aldrig träffat eller 

har någon relation till. Det måste finnas tillgänglighet för att lön ska utgå annars får assistenten vara 

ledig utan betalning. När det gäller arbetsmiljön så tycker inte Laurin att det ska gå till överdrift. 

Hjälpmedel ska endast användas när inget annat fungerar eftersom det annars kan leda till att 

brukaren inte utnyttjar sin kapacitet till max. 
138
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Allting behöver inte göras så lätt som möjligt utan det är bättre träning att försöka utan hjälpmedel. 

Likaså ska brukarens egen önskan om hur bostaden ska vara utformad följas så långt det går. Ingen 

vill behöva anpassa möbler och boende för att assistansen ska gå så smidigt som möjligt utan det 

krävs lite ansträngning från bägge håll.
139

 

Börje anser att en bra professionell assistent alltid försöker göra det mesta för att brukaren ska få ett 

vanligt liv utan att blanda in sina egna problem eller sitt eget liv.  En assistent gör det brukaren inte 

klarar av och som denne behöver göra för ett bra liv. Dock kan det finnas olika grad av 

professionalitet beroende på hur brukarens sociala situation ser ut. Det är lättare att vara strikt 

professionell där fler arbetar och eller familj finns i bostaden. En brukare som lever ensam kan 

behöva annan relation. En dålig assistent ifrågasätter alltid det som ska utföras och kommer med 

egna förslag och direktiv. När det yrkets jämförbarhet med andra så menar han att här är det 

anpassning utefter brukaren som gäller så yrket kan se väldigt olika ut. Det är väldigt stor skillnad 

på att arbeta i grupp eller själv. I grupp är de flesta uppgifterna mest strikt upplagda och brukaren 

har inte alls lika stort inflytande. Börje anser att det är komplicerat att jobba i grupp och vill helst 

jobba själv med en brukare. När grupp krävs är det en helt annan bild av behoven hos brukaren 

också. Det kan röra sig om grava fall av funktionshinder som inte ger tillfälle till samma relationer 

eller kommunikation. 
140

 

När det gäller arbetsmiljön så menar Börje att det inte är säkert att han använder hjälpmedel bara för 

att de finns utan sunt förnuft får råda. Det handlar om att känna efter vad som känns bäst för sig 

själv och brukaren. Arbetsmiljölagen är en teoretisk sak. Det som sker i praktiken kan vara helt 

annat. Det handlar ju trots allt om att arbeta med människor i deras privata hem och det fungerar 

inte riktigt som i andra verksamheter.
141

  

Bilden Börje har av sig själv som assistent är att försöka nå upp till de förväntningar som finns av 

honom från alla håll. Men det finns baksidor. Många gånger känner han att det finns krav på att han 

ska klara av vad som helst, även om orken inte finns. Alla dagar är inte bra för honom heller men 

han måste hela tiden vara på topp. Den mänskliga faktorn tillhör inte rimligheten för en personlig 

assistents arbetsförmåga. Börje har inga problem med att arbeta extra hos brukare vid behov eller 

om han är överflödig på ordinarie arbetsplats utan menar att det ingår i professionen att arbeta där 

behoven finns. Han anser att jobbet är bra därför att han känner glädje av att bistå en annan 

människas chans till ett meningsfullare liv. Sedan kan det finnas både för och nackdelar i de 

mänskliga kontakterna men det handlar inte bara om ett arbete för att tjäna pengar utan betyder så 

mycket mer. 
142

  

Tildas åsikter bra egenskaper hos en personlig assistent är att vara lyhörd och lugn samt att partiskt 

försöka förstå vad en annan människa behöver och att kunna sätta sig själv utanför. En assistent ska 

inte bry sig om ifall kommentarer om utseende eller kläder med mera fås på arbetsplatsen. En dålig 

assistent ser till sig själv mer än brukaren. När det gäller professionen så vet hon inte riktigt vad 

som gäller men anser att mycket sammanfaller med de egenskaper hon anger och tillägger att 

fackliga rättigheter aldrig ska överskridas. Det går inte att jämföra personlig assistans med något 

annat speciellt yrke, anser Tilda, för det är många yrken i ett. Frisör, trädgårdsmästare, kock, 

massör, pedikyrist och lokalvårdare är bara några arbetsuppgifter som kan förekomma. Dessutom 

ska en assistent alltid vara en trevlig, pigg, glad, optimist som utför allt med ett leende. Den åsikt 

folk i allmänhet har av vad personlig assistent är stämmer oftast inte alls in på den sanna bilden.
143
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De flesta tror att det bara är basbehoven som assistenterna hjälper till och stöder med. När folk får 

höra vad som egentligen ingår blir de mycket förvånade och de flesta tror inte att de skulle klara av 

att arbeta med sådant.
 144

  

Tildas bild av sig själv som assistent är att hon försöker vara som hon beskriver en bra assistent när 

det gäller egenskaper tidigare.
 
När det gäller krav hon känner så är det att hon ska kunna utföra allt 

och att hon kan nästan allt vilket inte är möjligt vilket hon många gånger fått förklara. Hon har 

heller inte några direkta krav på att arbetsmiljön ska utformas exakt enligt arbetsmiljölagens 

direktiv, som hon antar är ganska restriktiva, eftersom det inte skulle utveckla brukarens egna 

möjligheter till ett så självständigt liv som möjligt tillräckligt. Hon gör det som går att göra och går 

det inte på annat sätt så måste brukaren själv få avgöra huruvida hjälpmedel ska användas.
145

  

Kristina anser att en bra assistent kan vara flexibel vad det gäller egenskaper och att alla brukare är 

enskilda individer. En del tar illa vid sig om assistenten är för professionell och andra uppskattar 

det. Det gäller att känna av hur brukaren vill ha det för att assistansen ska fungera bra åt bägge håll. 

Hon menar att det går att vara professionell utan att det märks utåt. Det måste också finnas någon 

form av ömsesidig respekt mellan assistent och brukare. Vid en jämförelse med andra yrken menar 

hon att det är jämförbart med hemtjänsten när det gäller vissa hushållsbitar eller basbehoven. 

Skillnaden är att hemtjänst är något som individen betalar för och gränserna är stora medans 

assistansen är kostnadsfri och saknar egentliga gränser. En assistent gör det mesta såsom 

trädgårdsarbete, pappersarbete, hårklippning, sminkning, manikyr och mycket mer, på och åt, andra 

människor så yrket kan vara otroligt omväxlande. När det gäller arbetsmiljön så menar hon att det 

är ganska viktigt att det finns hjälpmedel när sådana behövs, såsom lyft eller förflyttningshjälper, 

men att det kan vara förståligt att någon inte vill ha hela hemmet belamrat med olika apparater. Ofta 

vill brukarna känna att de är som alla andra och det kan innebära att de motsäger sig vissa former av 

hjälpmedel som skulle gjort jobbet betydligt lättare och enklare även om det fungerar utan med 

större ansträngning från assistenten.
146

 

Lennart anser att en bra personlig assistent ska vara närvarande, ha empati, ha tålamod och vara 

tillmötesgående för brukarens behov. Personlig assistans är ett personligt yrke där det gäller att ge 

mycket av sig själv och vara lyhörd för sina egna behov och problem under arbetstid. Personkemin 

är viktig. Rätt assistent på rätt plats. Vem som helst kan inte jobba var som helst. På något sätt så 

blir assistenten som en extra familjemedlem som kommer in och ser både det som är positivt och 

negativt, brukares fördelar och brister samt innersta liv. Det är svårt för brukare som har ganska 

stora funktionshinder att behålla någon större integritet och detta måste en personlig assistent vara 

medveten om. Då är empatin väldigt viktig. Jämför Lennart sitt yrke med andra jobb han haft så 

säger han att det är det mest psykiskt och fysiskt påfrestande han haft. Psykiskt genom att 

assistenten ofta får tänka på vad som är rätt eller fel för brukaren och för dennes liv och tankar samt 

att assistenten aldrig får fallera på sitt jobb. 
147

 

Likaledes kan oftast inte en assistent ta rast och få egen tid på arbetsplatsen utan måste hela tiden 

stå till brukarens förfogande. Fysisk därför att det många gånger är tunga lyft och besvärliga 

förflyttningar samt att det inte alltid finns så gott om utrymme som behövs för att undvika 

kroppsliga påfrestningar vid utförande.
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Lennart tycker inte att personlig assistens är jämförbart med andra yrken eftersom de är reglerade 

vilket han inte tycker personlig assistans är på samma sätt. Här handlar det många gånger om egna 

regleringar och improvisationer för att lösa arbetet. När det gäller hur han ser på sig själv som 

assistent så gäller det att alltid försöka leva upp till det som han själv anser är bra egenskaper men 

förmodar att det inte alltid fungerar så i praktiken. Även om en assistent inte medvetet visar att det 

är en mindre bra dag så finns det omedvetenhet som kan visa sig genom attityder, antar han. Detta 

kan säkert också visa sig hos brukaren vilket kanske inte alltid är lätt att bara ignorera och inte fästa 

sig vid som personlig assistent. Liksom i alla andra situationer i livet så går det inte alltid att styra 

den mänskliga faktorn men om en medvetenhet finns så kanske det är bättre att informera brukaren 

om att det är en lite sämre dag om det är det. Han tycker också att det slarvas allt för mycket med att 

använda hjälpmedel bara för att det är lättare och, framför allt, går fortare utan. Det måste finnas ett 

krav på att arbetsmiljön inte ska leda till skador på assistenterna och att de själva borde tänka på 

detta mer. Dock är det svårt när arbetet sker så nära inpå den privata sfären och livet eftersom 

brukare vill känna sig så oberoende som möjligt i de flesta fall.
149

   

3.3.4 Delresultat och kommentarer 

Empati och förståelse, att inte ifrågasätta samt att kunna sätta sig in i andra människors situation 

verkar vara en egenskap som samtliga av assistenterna här sätter högt. Detta rimmar också bra med 

det som står i LSS lagen när det gäller vad som ingår i personlig assistans. Det går förmodligen inte 

att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället om inte den som ska befrämja 

detta har de rätta egenskaperna för det.  

Det märks i svaren att professionen ibland får kliva åt sidan och att, som jag skriver i min teori, så 

speglas svaren till stor del av det Gough kallar givarperspektiv.
150

 Hur assistenterna ser på hur de är 

som assistenter exempelvis.  

Yrket verkar skilja sig markant mot andra vilket skulle kunna bero en del på att det ska saknas 

generella riktlinjer för utövandet. Det ansvar som läggs på assistenten är stort. Yrket kan även vara 

mycket varierande när det gäller vad som ska utföras. Dock verkar det som om assistenterna här är 

ganska nöjda med sig själva och sin insats i yrket. I teorin skriver jag om Gough som menar att 

nyckelrollen som assistenten har i brukarens liv och att detta skiljer assistentyrket från andra till stor 

del.
151

Jag tycker att de svar som framkommer här stärker den teorin. 

Det är övervägande positivt att arbeta själv med brukare och betydligt mer påfrestande att gå i grupp 

anser dessa assistenter. Det som uppges, när det gäller att arbeta flera med en brukare, tycker jag 

liknar vårdande insatser där brukaren inte får den individbaserade självstädiga livsmöjligheten som 

LSS vill uppnå. Behovet av tydlighet verkar ännu mera viktigt då. När det gäller arbetstider och 

flexibilitet så anser jag att framför allt bredden på göromålen framhäver hur flexibla dessa 

assistenter är. Från frisör till trädgårdsmästare och fotvårdare. Däremot kan väl en diskussion bli 

aktuell när det gäller vad som är rimligt när det exempelvis gäller att klippa sitt eget hår.  

Sjukdom hos assistent verkar innebära problem. Något har brustit i organisationens upplägg om 

brukaren känner sig osäker och assistenten får dåligt samvete vid sjukdom. Detta kan bero på att 

riktlinjerna inte är så tydliga och det kan bli brister vid vikariearbete. Kanske kan tydligare sådana 

skapa en större trygghet för alla parter även i detta problem.  
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När det gäller arbetsmiljö så är det olika mellan assistenterna när de uttrycker sina åsikter angående 

hjälpmedel och lokaler. Arbetsmiljöverket gjorde en rapport 2002 som berörde just personliga 

assistenters arbetsmiljö och de skrev följande angående arbetsmiljölagen i förhållande till LSS. 

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade finns det inte särskilt nämnt någonting om det 

arbetsmiljöansvar som följer med ett arbetsgivaransvar. Arbetsmiljölagstiftningen gäller dock för alla 

verksamheter som bedriver personlig assistans och som drivs av en juridisk person, det vill säga 

kommuner, aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar etc.
152

 

Av de totalt 130 arbetsgivare/assistansanordnare som ingick i undersökningen som 

arbetsmiljöverket gjorde så fick 119 krav på att åtgärda brister. Sammanlagt var det 632 olika 

brister som skulle åtgärdas.
153

Med så många krav om åtgärder verkar tydliga generella riktlinjer 

ännu viktigare. Tolv av de undersökta kommunerna fick stå som förebilder när det gällde olika bra 

lösningar inom yrket. Hela undersökningsgruppen presenterades inte men Jönköpings Kommun var 

inte med bland de tolv.    

3.3.5 Frågor gällande riktlinjer som lämnats från kommunen om utförandemoment 

Laurin har fått sina riktlinjer för utförande av personlig assistans muntligt av kommunen. Det enda 

kravet var i stort sett att det krävdes körkort för det arbete hon började. Vidare gick hon bredvid en 

annan assistent, vars jobb hon skulle överta, i ett par dagar för att se hur det fungerade. På något 

ställe har även enhetschefen varit med och träffat brukaren för introduktion. När det gäller direktiv 

från kommunen om vad som inte får utföras så har endast bilresor tagits upp. Hon har fått 

upplysning om att avtalen om försäkring inte gäller om brukaren transporteras i egen bil och att 

kommunen helst ser att färdtjänst eller kommunala färdmedel nyttjas. Sen har vissa papper 

avseende etiska saker såsom tystnadsplikt, gåvor med mera skrivits på vid anställningen såsom är 

brukligt. Några speciella skrivna riktlinjer för vad hon inte ska utföra i själva assistansen har hon 

inte fått. När det gäller brukarpärm så har hon själv varit med och fyllt sådan där hon satts som 

huvudassistent. Huruvida övrig personal utgår från denna pärm vet hon inte men där hon inte själv 

fyllt i så har hon inte använt pärm utan utgått från övrig personals och brukares information.
154

 

Börje fick direktiv för utförande av personlig assistans muntligt av kommunen och har inga papper 

fått för vad som gäller. Börje har inte fått några direktiv av kommunen gällande vad som är orimligt 

i utförande men har frågat på eget initiativ. Han ska inte använda egen bil vid resor med brukaren 

för då gäller inte arbetsskadeförsäkringar vid olycka och inte ta emot några pengar mer än mindre 

gåva. Papper gällande tystnadsplikt, gåvor och annat gällande etik har han också fått skriva på. I 

övrigt har direktiven lämnats av brukarna själva eller deras anhöriga. Någon brukarpärm har han 

aldrig utgått från och har heller inte blivit anvisad till detta av enhetschef.
155

 

Tilda menar att hon inte fått någon direkt introduktion om yrket personlig assistent och tror inte att 

det förekommer så mycket sådant. Hon har aldrig sett några skrivna direktiv för utförandemoment. 

Det är de individuella behov som brukaren själv anger som gäller. Hon har hört tals om att det finns 

trepartsintroduktion då assistent, enhetschef och brukare går igenom arbetet men har aldrig varit 

med om detta. Hon menar att vissa brukare helt enkelt inte vill ha trepartsintroduktion och att andra 

vill och att det är olika. Tilda har inte heller haft bredvidgång som introduktion utan på de ställen 

hon arbetar eller har arbetat har det handlat om att besöka brukaren en gång för att arbeta gången 

efter. Hon tycker dock att detta har fungerat utmärkt. Något annat har inte behövts.
156
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Kristina har fått grovdragen information från kommunen när det gäller viktiga saker att tänka på vid 

nytt arbete. När hon började som personlig assistent fick hon skriva på vissa papper som gällde 

otillåtna handlingar, tystnadsplikt och otillåtna gåvor bland annat, och dessa var en obligatoriska för 

att få jobbet. I övrigt har hon fått information av andra assistenter, vid bredvidgång, eller av 

brukarna själva. Några skriftliga direktiv gällande arbetsplatser och utförande har hon aldrig tagit 

del av. Hon vet att det ska finnas brukarpärmar, där allt är nedtecknat om vad som ingår på just den 

assistansplatsen, men av erfarenhet så vet hon att brukarna inte gärna ser att assistenterna utgår från 

dessa. De flesta tycker bara att det är något som teoretiskt ska finnas hos alla brukare men att det 

inte är något som är viktigt för praktiken. Bara ett nödvändigt ont som sätter funktionshindret på 

pränt. Hon tycker dock att det har fungerat bra men många gånger undrar hon om vissa saker hon 

utför verkligen ingår i assistansen. Brukaren bör ju inte kunna befinna sig på två platser samtidigt 

och det är svårt att damma en bokhylla samtidigt som vila eller måltid intas i annat rum. Hon varken 

har eller vill ta upp sådana tillfällen med enhetschef eftersom relationen till brukaren är så viktig 

och de flesta gånger under de år hon jobbat så har det fungerat tillfredställande.
157

 

Lennart fick inga instruktioner av kommunen när han började som assistent. Anhörig gav 

instruktioner om vad som skulle utföras. Dock hade han viss erfarenhet genom sitt tidigare arbete 

som fritidsassistent av ungdomar med funktionshinder. Efter ett tag fick han gå en kurs på 

kommunen gällande personlig assistans. De saker som framhölls då var tystnadsplikt, att 

assistansen skulle vara individuell samt anpassas efter aktuellt behov. Han minns även att vissa 

problem med utförandemoment diskuterades som i första han gällde brukares anhöriga. Viktigt var 

att brukarens behov skulle sättas i första hand. De största problemen fanns där föräldrar till 

ungdomar tog allt för mycket plats och bestämde behoven mer än brukaren själv. Vidare skrev han 

på papper gällande tystnadsplikt och gåvor med mera som han antar är obligatoriska för 

assistansanställning. Han har haft andra arbeten som personlig assistent där informationssätten skilt 

sig åt. Någon gång har han fått instruktioner över telefon av enhetschef men oftast är det brukaren 

själv som informerat om vad som ska göras. Någon form av skriftliga direktiv gällande 

utförandemoment har han aldrig tagit del av på arbetsplatser.
158

 

3.3.6 Delresultat och kommentarer 

Vid jämförelse med LSS lagen tycker jag att assistenterna har en ganska klar bild av vad som gäller 

och att det är mycket som hänger på dem själva. Men vad händer när vi jämför deras bild med vad 

som verkligen finns att tillgå när det gäller direktiv från kommunen. Med en början på de skriftliga 

direktiven
159

 så uppger ingen av assistenterna att de tagit del av dessa förutom de avtal som skrivits 

på gällande etiska regler och tystnadsplikt. Om informationsblad utkommit efter att assistenterna 

börjat sin anställning så menar jag att det kanske ändå hade varit av vikt att se till att samtliga 

anställda assistenter inom kommunen fått ta del av dem. Ingen har tagit del av de individuella 

skriftliga direktiven och brukarpärmar som ska finnas hos varje brukare och som ingår i 

implementeringen enligt enhetscheferna. Här kanske ett skriftligt direktiv för utförande kunde vara 

att Assistent ska gå igenom den genomförandeplan och de skriftliga direktiv som finns hos den 

brukare som de arbetar hos med eller utan brukare och enhetschef. Det skulle öka säkerheten för 

att assistenterna känner till dem.  

Det framkommer även i svaren att genomförandeplaner och pärmar kan ses som nödvändigt ont. 

Detta har jag diskuterat tidigare då jag menade att det mycket väl kunde vara så att brukare inte vill 

förvara sådana papper i hemmet. Genom detta kan det antagandet bli starkare. 
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Vi har tidigare sett i enhetschefernas svar vad som ges för riktlinjer genom olika tillvägagångssätt.  

När det gäller muntliga så har tre av de tillfrågade assistenterna fått sådana instruktioner men dessa 

har varit mycket knapphändiga. Bilbruk och resor verkar framhållas i informationer samt direktiven 

för gåvor med mera. Samtliga assistenter verkar ha fått den mesta instruktionen direkt av brukare 

eller vid bredvidgång med annan assistent. 

Tittar vi på resultatet i Socialstyrelsens rapport så menar se kommuner som gjort egna riktlinjer att 

de till störst del är utarbetade med utgång av andra lagar och förordningar.
160

 De regler som 

framhävs tydligast i svaren här, exempelvis etiska regler, har egentligen med andra lagar att göra 

men visst hade det underlättat om alla stått gemensamt under generella riktlinjer för personlig 

assistans. I så fall kan det ju anges i en förtext att med utgång av…..o s v. 

3.3.7 Frågor gällande rimlighet i utförandemomentet för personlig assistans 

Laurin menar att rimligheten i utförandet beror på brukarens situation eller funktionshinder. Någon 

som kan äta själv ska inte matas, exempelvis, bara för att det är smidigare eller går snabbare. Vidare 

kan hon inte förlika sig med att utföra moment medans brukaren gör något annat som ligger och 

vilar, äter eller läser en tidning/bok. Hon själv kan inte kan diska, dammsuga eller vika tvätt under 

vila, läsning eller måltid. 
161

 

Det är heller ingen som kan ligga och sova i sin säng samtidigt som de handlar. Det går inte att 

klara saker som ingen klarar utan funktionshinder om ett sådant finns. De tillfällen när ett sådant 

scenario ändå funnits har hon känt sig utnyttjad men det är besvärande att neka till tjänster då det 

kan leda till en dålig relation i slutändan. Hon har inte känt sig som en personlig assistent vid dessa 

tillfällen. Kravet ska vara att brukarna är delaktig, även om det bara handlar om att sitta intill, 

annars ska inte aktiviteten utföras och tjänsten får i stället köpas på annat håll. Personlig assistens 

får aldrig ses som gratis arbetskraft och även i den utbildning som Laurin gick så framhävdes hela 

tiden vikten av brukarens delaktighet.
 
Om Laurin själv skulle avgöra vad hon skulle vägra att utföra 

så är det något som faller utanför lagens ramar eller som skulle kunna skada brukaren på något sätt. 

När det gäller huruvida hon skulle utföra något som hon vet kan medföra skada på henne själv så 

kan det göras till viss gräns men om det gäller fysiska aktiviteter så går det att säga ifrån. De 

förväntningar hon känner finns av henne som personlig assistent är att resultatet ska vara givande 

och alla ska vara nöjda. Flexibilitet i fråga om förändringar eller försämringar som medför större 

arbetsbörda känns också som att det ska vara självklart.
162

 

När det gäller rimlighet i utförande så anser Börje att arbetet handlar om att vara en förlängd arm 

med det som går men att det måste finnas gränser. Exempelvis sexuella tjänster men det är svårt att 

lämna direkta definitioner på vad som är rimligt eller inte och assistansen måste fungera. Vad som 

mer skulle kunna vara orimligt är att få reda på långresor samma dag på morgonen exempelvis eller 

olagliga aktiviteter. Det har hänt att Börje har känt sig utnyttjad som personlig assistent men 

eftersom relationen med brukaren är så viktig så har han valt att bortse från detta och inte säga ifrån. 

Dessa gånger har varit vid utförande av ärenden eller arbete åt brukaren när denne inte själv 

medverkar, eller finns bredvid, utan har gjort något annat.
163
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Tildas idé, när det gäller rimlighet, är att om hon kan göra något så gör hon det. Många gånger har 

hon varit medveten om att det kanske inte rört sig om personlig assistans när hon utfört vissa 

tjänster men har gjort det om det är möjligt. Hon menar att det är bäst så för att relationen ska vara 

bra mellan henne själv och brukarna. Att undvika situationer som kan medföra dåliga relationer är 

ett måste för att assistansen ska fungera.
164

  

När det gäller saker som inte kan ses som rimliga menar hon att olagliga handlingar tillhör detta. 

Hon skulle aldrig kunna tänka sig att utföra eller medverka till någonting som kan räknas till brott. 

När det gäller utnyttjande av personlig assistans så anser Tilda att det känns så varje vecka på ett 

eller annat sätt. Mestadels gäller det att utföra ärenden men det har även varit större saker. Hon har 

valt att titta mellan fingrarna på detta och gör vad hon kan för en bra relation med brukaren 

eftersom det blir roligare och lättare att arbeta då.
165

 

Kristina menar att rimlighet av utförande hos en brukare ofta styrs av situationen som gäller för just 

den. I en familj är det exempelvis inte rimligt att en person alltid lagar maten, diskar, dammsuger, 

dammar, torkar golv eller handlar. Rimligtvis brukar familjemedlemmarna dela upp vissa sysslor 

mellan sig. Även om en person gör merparten så kan den inte sköta hela hushållet, hela tiden. Om 

en person lever ensam så finns det inga andra familjemedlemmar som gör dessa sysslor så då är det 

rimligt att assistenten gör det som brukaren inte klarar själv i hushållet. De gränser som finns brukar 

vara en tyst överenskommelse mellan brukare och assistent som uppstår när antingen brukaren eller 

assistenten märker att något gott för långt. Det går att märka om brukaren inte är nöjd med att något 

inte blir gjort genom tysta omedvetna reaktioner och likaså kan assistenten reagera på samma sätt 

om det är något orimligt. Det handlar om att kunna läsa av varandra så fungerar assistenten bäst och 

likaledes måste det finnas en ömsesidig trygghet. En personlig assistent är ett personligt verktyg för 

brukaren och oftast är brukaren rädd om ett fungerande verktyg. Det finns många gånger som hon 

känt sig utnyttjad, ibland rent av som en anställd piga, men det finns så många positiva stunder så 

hon skjuter ifrån sig detta faktum. Mest har detta skett vid vikariat och då är det lätt att säga nej 

nästa gång till den arbetsplatsen. Det är heller inte rimligt att göra saker konstant under hela 

arbetspasset, utan någon rast med egen tid, eftersom det inte förekommer på någon arbetsplats
166

  

Lennart menar att rimligheten i personlig assistans hör ihop med förnuftiga val. Om brukaren har en 

medvetenhet om hur något ska göras så anser han att det är något som denne skulle kunna klara utan 

ett funktionshinder och därmed är det rimligt assistansarbete. Således är det brukarens ansvar för att 

något utförs som ligger utöver grundläggande behov. Vill någon påta i trädgården eller måla om ett 

rum så ska densamme vara medverkande genom att vara bredvid och lotsa assistenten genom 

momentet. När det gäller att bli utnyttjad så har det hänt att föräldrar till ungdomar som han varit 

assistent för har bett om saker som inte rört brukaren och detta har varit en jobbig bit eftersom 

relationen till brukaren kan störas om assistenten motsäger sig sådana önskemål. Vid vissa tillfällen 

kan det kännas som om assistenten ses som vännen till familjen som ska ställa upp och vid andra 

tillfällen en när enbart assistansrollen gäller.
167

 

3.3.8 Delresultat och kommentarer 

Det är dags att återgå till den tidigare diskussionen från 3.2.18 som rörde hur enhetscheferna 

upplevt utnyttjande. I assistenternas svar finns det stora skillnader eftersom samtliga upplevt att de 

utnyttjats.  
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Det framkommer assistenterna valt att behålla detta för sig själva eftersom relationer till brukarna 

kan påverkas negativt. Detta borde innebära en stor betydelse för frågan om vad som framkommer i 

svaren som tyder på att kan finnas behov av tydligare generella riktlinjer för personlig assistans.   

Jag vill även återkomma till frågan om hur rationella val kanske styr implementeringen i praktiken 

av den personliga assistansen i kommunen. Med påverkan av alla aspekter i Elsters modell från 

teorin så kan rationella val ses när nivå 1 blir en handling som är den bästa för utövaren utifrån 

vissa önskemål och övertygelser. Assistenten väljer att låta sig utnyttjas för att brukaren har vissa 

önskemål och övertygelsen finns om att relationen till brukaren försämras om så inte sker. Vid nivå 

2 fastställs övertygelsen om att valet är rationellt genom det logiska och förnuftiga i att relationen 

ska vara bra för att arbetet ska fungera och i nivå 3 införskaffas optimal information om hur 

situationen uppkommit, konsekvenser, medvetenhet, engångsföreteelser o.s.v. som kan användas 

som information vid kommande beslut eller fortsättning. 

Även här framkommer det saker som går under andra lagar vilket jag skrev under förra delresultatet 

och kommentarerna under 3.3.6. 

3.3.9 Om du fick bestämma några generella riktlinjer för personlig assistans, när det 

gäller utförande och hur, vad skulle dessa i så fall vara? 

Detta är då den avslutande gemensamma frågan för alla assistenter. 

Laurin anser att det finns regler som skulle kunna vara generella regler för personlig assistans i 

utförandemoment. Exempelvis att brukaren alltid ska vara delaktig vid aktivitet eller att en 

personlig assistent arbetar för en brukare inte åt en brukare. Ett annat exempel är att inte aktiviteter 

som innebär stor risk för skada på assistent eller brukare ska göras och inte heller någonting som 

faller utanför lagens ramar.
168

  

Regler som kan ses som givna men inte alltid är det. I övrigt så anser hon, även om det faller 

utanför själva assistansen, att assistenters rättighet vid bortfall av assistans borde ses över så att 

ingen kastas in utan kännedom och relation någonstans.
 169

 

Börje tycker att en generell riktlinje skulle vara att assistenter inte ska utföra sysslor som brukaren 

egentligen skulle lejt bort och inte själv kunnat klara. Ett exempel skulle då vara om brukaren har 

bil. Det är då inte rimligt att assistenten byter katalysator om inte brukaren vet hur det går till. 

Yrkesarbete som inte brukaren själv skulle utfört är inte rimligt att assistenten utför.
170

 

Tilda har förslag på en rad generella riktlinjer som att brukaren alltid ska vara trevlig mot 

assistenten. Att olagliga handlingar inte är tillåtna. Att assistenterna inte ska behandlas som 

tjänstefolk utan som det de faktiskt är en förlängs arm åt brukaren. Vidare menar hon att rätten till 

rast och matintag är viktig. Det har förekommit att hon inte fått tillfälle till att äta under arbetstid. 

Likaledes anser hon att det är viktigt att arbetstider hålls. Brukaren ska inte kunna begära att något 

som kräver mertid på arbetet ska utföras bara för att tillfredställa nöjen exempelvis. 

                                                 

 
168

 Laurin (2010-07-09) 
169

 Ibid 
170

 Börje (2010-10-27) 



48 

 

Kristina menar att en generell riktlinje borde vara att brukaren alltid ska vara med vid 

utförandemomentet, annars är det tjänst. Likaledes ska assistenten ha rätt till rast som innebär en 

stunds egen tid för att komma ifrån en liten stund. Det kan handla om en fem minuters period som 

kan räcka för att samla ny energi och då ska inte ärenden uträttas åt brukaren heller. Att olagliga 

aktiviteter inte får förekomma med hjälp av assistans är också en regel som borde stå skriven som 

generell tycker Kristina samt att assistansen inte får utnyttjas som tjänstanvändning utan endast för 

individuellt stöd och service. Ärenden utan att brukaren är med ska heller inte utföras om inte det 

gäller nödsituationer, anser hon. Vidare tror hon att det kan finnas fullt med saker som skulle kunna 

vara generella men att det krävs en längre betänketid för att generalisera dessa. 

Lennart anser att en generell regel borde vara att assistenten finns till för brukaren och inte till 

anhörigas behov. Vidare ska inte assistans utföras som inte brukaren är insatt i. Olagliga aktiviteter 

som utförs är brukarens ansvar, exempelvis nedladdning av film från nätet, och ska inte belastas 

assistent som finns i närhet. Helst ska inga olagliga aktiviteter förekomma överhuvudtaget men det 

kan vara svårt att helt utesluta chansen till detta i ett IT samhälle som det ser ut idag. Alla 

assistenter kanske inte är medvetna om vad som anses olagligt inom internetverksamhet. 
171

 

Det kan säkert finnas utrymme för skapande av många generella regler som egentligen inte berör 

brukarnas individuella assistans i störande omfattning. Exempelvis att brukaren ska medverka vid 

utförande eftersom det annars kan ses som tjänsteutförande. 
172

     

3.3.10 Delresultat och kommentarer 

Det visar sig finnas en rad med förslag till generella regler bland de assistenter som tillfrågas här. 

Vissa kan vara svåra att genomföra men en del kan ses som självklara.  

Här kan det Gough menar är ett fenomen som är en sorts social support stärkas. Omedelbara 

positiva saker kan bli negativa med tiden.
173

 I början var det positivt och nytt med ett arbete där det 

inte fanns generella regler för utförande har med tid blivit negativt då utnyttjande kan ske. Men 

visst, ett behov av tydligare regler framstår ganska tydligt i assistenternas svar.  
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4 Sammanfattning, slutsatser och reflektioner 

4.1 Sammanfattning och slutsatser 

Jönköpings Kommun ligger högre än genomsnittkommunerna när det gäller anordnande av 

assistans. Genomsnittet i andra ligger på ca fyrtiofem procent mot femtiosex i kommunen. En hög 

procent tyder på att många brukare är nöjda med kommunen som anordnare och det kan säkert bli 

fler och bättre om en utveckling sker. 

När det gäller frågan om hur kommunen implementerat LSS lagen när det gäller vad en assistent 

ska utföra och hur så har min undersökning lett mig fram till följande. Det viktigaste för 

implementeringen är överlag att assistansen ska vara individanpassad. Ansvaret för hur assistenten 

utför sitt arbete ligger till största delen på enhetscheferna inom varje område. Dessa utgår från den 

information och de beslut som finns i ärendet när de planerar genomförandet. Genom det samarbete 

som sker och den tillit som finns mellan olika instanser och nivåer och som leder fram till en 

genomförandeplan så stärks teorin om ett traditionellt hierarkiskt system som fortfarande har 

betydelse för implementering inom institutioner i Sverige. Förlitan på nedre nivåer är framträdande.  

Enligt enhetscheferna så introduceras assistenterna på en mängd olika sätt både genom samtal, 

genomförandeplaner, träffar, introduktioner samt pärmar. Det finns även en informationsbroschyr 

för personlig assistans. Det visar sig dock att de assistenter som ingått i denna undersökning har 

liten erfarenhet av detta. Kanske beroende på att de arbetat många år som assistenter. När det gäller 

själva utförandet, praktiken, så har det visat sig att mycket faller på assistenterna själva och att det 

många gånger kan ske genom de rationella val som jag tidigare kommenterat.  

Implementeringen kan också kopplas till målstyrning, genom de mål som framkommer för 

assistansen på olika nivåer, och regelstyrning genom de regler som finns. Generella eller inte så har 

det visat sig finnas en rad olika sådana som styr assistansen i teorin. Mycket beror på krock med 

arbetsmiljölagen men det finns även andra betydande orsaker. De formella, exempelvis assistans 

ska vara individanpassad, kan ses som ett måste på grund av andra lagars inverkan men de 

informella, exempelvis individanpassad utefter de faktiska möjligheterna, som framkommit 

muntligen kan bero på logik och sunt förnuft som också borde råda generellt och tydliggöras 

skriftligen i fall de är viktiga för genomförandet. Detta är ett tillägg till de tidigare kommentarerna 

om formella och informella regler. 

När det gäller frågan om vad assistenterna själva tycker om sitt yrke och vilka sysslor som är 

rimliga så är det mycket som är positivt men också mycket som är negativt. Det positiva är många 

gånger friheten och relationerna med det har visat sig leda till mycket av det negativa. För lite regler 

kan vara orsak till problem med gränsdragning, utnyttjande och andra fel. Det visar sig att det 

framkommer en hel del som inte anses rimligt för assistenterna att utföra. Om det fanns en tydligare 

beskrivning så hade de vetat vad som var rimligt för yrket. Otrygghet i arbetstider och vid sjukdom 

känns också viktigt att göra något åt eftersom det påverkar arbetsförmåga och hälsa i längden och 

då även utförandemoment. Både för brukare och assistenter. Det borde finnas tillräckligt med 

information för att assistansen ska kunna fungera tillfredställande när assistenten är sjuk men med 

de relationer som framkommer så är det svårt.  

I teorin framlades Gough och Modig åsikt gällande vikten av nyckelroll vilket jag även tagit upp i 

delresultat under 3.3.4. Jag menar att det märks i assistenternas svar att de har en mycket betydande 

roll i sina brukares liv. Det finns mycket de anger som skiljer yrket från andra men det mest 

framträdande är nyckelrollen. 
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I den sista frågeställningen ville jag veta vad som framkommer, när det gäller vilka sysslor som är 

rimliga samt hur, som kan betyda att tydligare riktlinjer för utförandemoment behövs? Den frågan 

har jag diskuterat flitigt i mina jämförelser och kommentarer i undersökningen men 

sammanfattningsvis så framkommer det en rad olika orsaker som kan stärka behovet. Svårigheter 

med att dra gränser för vad som ingår i personlig assistans är väldigt framträdande på flera ställen. 

Vidare är otydligheten gällande vad som är individbaserad assistans och inte framträdande och 

viktigt. Här har jag tagit upp det som för mig är mest framträdande men fler saker i undersökningen 

har visat på ett behov som bland annat arbetsmiljö, andra lagars betydelse och relationer i arbetet. 

Den utredning som tillsattes av socialstyrelsen 2004 och som visserligen lett till vissa förändringar, 

i första hand när det gäller de privata assistansföretagens verksamheter som bland annat regler och 

tillstånd för bedrivande
174

, kan ses som otillräcklig eftersom mycket av det som framkommit här 

kan tyda på brister när det gäller själva utförandemomenten i personlig assistans. Jag avser då vad 

som är rimligt eller inte att utföra när det gäller aktiviteter. 

4.2 Reflektioner 

När det gäller kommunens skrivna riktlinjer, och muntliga, i samband med arbete och miljö så kan 

det var ett sätt att genomföra en lag utan att bryta andra lagar viket framstått som svårt när det gäller 

LSS. Ska arbetsmiljölagen följas så innebär det att rätten till självbestämmande och 

individanpassning måste stå åt sidan i vissa fall. Kanske är detta ett tecken på att vissa generella 

regler måste tillkomma på ett tydligt sätt och inte smygas in lite här och där. Trots allt så är den 

gamla pappers och regelstyrda delen av samhället fortfarande kvar som en skugga av det målstyrda 

och regelstyrda och lagar ska genomföras och följas utan att bryta mot andra lagar på ett eller annat 

sätt. 

En utredning som klarlade om det trots allt inte är på sin plats med generella regler som då utformas 

för att, om möjligt, inte störa den individbaserade assistansen kan vara en god idé. I dag lutar sig 

LSS lagen på andra lagar, bland annat arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen, för att ett 

genomförande utan att bryta mot regler ska vara möjlig men det är mycket som är oklart när det 

kommer ner till gräsrotsnivå och därmed den praktiska utövningen. 

Bland mycket annat oklart så står det i LSS hur den personliga assistansen ska utformas samt att 

vilket stöd som ska ingå ska bedömas i varje enskilt fall. Detta rimmar illa med rätten till insatser 

för andra kvalificerade personliga behov eftersom dessa växlar. En tolkning skulle kunna innebära 

att alla aktiviteter utöver basbehoven ska bedömas vid varje enskilt tillfälle vilket förmodligen 

skulle kosta massor av tid och pengar.  

Det är förståligt att mycket av ansvaret för beslutet om sysslors rimlighet faller på assistenterna 

själva. Om det var ett rullande system inom assistansen så skulle förmodligen många problem 

bortfalla men de tydligt uppskattade relationerna som gör att assistenter till och med låter sig 

utnyttjas kommer i så fall att hamna på kant.  Yrkesprofessionen skulle förmodligen komma i första 

rummet då. Frågan är om det går att utföra individanpassad assistans med profession i längden med 

personlig assistent när till och med benämningen bjuder in till personliga relationer och framför allt 

så länge det inte finns några tydliga generella riktlinjer för utförandemoment. 
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Det framkommer att de kommuner som gjort riktlinjer lutat sig på andra lagar och förordningar i 

sina beslut. Eftersom det är ett måste att göra det oavsett egna riktlinjer eller inte så tål det att tänkas 

på, när det gäller ett eventuellt införande av ett generellt kommunalt regelverk, eller till och med 

utefter en tillsatt utredning på högre nivå. Därmed gällande alla. På det sättet kommer heller inga 

riktlinjer att bli för långt ifrån det LSS avser vilket Socialstyrelsen menar kan vara risk för efter den 

rapport de gjorde 2005. 

Avslutningsvis anser jag att den personliga assistansen och LSS lagen är något som har varit 

mycket samhällsfrämjande på många nivåer. Det viktiga är att det inte går överstyr utan att lagen 

gör det nytta som den avser att göra. Jag önskar att det fungerade tillfredställande på alla nivåer utan 

generella regler för utförande men efter det som framkommit när jag gjort min undersökning så 

menar jag att det lutar mer åt ett behov av det. Jag menar att det går att finna generella regler som 

inte förstör det individanpassade syftet och jag har visat exempel på hur sådana skulle kunna se ut i 

arbetet. Jag har tagit för vana att börja och avsluta mina arbeten med citat och tycker det finns ett 

passande även här. 

Världens problem kan omöjligen lösas av skeptiker och cyniker vars mentala horisont är begränsad av 

uppenbara "fakta". Vi behöver män och kvinnor som klarar av att drömma om sådant som aldrig 

tidigare varit möjligt" 

John F. Kennedy
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5.3 Bilagor 
Individuella frågor till de personliga assistenterna. 

Laurin (2010-07-09) 

Följande frågor har Laurin svarat på, och diskuterat runt, förutom de två obligatoriska: 

Hur ser du på yrket som profession? 

Men yrkets karaktär i jämförelse med andra yrken inom service. Hur karaktiserar du det? 

Hur ser du på brukarna? 

Om du skulle beskriva ditt yrke. Hur gör du då? Vad är en personlig assistent? 

Om man inte jobbar ensam då? 

Vad finns det för skillnader med att jobba på olika platser rent relationsmässigt? 

Hur har du fått instruktioner om vad som ska utföras och inte i din assistans? 

Om du själv fick avgöra vad skulle du vägra att utföra? 

Om du blir uppmanad att göra något som skulle kunna innebära skada för eller på dig själv skulle 

du då göra det? 

Vad har du fått för direktiv från din arbetsgivare gällande vad som inte får utföras? 

Hur ser du på lokaler och arbetsmiljö när det gäller utförandemoment? 

Hur ser du på dig själv som assistent i det stora hela? 

Börje (2010-10-27) 

Följande frågor har Börje svarat på, och diskuterat runt, förutom de två obligatoriska: 

Hur har du fått information gällande utförandemoment av kommunen? 

Vad tycker du är rimligt att utföra som personlig assistent? 

Hur skulle du beskriva en bra respektive dålig personlig assistent? 

Hur ser du på hur en idealisk arbetsplats inom yrket skulle se ut 

Vad har du fått reda på när det gäller vad som inte är rimligt att utföra? 

Vad har du för krav på arbetsmiljön gällande hjälpmedel och lokalutformning? 

Hur skulle du beskriva att utnyttjande av personlig assistans skulle kunna se ut? 

Hur jämför du ditt yrke med andra yrken? 

Vad känner du för förväntningar utav dig själv i ditt arbete? 

Tilda (2010-12-01) 

Följande frågor har Tilda svarat på, och diskuterat runt, förutom de två obligatoriska: 

Vad för information och hur har du fått information gällande utförandemoment i ditt arbete? 

Har du hört talas om trepartsintroduktion? 

Vad känner du för förväntningar när det gäller vad som ska utföras? 

Hur ser du på professionen i ditt arbete? 

Vilka saker tycker du inte är rimliga att utföra som personlig assistent? 

Vad anser du krävs för att vara en bra assistent med en beskrivning av yrket? 
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Hur skulle du beskriva en bra eller dålig arbetsmiljö när det gäller lokalerna/hemmen? 

Om det har hänt hur har du då känt dig utnyttjad som personlig assistent? 

Kristina (2010-11-15) 

Följande frågor har Kristina svarat på, och diskuterat runt, förutom de två obligatoriska: 

Hur har du fått dina instruktioner gällande utförandet av personlig assistans? 

Vad skulle du kunna beskriva som en generell riktlinje i de instruktioner du fått angående 

utförandemoment i ditt arbete? 

Hur skulle du beskriva ett professionellt förhållandesätt i yrket? 

Om du känner att brukaren vill ha en annan relation då? 

Vad finns det för saker som du utför eller har utfört som skulle kunna beskrivas som ett utnyttjande 

av arbetskraft i stället för personlig assistans enligt dig? 

Hur ser du på vikten av arbetsmiljö och inredning där du arbetar? 

Lennart (2010-11-15) 

Följande frågor har Lennart svarat på, och diskuterat runt, förutom de två obligatoriska: 

Hur skulle du beskriva den introduktion du fått från arbetsgivaren gällande utförandemomenten i 

arbetet? 

Hur har de direktiv du fått gällande utförande fungerat i praktiken? 

Hur ser du på det arbete du har utfört i ditt yrke när det gäller rimlighet? 

Hur skulle du beskriva någonting du utfört eller blivit ombedd att utföra som inte kan ses som 

rimligt för personlig assistans?  

Vad anser du är rimligt när det gäller arbetsmiljön och utformning av denna? 

Hur ser du på det professionella förhållningssättet och relationer till de du arbetar med? 

 

 

 

 

 

 

 

 


