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Sammanfattning

Möjligheter till val av assistansanordnare

en studie ur brukarperspektiv.

Syftet med insatsen personlig assistans är att ge personer med funktionsnedsättningar ökat 

självbestämmande genom bland annat valfrihet i möjlighet att bestämma vem som ska 

samordna assistansen. Andelen brukare som anlitar kommunen som arbetsgivare för sin 

assistans har minskat successivt och brukarna väljer privata anordnare i allt större 

utsträckning. Syftet med studien var att studera vilka faktorer som påverkar brukarens val av 

assistansanordnare. Studien genomfördes i två små inlandskommuner i Norrbotten 

där det genomfördes sju individuella intervjuer med en god man och sex brukare 

som hade erfarenhet av att ha personlig assistent. Intervjuer genomfördes för att kunna 

besvara följande forskningsfrågor: Vilken information om sina valmöjligheter får den 

enskilde när denne har fått insatsen personlig assistans beviljad? Vilka valmöjligheter har den 

assistansberättigade inför val av assistansanordnare? Vad påverkar den enskildes val av 

assistansanordnare? 

Resultaten av studien visade att kunskap om olika anordnare, information om 

insatsens innehåll och utformning samt när informationen ges, är av stor betydelse och en 

förutsättning för att den enskilde ska kunna välja det alternativ som stämmer överens med 

dennes behov och önskemål. Studien har också visat att fysiska, sociala och social-

psykologiska hinder kan bidra till att byte av verksamhet försvåras. Av intervjuerna, och även 

flera tidigare studier, har det framkommit att LSS kan upplevas motsägelsefull. Detta genom 

att den enskilde å ena sidan måste uppfylla vissa kriterier för att ”tillhöra” någon av 

personkretsarna för att få rätt till insatsen och rätt att välja, och å andra sidan förväntas vara 

tillräckligt stark för att genomföra ett val och hävda sina behov och önskemål.



Abstrakt

Possibilities to choose a Personal Assistance Organizer

a study from the users perspective

The purpose of the program “Personal Assistance” is to give persons with disabilities 

increased chance to decide who will coordinate their assistance. The group who engaged the 

municipality for their assistance has gradually been reduced, while the number of users who 

chose private care giving companies has increased. The purpose of the study was to see what 

factors influenced the choice of the organizer of personal assistance. 

The study was carried out in two municipalities in Norrbotten. Seven individual 

interviews were conducted, one with a financial advisor for disabled people, and six with 

users who have experienced personal assistance. Interviews were conducted to answer the

following questions: What kind of information about their choices do the individuals get 

when they are accepted to receive personal assistance? What choices do the disabled people 

have? What influences the individual´s choice between municipal or private care givers?

The results showed that information about the different caregiver possibilities, about 

what the programs consist of and how they work, and also when the information is given, 

have great importance in making the best choice. The study has also shown that physiological, 

social and social psychological problems can contribute to making the change of coordinator

more difficult. The interviews, and several earlier studies, have also shown that LSS (the law 

about special help and services for some people with disabilities) can be experienced as 

incongruous. This because the user on one hand has to fulfill certain criteria to belong to one 

of the groups who has the right to receive help, and on the other hand is expected to be strong 

enough to be able to make a choice and assert his or her needs and desires. 



Förord

Vi börjar nu närma oss slutet av vår utbildning på Sociala omsorgsprogrammet vid Luleå 

tekniska universitet. Vi har som examensarbete valt att undersöka vad som påverkar val av 

assistansanordnare ur ett brukarperspektiv. Vi har haft förmånen att möta den enskilda 

individen på dennes hemmaplan och få ta del av deras värdefulla erfarenheter.

När vi nu avslutar detta arbete finns det många att tacka för hjälp på olika sätt. Först av 

allt vill vi tacka alla brukare av personlig assistans och gode mannen som har delat med sig av 

sina upplevelser och erfarenheter. Vi vill också tacka verksamhetsansvariga för personlig 

assistans inom både kommunal och privat verksamhet som vidarebefordrade förfrågan om 

medverkan i studien till brukarna. 

Ett stort tack till vår handledare Lena Widerlund för stöd och goda råd under hela 

arbetets gång. Avslutningsvis vill vi också tacka Rob och Katarina Ricken för de värdefulla 

åsikter ni bidragit med.

Annika Åström och Nataliya Nilsson.
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Inledning

1989 års handikapputredning blev underlag till handikappreformen där målen var ökat 

självbestämmande, inflytande samt att skapa jämlika livsvillkor för personer med funktions-

nedsättning (Brusén & Hydén, 2000). Som ett resultat av reformen infördes bland annat Lag 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (SFS 1993:387) där en av insatserna är 

personlig assistans (§9 p.2) och Lag om assistansersättning (LASS) (SFS 1993:389). Målen 

med LSS och LASS är att tillförsäkra personer med funktionsnedsättningar rätten till ett 

kvalitativt bra liv, ökat självbestämmande, delaktighet i samhället och respekt för individen.

Syfte med insatsen personlig assistans är att ge dessa personer ökat självbestämmande 

genom bland annat möjlighet att bestämma vem som ska samordna assistansen.  De alternativ 

som finns är att själv anställa sin personliga assistent, anlita kommunen eller ett privat företag 

(Hugemark, 2004).

Av Försäkringskassans undersökning som redovisas i Försäkringskassans datalager 

STORE (2009), framgår att andelen brukare som anlitar kommunen som arbetsgivare för sin 

assistans har minskat successivt. Den visar att i januari 2002 valde cirka 20 procent att anlita 

någon annan serviceorganisation än kommunen för sin assistans, och 2009 ökade siffran till 

35 procent. Denna utveckling märktes främst under de sista tre åren. Det faktum att brukarna 

väljer privata anordnare i allt större utsträckning väckte vårt intresse att undersöka vad som 

påverkar valet av assistansanordnare ur ett brukarperspektiv. 

Syfte med uppsatsen är att studera vilka faktorer som påverkar brukarens val av assistans-

anordnare.  Vi har utgått från följande frågeställningar:

- Vilken information om sina valmöjligheter får den enskilde när denne har fått insatsen 

personlig assistans beviljad?

- Vilka valmöjligheter har den assistansberättigade inför val av assistansanordnare?

- Vad påverkar den enskildes val av assistansanordnare?
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Begreppsförklaring 

Under 2007 har Socialstyrelsens terminologiråd tagit beslut om revidering av termerna 

funktionsnedsättning och handikapp. Socialstyrelsen definierar begreppet som följer: 

Funktionsnedsättning och funktionshinder är inte längre synonymer, funktionshinder blir en 

egen term och handikapp utgår. I och med detta definieras begreppet funktionsnedsättning: 

nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder 

definieras: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen. För båda termerna avråds handikapp som synonym. En viktig konsekvens är att 

funktionshinder inte är något som en person har utan det är miljön som är 

funktionshindrande (Socialstyrelsens terminologiråd, 2007). Därför har vi valt att ersätta 

begreppen handikapp, funktionshindrade, personer med hjälpbehov, personer med omfattande 

behov som används i litteraturen, med begreppet personer med funktionsnedsättning i denna 

uppsats. Men i olika dokument används begreppet handikapp därför kommer vi att använda 

det begreppet i vissa delar. Vi har även valt att använda begreppet brukare, 

assistansberättigade alternativt den enskilde för assistansanvändare, assistansmottagare som 

används i litteraturen.
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Bakgrund 

Här följer en kort presentation av handikappreformen som ledde till tillkomsten av LSS och 

LASS samt en beskrivning av en av LSS insatser, personlig assistans. Vidare presenteras 

betydelsen av information och Hirschmans teori om ”exit-, voice- och lojaltystrategier”. 

Teoridelen avslutas med en kort presentation av LSS-kommiténs betänkande från 2005-2008 

vilka kommer att leda till lagförändringar inom det aktuella området. 

Handikappreformen

Under 1960-talet växte handikapprörelsen i stora delar av världen. I Sverige hade 

handikapporganisationerna stor betydelse och fokuserade på det miljörelaterade 

handikappbegreppet, det vill säga att handikapp är en följd av brister i samhället (Bengtsson, 

2004). I första handikapputredningen 1965 konstaterades att många personer med 

funktionsnedsättning var i behov av personlig service och att detta skulle vara en rättighet 

(SOU 1976:20). Där fastställdes också följande två handikappolitiska mål: krav om 

normalisering som innebär att personer med funktionsnedsättning skulle leva som andra med 

samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt principen om integration som avsåg 

fysisk integrering och man antog att den sociala integreringen skulle följa automatisk 

(Bengtsson, 2004).

Idén om personlig assistans härrör från den nordamerikanska medborgarrättsrörelsen 

Independent Living-rörelsen som också var förebild för utvecklingen av insatsen personlig 

assistans i Sverige. I mitten av 1980- talet blev det möjligt att ansöka om personlig assistans i 

form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SFS 1980: 620) (Larsson, 2004). Enligt Gough 

(2004) presenterades de grundläggande principerna i en offentlig utredning (SOU 1979:82) 

där bland annat rätten till personlig assistans för studerande blev möjlig. Denna rätt innebar att 

personlig assistans var tillgänglig för en liten grupp personer med funktionsnedsättningar och 

upphörde när studierna hade slutförts (ibid.). 

Under 1980-talet förändrades också synen på handikappbegreppet, som blev 

miljörelaterat i större utsträckning, vilket innebär att begrepp som, helhetssyn, kontinuitet och 

närhet blev grundstenar i en ny socialpolitik samt att en ny Socialtjänstlag trädde i kraft år 

1982 (Bengtsson, 2004). Författaren menar vidare att det nya synsättet ledde till ett fastställt 

handlingsprogram för handikappfrågor (SOU 1982: 46) där det slogs fast att personer med 

funktionsnedsättning har samma rättigheter och är likvärdiga med andra människor, och att 

åtgärder för att skapa delaktighet och gemenskap måste vidtas även om samhällets ekonomi är 

ansträngd. I Stockholm bildades år 1983 ”Stockholmskooperativet för Independent Living” 
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(STIL), som hävdade rätten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar. 

Rörelsens ideologi bygger på rätten att själva bestämma över sin situation och de arbetar för 

självbestämmande, lika villkor och självrespekt för personer med funktionsnedsättningar 

(Bengtsson, 2004).

År 1988 tillsatte regeringen en utredning för att behandla frågor om samhällets stöd till 

personer med funktionsnedsättning, den så kallade 1989-års handikapputredning (Bengtsson, 

2004; Brusén & Hydén, 2000). I utredningen framgick att det fanns omfattande brister för 

personer med olika funktionsnedsättningar vad gällde insatsernas omfattning, innehåll samt 

den enskildes möjligheter att själv bestämma över och planera sitt liv. Detta blev ett underlag 

till 1989 års handikappreform som fokuserade på mera individinriktade insatser till personer 

med funktionsnedsättning och generella insatser i samhället för att öka tillgängligheten. 

Ledande principer som formulerades i utredningen vilka blev målen med handikappreformen 

var: självbestämmande, inflytande, tillgänglighet, delaktighet, helhetssyn och kontinuitet, 

detta för att uppnå jämlika livsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Som ett resultat 

av handikappreformen infördes också Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) (SFS 1993:387) och Lagen om assistansersättning (LASS) (SFS 1993:389) som 

rättighetslagar vilka trädde i kraft 1 januari 1994 (ibid.).

LSS och LASS 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) är utformad som en 

rättighetslag, för att tillförsäkra en hög rättssäkerhet oavsett var i landet man bor (Bengtsson, 

2004). Lagen om assistansersättning (SFS 1993:389) kompletterar LSS för att täcka kostnader 

för personlig assistans som överstiger 20 timmar per vecka vilka betalas av staten. 

LSS och LASS riktar sig till tre olika grupper av personer med funktionsnedsättning 

(SFS 1993:387 § 1). I personkretsgrupp 1 innefattas personer med utvecklingsstörning, autism 

eller autismliknande tillstånd. Till personkrets 2 hör personer med betydande och bestående 

begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld 

eller kroppslig sjukdom. Personkrets 3 innefattar personer med andra varaktiga fysiska eller 

psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora 

och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och har ett omfattande behov 

av stöd eller service.
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Målen med LSS och LASS 

Målen med LSS och LASS är att den enskilde uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet, den enskilde ska ges möjlighet att leva ett självständigt och värdigt 

liv så likt andra människors som möjligt vad gäller exempelvis arbete, studier, fritid, eget 

boende, gemenskap med andra (SFS 1993:387). Vidare ska insatserna vara samordnade och 

varaktiga och den enskilde ska få upprätthålla sin integritet och självbestämmanderätt över sitt 

liv. Insatser genom LSS och LASS ger den enskilde individen möjlighet att få bestämma 

assistansanordnare utifrån kompetens och personkemi. Brukaren har även rätt till en viss 

flexibilitet när det gäller vilka tider hjälpen ska ges och hur den ska utföras. Hänsyn ska också 

tas till brukarens individuella behov, att denne får ett personligt utformat stöd samt ett 

aktiverande, inte beskyddande omhändertagande (Socialstyrelsen, 2008b).

Personlig assistans

I LSS (SFS 1993:387) finns tio insatser1 preciserade, en av dessa är ”biträde av personlig 

assistent eller ekonomiskt stöd till skälig kostnad för sådan assistans”: 

Med personlig assistans enligt 9§2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal 
personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin 
personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp 
som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov) (SFS 
1993:387 9a§).

LSS och insatsen personlig assistans ska, som alla insatser tillförsäkra goda levnadsvillkor, 

utformas så att de är lättillgängliga och stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt 

liv (SFS 1993:387).

Enligt propositionen 1992/93:159 ska assistansen vara av mycket personlig karaktär och 

den enskilde ska genom personlig assistans ges frihet att själv bestämma om i vilka situationer 

och vid vilka tillfällen hjälpen skall ges. Det framhålls också att personlig assistans kan vara 

en viktig förutsättning för att kunna arbeta eller studera. Genom insatsen personlig assistans 

ska personer med funktionsnedsättning ges hjälp med den personliga hygienen, med att inta 

måltider och annan personlig service samt i skilda situationer fungera som personlig stöd.  

Syftet med insatsen är att betydande behov ska tillgodoses genom personligt utformad 

omvårdnad/omsorg och att personliga assistenter ska vara knutna till brukaren och inte till 

någon verksamhet (ibid.). 

                                               
1  1. Rådgivning och annat personligt stöd. 2. Personlig assistans. 3. Ledsagarservice. 4. Kontaktperson. 
5. Avlösarservice i hemmet. 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet. 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 
12 år. 8. Boende i familjehem/bostad med särskild service för barn och ungdomar. 9. Bostad med särskild service 
för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. 10. Daglig verksamhet (SFS 1993:387).
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I och med att LSS antogs öppnades även möjligheter för brukarna att forma sitt eget liv på 

mer jämlika villkor än det var tidigare (Jakobsson, 2000). Gynnerstedt (2004) framhåller att 

enligt utvärderingar från Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket (RFV), har insatsen 

personlig assistans uppskattats och lett till ökad livskvalitet för personer med grava 

funktionsnedsättningar.

Gough (2004) skriver att insatsen upplevdes som en flexibel hjälpform som kunde 

anpassas till de individuella behoven och resulterade i ökat inflytande över vem som skulle 

hjälpa, när och hur hjälpen skulle utföras samt var den skulle ske. Det framgår även att 

brukarna upplever att personlig assistans förändrat deras livssituation genom ökat inflytande, 

flexibilitet, högre grad av oberoende, större möjlighet att påverka beslut som rör vardagslivet 

och möjlighet att komma ut i samhällslivet, samt spontanitet i det vardagliga livet (Jakobsson, 

2000; Lindqvist, 2007).

Handikappreformen förutsätter att personer med funktionsnedsättningar är kapabla att 

uttrycka sina behov, är självständiga och har förmåga att tillvarata egna intressen (Gough, 

2004; Jakobsson, 2000; Lindqvist, 2004). Detta kan leda till svårigheter för personer som har 

nedsatt förmåga att föra sin talan och fatta beslut över sina angelägenheter (Gough, 2004). En 

nackdel med insatsen som Jakobsson (2000) framhåller är att brukaren, som är i beroende-

ställning, inte alltid upplever sig klara av att hävda sina egna behov och önskemål. Relationen 

mellan den som ger och den som tar emot hjälp kan tolkas som ett ”makt-beroende-

förhållande” där hjälpgivaren oftast har den fysiska överlägsenheten (ibid.). 

Vidare en paradox i handikappreformen som framhålls i studier (Sauer, 2004; 

Widerlund, 2004) är att välfärdsstaten och ”dess aktörer” bidrar till skapandet av ”det 

avvikande” där personer med funktionsnedsättningar balanserar mellan normalitet och 

avvikande. Med det menas att genom exempelvis lagstiftning (LSS) bestäms vem som har 

funktionsnedsättningar och har rätt till insatser samtidigt som den enskilde strävar efter att 

uppnå status som ”normal” i mening självständig, jämlik medborgare och därmed ha rätt till 

samhällsgemenskapen. Verksamheten enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor 

och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1§. Målet skall vara att den 

enskilde får möjlighet att leva som andra. (LSS 5§).

Assistansanordnare

En av de ledande principerna i LSS är brukarens självbestämmande vilket ger personer med 

funktionsnedsättning möjlighet att bland annat välja hur insatsen ska anordnas. Den 

assistansberättigade kan själv vara arbetsgivare eller få insatsen anordnad av någon annan, 

exempelvis kooperativ eller privat företag. (Hugemark, 2004; Prop. 1992/159).
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Assistansanordnare kan också vara kommun, en fysisk eller en juridisk person, och den 

enskilde kan även anlita flera assistansanordnare under en del av den beräknade assistanstiden 

(SOU 2008:77). Enligt tidigare nämnd utredning finns i dagsläget inte några krav på tillstånd 

eller certifiering för assistansanordnare, och alla krav från myndigheter är riktade mot den 

enskilde. 

I LSS §§ 14,15 regleras kommunernas ansvar för att samordna insatser som framgår i 

9§, där en av dem är personlig assistans. Detta ansvar kräver dock inte att det ska ske i egen 

regi. Det finns kommuner som upphandlat utförandet av insatsen från enskilda utförare (SOU 

2008:77). 

Försäkringskassans datalager Store (2009) visar tendenser i brukarnas val av 

assistansanordnare och det framgår att nästan hälften av assistansberättigade anlitar 

kommunen som assistansanordnare vilket illustreras av följande figur: 

                                       

Figur 1 Anordnare av assistans.

Vid undersökningstillfället februari 2009 var det drygt 5 400 personer som väljer ”annan 

serviceorganisation” (vilka inkluderar privata assistansanordnarna) för att anordna sin 

assistans. Antalet assistansberättigade som väljer ”annan serviceorganisation” har mer än 

tredubblas sedan 2002 (ibid.). 

Utredning av behov och assistansersättning

Enligt LSS §§14,15 har kommunen ansvar för utförandet av den personliga assistansen, men 

det finansiella ansvaret delas mellan stat och kommun. Om de grundläggande behoven 

överstiger 20 timmar per vecka har den enskilde rätt till assistansersättning enligt LASS. Den 

del av assistansen som överstiger de första 20 timmarna finansieras av staten (via 

Försäkringskassan). Assistansersättning är ett timbelopp vilket är fastställt av regeringen och 
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för 2009 uppgår till 247 kronor, dock finns det undantag och personer med särskilda skäl kan 

beviljas ett högre timbelopp (Försäkringskassan, 2009). Kommunen har ansvar för 

utredningen av stödbehov upp till 20 timmar, om behovet överstiger 20 timmar är det 

Försäkringskassan som genomför utredningen (Prop 1992/93:159). 

En utredning påbörjas efter att handläggaren från Kommunen eller Försäkringskassan 

har fått en ansökan om en insats. Därefter sker det första mötet genom exempelvis hembesök 

eller omsorgs- och vårdplanering där handläggaren har möjlighet att kartlägga den enskildes 

behov av stöd och hjälp (Dunér & Nordström, 2005).

I Riksrevisionens rapport (2004) framgår att när brukaren har fått assistansersättning 

beviljad, är huvudregeln att den utbetalas av Försäkringskassan till den enskilde. Dock finns 

möjlighet, vilket är mest förekommande, att ersättningen utbetalas till anordnaren. Enligt 

Riksförsäkringsverkets allmänna råd bör finansiella medel dels användas till 

personalkostnader (assistenternas löner, sociala avgifter och semesterersättning), och dels 

täcka administrativa kostnader, utbildning och övriga omkostnader. Dock är dessa råd inte 

bindande, utan brukare och anordnare avgör hur assistentersättningen ska användas.

I tidigare nämnda rapport framkommer också att när kommunen är assistansanordnare 

blir brukarens assistansersättning en intäkt till kommunens assistansverksamhet utan koppling 

till brukaren. Det framgår vidare att Kommunförbundet anser att assistansersättningen som 

betalas ut från Försäkringskassan inte täcker kommunens verkliga kostnader. 

Rapporten framhåller också att kommunala anordnare kan använda överskott från 

”lätta” brukare till att täcka högre kostnader för en annan brukare, som kräver mera insatser 

för att täcka behovet. Detta medför att så kallade ”lätta” brukare kan förlora ekonomiskt på att 

välja kommunal assistansanordnare. Hos privata anordnare kan ett överskott exempelvis ge 

vinst åt företaget eller användas till löneökning för de anställda (ibid.). 

Informationsskyldighet och sekretess

Kommunen och Försäkringskassan har skyldighet att informera om de olika alternativ som 

finns för assistansberättigade när det gäller valet av assistansanordnare. Detta regleras av 

Förvaltningslagen 4§ (SFS 1986:223): ”Varje myndighet skall lämna upplysningar, 

vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens 

verksamhetsområde.” Kommunens informationsskyldighet regleras också av LSS 15§ p.3 där

det framgår att till kommunens uppgift hör att ”informera om mål och medel för 

verksamheten…”. 

Olofsson (2007) skriver att den som är verksam i enskild eller kommunal verksamhet 

som avser insatser enligt LSS har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om den 
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enskildas personliga förhållanden. Med detta menas hälsotillstånd, funktionshindrets art, 

antalet assistanstimmar, medicinering, familjsituation, ekonomi och social situation samt 

adresser, telefonnummer, datalistor med mera. Tystnadsplikt och sekretess för anställda i 

myndigheter (kommunal LSS-verksamhet) och enskild verksamhet finns reglerad i följande 

lagstiftningar och kollektivavtal. 

Sekretesslagen 7 kap 4§. 

”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående 
lider men…” (SFS 1980:100)

Tystnadsplikt enligt LSS 29 §: 

”Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser 
insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han därvid erfarit om enskildas personliga 
förhållanden” (SFS 1993:387). 

Olofsson (2007) skriver vidare att i KFO (Svenska Kommunalarbetarförbundet för området 
personlig assistans)/Kommunals kollektivavtal 3 § 1 mom. framgår att:

”Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare grundar sig på ömsesidig lojalitet och 
ömsesidigt förtroende. Arbetstagare skall under sin anställning, likväl som efter anställningens 
upphörande, iakttaga diskretion rörande verksamhetens/brukarens angelägenheter samt iakttaga 
tystnadsplikt beträffande uppgifter, om enskilda personer som arbetstagaren till följd av sin 
anställning erhållit kännedom om och vars yppande kan vålla skada för enskild person eller 
närstående”.

Om kontaktuppgifter till assistansberättigade lämnas ut från kommunen eller 

Försäkringskassan utan den assistansberättigades samtycke betraktas det som ett lagbrott. 

Detta finns reglerat i Sekretesslagen och lyder som följer: ”Sekretess gäller … för uppgift om 

någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den som 

uppgiften rör… lider men om uppgiften röjs” (SFS 1980:100 7 kap.7§). Det måste stå klart att 

uppgiften kan röjas utan men och att den enskilde eller dennes företrädare har lämnat 

samtycke om utlämnande av bland annat kontaktuppgifter. Brott mot tystnadsplikt regleras av 

Brottsbalken 20 kap. 3 § (SFS 1962:700).

Information 

Att drabbas av en funktionsnedsättning och bli föremål för en utredning kan väcka frågor hos 

den enskilde (Socialstyrelsen, 2008a). Därför bör handläggaren ge information om 

utredningsarbetet samt vilka regler som styr utredningsarbetet. Den enskilde bör också 

informeras om syftet med utredningen och ges möjlighet att sätta sig in i processen. Det är 

också av stor vikt att den enskilde informeras om sina rättigheter under utredningsprocessen, 

bland annat rätten att anlita biträde eller ombud (9§ FL), rätten att lämna muntliga uppgifter 
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(14§ FL), rätten att se utredningsmaterial och journalanteckningar (11 kap. 6 § SoL respektive 

21 b § LSS) samt rätten att överklaga beslutet som går den enskilde emot (16 kap. 3§ SoL 

respektive 27 § LSS). Samtliga myndigheter ska eftersträva att uttrycka sig på ett 

lättförståeligt sätt, och informationen ska utformas och anpassas så att den enskilde kan ta till 

sig den. Många gånger är det nödvändigt att lämna information vid ett flertal tillfällen samt 

både skriftligt och muntligt (ibid.).

I Socialstyrelsens rapport (2000) framgår att kommunen bör erbjuda lokalt anpassad 

information om personlig assistans som beskriver vad insatsen personlig assistans innebär, 

vilka alternativ av utförare som finns, skillnaden mellan privat och kommunal anordnare, 

kommunens skyldigheter samt den enskildes rättigheter.

Klang Söderkvist (2007), framhåller att informationen och sätt att föra samtalet ska 

”skräddarsys” och anpassas till brukaren utifrån dennes behov och önskemål. Författaren 

menar vidare att det i många fall är lämpligt att börja med en kort och koncis information som 

brukaren får ta till sig och ”smälta” innan man ger mer information. När man ger information 

är det viktigt att man sammanfattar och summerar samt låter brukaren bekräfta informationen

(ibid.).  

Enligt Cullberg (2006) är psykiska kriser en del av individens liv. Psykisk kris är en 

livssituation individen befinner sig i när dennes tidigare kunskaper och ”inlärda reaktionssätt” 

inte är tillräckliga för att psykiskt bemästra eller förstå den uppkomna situationen. 

Kristillstånd som utlöses av yttre omständigheter, de plötsliga och oväntade påfrestningarna i 

livet benämns som traumatisk kris. Yttre händelser som tillhör livet normalt utlöser reaktioner 

som kallas för utvecklingskriser. Yttre påfrestningar som exempelvis sjukdom, plötslig 

invaliditet, intagning på sjukhus eller annan institution kan utlösa en traumatisk kris. 

Författaren menar att psykiska kriser innebär upplevelser av bland annat övergivenhet, 

självförkastelse eller kaos. Den traumatiska krisens förlopp sker i fyra faser: chockfas, 

reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringen. Under chockfasen är individen i ett 

tillstånd där denne upplever en oförmåga att ”ta in” och bearbeta det som har skett. Individen 

kan ha svårt att minnas vad som sägs eller sker. Därför är det av stor vikt att betydelsefull 

information inte ges under detta tillstånd på grund av att effekten blir minimal och 

informationen glöms bort (ibid.).

Brukarens olika strategier - ”exit”, ”voice” och ”lojalty” 

I LSS 5§ framgår att verksamheten enligt lagen ska främja jämlikhet och full delaktighet i 

samhällslivet. Ett avgörande steg för att uppnå målet är att den assistansberättigade har rätt att 

välja assistansanordnare (Hugemark, 2004). En förutsättning för att göra marknadsval och 
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därmed ha möjlighet att öka självbestämmandet är att individen har kunskap om att vad som 

finns att välja mellan. Författaren menar att det finns tvivel om att personer med 

funktionsnedsättningar har kunskap om olika anordnare. Detta kan leda till att assistans-

berättigade väljer ett annat alternativ än det som bäst överensstämmer med dennes behov och 

önskemål, eller stannar kvar i en organisation trots att denna inte är den optimala.

Vidare menar författaren att assistansberättigades val av anordnare liknas med 

marknadsmodellen, exempelvis som konsumenternas val av produkter och tjänster på 

marknaden. Genom marknadsval kan brukaren ingå och avbryta kontrakt med olika 

assistansanordnare vilket skapar ökade möjligheter till självbestämmande. Med denna 

möjlighet har personer med funktionsnedsättning möjlighet att påverka sin situation genom 

det fria valet om de inte är nöjda och därmed ökas också möjligheten till självbestämmande 

(ibid.).

Hirschmans teori om ”exit, voice och lojalty-strategierna” utgår från antagandet att ett 

företag säljer varor och tjänster till konsumenter. När kvalitet av varor och tjänster försämras 

kan kunderna protestera och påverka sin situation genom att lämna organisationen, sluta köpa 

produkten eller tjänsten – göra ”sorti” (”exit”). En annan möjlighet är att uttrycka sitt 

missnöje till ledningen genom ”protest” (”voice”).  Medan vissa accepterar lojalt ("lojalty") 

och fortsätter köpa produkten eller nyttja tjänsten och stannar inom organisationen

(Hirschman, 2008). 

Att göra sorti är inte alltid en effektiv mekanism om det finns en ”kö” som gör att 

verksamheten kontinuerligt får nya kunder vilket är situationen exempelvis inom 

omsorgsverksamhet (Agevall & Olofsson, 2008). Vidare skriver författarna att det kan

innebära att om den givna organisationen inte passar den enskilde, förändras den inte genom 

en protest eller sorti. Den enskilde, exempelvis inom omsorgsverksamhet, kan också vara i 

underläge och varken protest eller sorti påverkar dennes situation.

Författarna menar också att strategierna om sorti och protest förutsätter att den enskilde

är en självständig och autonom aktör, vilket ofta inte är fallet inom omsorgsverksamheten. De 

analyserar också Hirschmans teori genom att lyfta fram koppling mellan lojalitet och 

beroende, och menar att beroende kan påverka möjligheter till sorti och protest. Beroende kan

orsakas av exempelvis fysiska, sociala och socialpsykologiska hinder. Dessa hinder kan även 

leda till att ”kunden” inte är en självständig aktör vilket i sin tur kan medföra försämrade 

möjligheter att genomföra exempelvis sorti eller protest i vissa situationer. Känslomässiga 

relationer mellan brukare och utförare som utvecklas under en period är exempel på 

socialpsykologiska hinder, och kan bidra till att byte av verksamhet försvåras (ibid.).
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LSS-kommiténs betänkande

Den 15 juli 2004 tillsatte regeringen en kommitté, LSS-kommittén, för att göra en översyn av 

LSS (SFS 1993:387) och LASS (SFS 1993:389) vilket bland annat resulterade i ett 

delbetänkande ”På den assistansberättigades uppdrag ” (SOU 2005:100) som lämnades till 

regeringen hösten 2005. De förslag som kommittén kom fram till resulterade i lagändringar 

1 juli, 2008. Dessa innebar bland annat att assistansersättning bara får användas till köp av 

personlig assistans hos anordnare, och för den som är egen arbetsgivare ska 

assistansersättning användas för lönekostnader och andra omkostnader. Om överskott av 

ersättningen förekommer ska det betalas tillbaka till Försäkringskassan.

LSS-kommittén lämnade i augusti 2008 sitt slutbetänkande ”Möjlighet att leva som 

andra (SOU 2008:77) ” till regeringen där kommittén föreslår att rätten till assistansersättning 

finns kvar som rättighet men att LASS försvinner och delar av denna lag ska införas i LSS.

För att bli beviljad personlig assistans ska grundläggande behov uppgå till minst 20 timmar 

per vecka. Vidare föreslår kommittén att ansvaret för personlig assistans ska bli statligt, och 

att det är Försäkringskassan som beslutar om tillfälligt utökad assistans. Kommittén föreslår 

också att regler för bedömning av behov av personlig assistans blir tydligare. För att stärka 

kontrollen av assistansersättningen föreslås också att i de fall när assistansberättigade väljer 

annan anordnare ska ersättningen betalas till anordnaren. För att stärka kvalitén i utförda 

insatsen föreslås att assistansanordnare ska ha tillstånd från Länsstyrelsen samt att det ska 

finnas ett avtal mellan assistansberättigade och assistansanordnare. Från och med 2010-01-01 

övertas tillsynsansvaret av Socialstyrelsen (ibid.). 
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Metod 

Utifrån studiens karaktär var en kvalitativ ansats att föredra. För att kunna besvara 

forskningsfrågorna genomfördes individuella intervjuer med brukare som hade erfarenhet av 

att ha personlig assistent. Enligt Kvale (1997) är syftet med intervjuer att få beskrivningar av 

informanternas upplevelser av problemområdet där konfidentialiteten bevaras under hela 

forskningsprocessen. Forskningsintervju är ett samtal med struktur och syfte vilket ger 

intervjuaren möjlighet att erhålla de kunskaper som informanterna har och att beskriva 

fenomen ur de intervjuades synvinkel. Intervjuer används för att belysa det aktuella 

problemområdet. 

Tillvägagångssätt 

Studien har genomförts i två små inlandskommuner i Norrbotten och för att komma i kontakt 

med informanterna har vi först kontaktat verksamhetsansvariga och chefer för personlig 

assistans hos fem olika assistansverksamheter, av dem var två kommunala och tre privata. 

Kontaktuppgifter sökte vi bland annat via Internet, verksamheternas hemsidor. 

Vi har fått svar av de ansvariga inom den kommunala assistansverksamheten där de 

ansvariga erbjöd sig att vidarebefordra informationsbrev (bil.1) till X antal brukare som i sin 

tur skulle kontakta oss om intresse för medverkan finns. I brevet framgick en kort presentation 

av oss som skulle utföra studien, dess syfte samt information om konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. 

Vi har skickat informationsbrev via mail till ansvarig i den ena kommunala 

verksamheten och lämnat tio tryckta exemplar till ansvarig i den andra kommunala 

verksamheten. 

Privata assistansanordnare erbjöd sig att undersöka intresse hos brukare och lämna ut 

informationsbrev. Förfrågningar med bifogat informationsbrev skickades via mail till 

ansvariga i två privata verksamheter och tio tryckta exemplar lämnades till ansvarig i den 

tredje privata verksamheten. 

Några dagar efter utskicket av informationsbrev fick vi ett mail från en brukare som 

ville ställa upp för intervju, resterande brukare och god man har kontaktat oss via telefon. 

Insamling av data 

Intervjuerna genomfördes med sex personer som har insatsen personlig assistans och en god 

man under två veckors period i september 2009. Övervägande delen av de intervjuade hade 

kommunen som anordnare. Intervjuerna genomfördes i de enskildas hem och tog mellan 45 -
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60 minuter. Intervjuerna spelades in på diktafon och genomfördes av författarna till 

uppsatsen. 

Urval och kriterier 

Urvalet av intervjupersoner begränsades till vuxna personer i åldern 18-64 år med fysisk 

funktionsnedsättning och som hade insatsen personlig assistans. 

Intervjupersoner 

Vi intervjuade sju personer varav en god man, där övervägande del hade kommunal 

assistansanordnare och några har bytt anordnare eller funderar på att byta till privat 

verksamhet. Omfattning av beviljad tid för insatsen överstiger 20 timmar för samtliga 

informanter. Av de intervjuade var det fyra män och tre kvinnor. Samtliga informanter har 

fysisk funktionsnedsättning och haft insatsen personlig assistans i mer än fem år. 

Intervjuer/Insamling av data

En intervjuguide med viktiga tematiska intervjufrågor utformades (bil. 2). Kvale (1997) 

menar att en bra intervjufråga ska vara relevant till forskningsämnet och samtidigt bidra till ett 

positivt samspel under intervjun. Frågorna var öppna för att ge respondenterna möjlighet att 

reflektera över frågorna och utveckla resonemangen med hjälp av följdfrågor. 

Sju kvalitativa intervjuer genomfördes för att få svar på syftet och forskningsfrågorna 

och samtliga intervjuer ägde rum i brukarens/gode mannens hem. Intervjuerna spelades in på 

diktafon efter informanterna godkännande av detta. 

Analys av kvalitativ data

Intervjuerna skrevs ned ordagrant för att underlätta analys och ge djupare förståelse om vad 

som sades. Enligt Kvale (1997) ger inspelningen möjlighet att återvända till ett samtal samt 

registrerar dynamiken av intervjun: tonfall, pauser med mera. Nedskrivning av intervju är en 

tolkande process där översättning sker från ett samtal till text och utgör en grund för studien 

(ibid.). 

Efter att intervjuerna skrivits ner ordagrant, läste vi igenom materialet ett flertal gånger 

för att få en bild över intervjuernas innehåll.  Sedan analyserade vi och genomförde kodning 

vilket har skett i olika steg.

Enligt Kvale (1997) är ett av stegen i bearbetningen av kvalitativ data att skapa struktur 

genom att söka kategorier i intervjumaterialet. 
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Analys av kvalitativ data genomfördes i olika steg. I Starrin, Larsson, Dahlgren, och Styrborn 

(1991) beskrivs hur kvalitativ data ”övergår” till teori. Detta genomförs med hjälp av 

begreppsmässiga koder vilka ”bryter ner” kvalitativ data och ger den en mening. Författarna 

menar att den begreppsmässiga koden är en nyckel som ”leder fram till teori”.

Först genomfördes en öppen kodning genom att fingranska utskrifterna och hitta citat 

som ”sorterades” efter vad de uttryckte och vilken teori de styrker. Enligt Starrin et al. (1991)

analyserar man och försöker förstå vad den insamlade datan uttalar, vilka teorier som 

framkommer i den öppna kodningen. Under denna process markerades citat som motsvarade 

olika teman. 

Vidare har större kategorier skapats för att få datan mer hanterlig (axialkodning). Under 

det steget har kategoriernas relevans analyserats i relation till studiens syfte. Nästa steg var 

den selektiva kodningen. Enligt Starrin et al. (1991) är syftet med den selektiva kodningen att 

få fram huvudkategorier, att hitta en huvudvariabel som blir en ”empirisk vägvisare” för 

datainsamlingen som är viktig för att avgränsa arbetet. Ett dokument med följande teman har 

skapats: information, kunskaper om olika anordnare, hälsotillstånd, tillfredställelse, brukarens 

olika strategier. Under dessa teman ”sorterades” och analyserades citaten vidare. 

Genom att använda citat i presentationen av studien ges läsaren en uppfattning av 

interaktion under samtalet mellan informanter och intervjuaren. För att göra citaten mer 

läsvänliga och underlätta förståelsen har vi gjort en del smärre justeringar utan att förändra 

innehållet. Men ordagrann utskrift av talspråk med pauser och liknande kan vara svår att 

förstå när den presenteras i skriftlig form därför bör man återge talspråk i en läsbar skriftlig 

form (Kvale, 1997). 

Metoddiskussion 

Under arbetets gång väcktes funderingar och reflektioner när det gäller genomförande och 

utformning av intervjuer som kan ha påverkat resultatet av studien. 

Eftersom studien sker ur brukarperspektiv och sekretessregler ska bevaras, försvårades 

möjligheten att få informanter. Under arbetet med att få informanterna har vi upptäckt att det 

är svårt att beräkna antalet förfrågningar som ska skickas på grund av eventuellt bortfall.  

Insamling av kvalitativ data var beroende av brukarens intresse. Orsaken till att bortfallet var 

större än vi har räknat med är svår att fastställa. Men vi kan anta att brukare med fysisk 

funktionsnedsättning kan ha andra sjukdomar som påverkar hälsotillstånd vilket kan inverka 

på förmåga att kommunicera och ställa upp som informanter. Även det faktum att brukaren 

själv skulle ta kontakt med oss förutsätter en förmåga att ta initiativ, vilket kan upplevas svårt 

på grund av att den enskilde är i en utsatt situation, kan ha påverkat bortfallet.
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Enligt Eliasson (1995), är det viktigt att vara uppmärksam på att datainsamling och analys kan 

påverkas av forskarens bakgrund och värderingar. Detta för att: ”helt förutsättningslösa är vi 

som människor inte förmögna att vara, vare sig i forskning eller andra verksamheter” 

(s.119). Vi vill framhålla att studiens resultat kan ha påverkats av våra tidigare erfarenheter 

och egna bilder av verkligheten. För att minimera risken för subjektiv tolkning har vi strävat 

efter att vara medveten om egna föreställningar och värderingar som kan ha påverkat 

tolkningen och analysen av data. 

Under intervjun var det viktigt att vara medveten om att förtydliga och omformulera 

intervjufrågor om dessa upplevdes vara otydliga. Detta kunde eventuellt medföra att frågorna 

blev ledande vilket i sin tur kan ha påverkat intervjuresultatet. Kvale (1997) framhåller att 

ledande frågor kan påverka resultatet på ett negativt sätt, men även kan användas för att pröva 

tillförlitligheten i informanternas svar. Vidare poängterar författaren vikten av frågornas 

inriktning och att de bidrar till ny kunskap (ibid.). 

Etik

För att uppfylla en god forskningsetik har vi utgått från fyra huvudkrav på forskning under 

planering, genomförande och sammanställning av studien. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Informationskravet innebär att undersökningspersoner informeras om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Med samtyckeskravet menas att 

informanterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan.  För att konfidentialitetskravet 

ska vara uppfyllt, skall undersökningspersonerna ges största möjliga konfidentialitet och 

uppgifter om dessa skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Enligt 

nyttjandekravet får insamlade uppgifter om undersökningspersonerna endast användas för 

forskningsändamål (ibid.). 

Etiska reflektioner

Vår ambition var att utforma intervjufrågorna på ett sådant sätt att de inte upplevdes 

kränkande av informanterna. 

Det faktum att kvalitativ data kommer att bearbetas genom ordagrann nedskrivning där 

muntlig information omvandlas till text, kan medföra risk för att intervjupersonen kan spåras. 

Vi har därför utgått från Kvale (1997), som framhåller att konfidentialiteten bevaras genom 

att intervjupersonerna avidentifieras. På grund av det fåtal informanter som ingår i studien 

uppges varken kön eller ålder på informanterna för att upprätthålla fullständig konfidentialitet. 
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Vi har även förvarat arbetsmaterialet på ett säkert sätt under arbetets gång, samt förstört de 

inspelade intervjuerna och nedskrivet arbetsmaterial när de använts färdigt.
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Analys av empirin  

Syftet med studien var att belysa vilka faktorer som påverkar valet av assistansanordnare.

Enligt Prop. 1992/93:159 har den assistansberättigade rätt att få insatsen personlig assistans 

anordnad på olika sätt. Brukaren kan själv vara arbetsgivare eller anlita en annan 

assistansanordnare exempelvis kommun, företag eller brukarkooperativ. 

Av genomförda intervjuer har vi ringat in följande teman: information, kunskap, 

hälsotillstånd, tillfredställelse samt brukarens olika strategier.

Information 

Intervjuerna har visat att information om insatsens innehåll och utformning, olika 

valmöjligheter och tillvägagångssätt samt brukarens rättigheter är av stor betydelse för den 

enskilde. Detta framkommer av följande citat:

Det jag framförallt vill trycka på, det är just det här med hur viktigt det är att få information 
och att få den i rätt tidpunkt, det är så oerhört viktigt!

Ovanstående utsaga styrker det övervägande delen av intervjupersonerna poängterade om 

vikten av informationen och att information om bland annat olika alternativ av 

assistansanordnare är en förutsättning för att kunna göra ett val. Detta styrks i Socialstyrelsen 

(2008a) där det framgår att det kan väcka många frågor att bli ”föremål” för utredning vilket 

förstärker den enskildes utsatta situation. Därför är det av stor vikt att information om syfte 

och regler som styr utredningsarbetet och den enskildes rättigheter ges. Det poängteras även 

att informationen ska utformas och anpassas till den enskildes tillstånd. Vikten av information 

förstärks ytterligare av att myndigheterna har lagstadgad skyldighet att informera genom 

bland annat Förvaltningslagen (SFS 1986:223, 4§) och LSS (SFS 1993:387, 15§p.3.).

En förutsättning för att kunna välja anordnare är att brukarna har kunskap om vilka som 

finns att tillgå. Av intervjuerna framgår att omfattning av information angående vilka olika 

alternativ som finns för att anordna personlig assistans varierade. Några av informanterna 

framförde att de har fått information om olika alternativ och en av informanterna beskriver 

att: 

Ja, men då sa de att det finns, kommunen har, och privata fanns det, och du kan göra det 
själv. Du kan betala, liksom vara bas själv…

Ovanstående citat visar att informationen om olika valalternativ återges som ytlig och otydlig. 

Det kan även vara så att informationen var utförlig, men inte anpassad till brukarens 

hälsotillstånd och detta kan ha påverkat brukarens tolkning. Som framgår i Klang Söderkvist
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(2007) är det av stor vikt att informationen som ges är individanpassad och att förmedlaren 

sammanfattar och får brukarens bekräftelse av mottagen information.  

Några informanter uppger att informationen var bristfällig och en av dem uttrycker:

Informationen om var jag skulle börja/…/ var väldigt bristfällig. … Vilka möjligheter jag hade till 
hjälp var i stort sett obefintlig.

En annan säger: Den upplysningen fick vi ju inte, eller den finns väl inte.

Informanternas uttalande visar att informationen upplevdes som otillräcklig och kan 

bero på bristande upplysning. Informanternas utsagor styrker även det som framgår i 

Hugemark (2004) där författaren menar att en förutsättning för att göra ett val är att individen 

har kunskap om valalternativ. Men det uttrycks tvivel om att personer med funktions-

nedsättningar har kunskap om olika anordnare. Detta kan resultera i att den assistans-

berättigade inte alltid väljer det alternativ som stämmer bäst överens med dennes behov och 

önskemål.

Informanternas utsagor om bristfällig information kan även bero på att förutsättningar 

för att ta emot information inte var optimala. Med tidigare erfarenhet som grund framförde 

några av informanterna att informationen bör vara översiktlig, tydlig, lättförståelig och 

förmedlas både skriftligt och muntligt. Den ska även vara anpassad till den enskildes 

hälsotillstånd för att ”nå fram”. En av informanterna framför att:

När man drabbas av funktionshinder är det viktigt att man är så pass frisk att man orkar ta 
emot information.

Detta citat visar att den enskildes hälsotillstånd kan påverka förutsättningar att ta emot 

information. Detta styrks av Cullberg (2006) som menar att sjukdom, plötslig invaliditet, 

intagning på sjukhus kan utlösa traumatisk kris och när individen befinner sig i chockfasen 

har denne svårt att ”ta in” och bearbeta information som ges. Därför är det av stor vikt att den 

som ger väsentliga upplysningar har kännedom om detta och inte informerar under denna fas 

(ibid.). 

Kunskap

När det gäller kännedom om olika anordnare uppgav några intervjupersoner att de har

allmänna/grundläggande kunskaper om olika assistansanordnare genom både personliga 

kontakter och media. En av intervjupersonerna säger: 

Jag har hört mycket om privat. Och en del har väldigt goda ord om sig, men en del har 
mindre goda ord om sig…
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Ovanstående citat visar att det förekommer både positiv och negativ information om privata 

assistansanordnare.

Några informanter uttryckte en oklarhet när det gäller deras kännedom om privata utförare 

där en uttryckte:

Och så visste jag ju att det fanns några privata också här i stan, men jag kände ingen…

Citaten visar att informanterna inte har tillräcklig kännedom om de privata utförarna vilket 

kunde avgöra valet av anordnare. För att möjliggöra val krävs det kunskaper om de olika 

alternativen. En tänkbar orsak kan vara att privata anordnare inte har förutsättningar att 

presentera sin verksamhet på grund av bland annat sekretessregler och att det genom 

Förvaltningslagen 4§ (SFS 1986:223) och LSS 15§ p.3 är myndigheternas ansvar och 

skyldighet att informera den enskilde om bland annat vilka assistansanordnare som finns. Det 

kan leda till att brukarens valfrihet begränsas vilket kan upplevas som en de nackdelar med 

handikappreformen som framhölls i tidigare studier (Jakobsson, 2000; Sauer, 2004; 

Widerlund, 2004).

Några informanter uppger att de betraktar kommunen som en trygg utförare av olika stöd- och 

serviceinsatser vilket kan ha påverkat deras val. En av intervjupersonerna uppger:

… och då tänkte man att det är tryggast att anlita kommunen, för man vet ju åtminstone 
vad kommunen är, och står dom för en assistansanordning så då är det nog okey. 

Citatet, och intervjuerna visar att övervägande delen av informanterna har störst kännedom 

om kommunen som anordnare av olika insatser enligt LSS, bland annat personlig assistent. 

Detta kan bero på myndigheter som kommun och Försäkringskassan har ansvar för 

utredningen av behov (Prop.1992/93:159) och därmed har handläggaren som utreder behovet 

möjlighet att ge den första informationen om olika valalternativ samt insatsens innehåll och 

utformning (Dunér & Nordström, 2005).

Av intervjuerna framgår att erfarenheter när det gäller effektivitet vid verkställighet av 

insatsen personlig assistans varierade. När det gäller kommunal verksamhet framförde några 

av informanterna att processen från beslut till verkställighet upplevdes långsam där en av dem 

uttryckte: 

Det tar så lång tid innan man bestämmer. Det ska gå genom olika beslut… Det kanske skulle gå 
fortare med ett privat, det vet vi ju inte”. 

När det gäller verkställighet inom privat verksamhet hade några av informanterna 

uppfattningen att denna process var snabb och effektiv. En av intervjupersoner uttryckte: 



21

… då kom dom hit, och dom ordnade snabbt. Vi fick en snabb information av dom …hur det var och
så… dom var jättetrevliga.

Det framkom en uppskattning av god kommunikation mellan brukare, verksamhetsansvariga 

och assistenter både inom privat och kommunal verksamhet. Informanterna som har bytt eller 

tänkt byta till privat anordnare uttryckte att kontakter i form av hembesök, uppföljning och 

telefonkontakt med verksamhetsansvariga inom privat verksamhet var tätare vilket 

uppskattades. En av intervjupersonerna uttryckte:

…och så är det ju bra med det att dom håller kontakten med oss. … vad som är trevligt är att dom ringer 
och dom kommer och hälsar på.

Ovanstående citat visar att kontakt och kommunikation mellan brukare, samordnare och 

utförare av insatsen är av stor vikt och upplevs positiv. Positiva erfarenheter kan påverka valet 

av assistansanordnare.  

Under intervjuerna framhålls även bemötande som en viktig del och en förutsättning för en 

god relation mellan brukare, verksamhetsansvariga och assistenter. Det betonades vikten av 

att bli bemött på ett respektfullt sätt. Det temat ska hållas levande i alla sammanhang, menade 

informanter där en uttryckte:

Bemötande är viktigt! Det är mycket viktigt. Man kan aldrig prata nog mycket om bemötande. /…/ 
man ska bemöta människor som man vill bli bemött själv… Men man ska aldrig sluta prata om 
bemötande.

Att bli bemött på ett bra sätt stärker självförtroende, ökar möjligheter till ett tillfredställande 

liv vilket styrker målen med LSS och LASS att den enskilde ska ges möjlighet att leva ett 

självständigt och värdigt liv så likt andra människors som möjligt (SFS 1993:387). Det kan 

antas att ett gott bemötande bidrar till att man känner sig behövd, accepterad och trygg, vilket 

kan vara en avgörande faktor vid valet av assistansanordnare. 

Hälsotillstånd

När man drabbas av en funktionsnedsättning är man i en utsatt situation, menar samtliga 

informanter. Nedsatt fysisk och/eller psykisk förmåga innebär svårigheter att ta emot 

information och göra olika val, exempelvis val av assistansanordnare. En av informanterna 

uttrycker:

/…/ man har nog mycket att tänka på utan att behöva tänka på vad ska jag nu ha, vad ska 
jag nu välja, och försöka forska i det. Det har man inte ork till …
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Att göra olika val, som val av assistansanordnare, kräver som tidigare konstaterats goda 

kunskaper om olika anordnare, men även god fysisk och psykisk förmåga vilket ofta inte är 

fallet när man drabbats av en funktionsnedsättning och är i behov av hjälp och stöd.   

Vidare framhåller informanterna vikten av förmågan att kommunicera för att förmedla 

sina behov och önskemål, som framkommer i nedanstående utsagor: 

/…/ man måste kunna prata för sig… eller om någon pratar för en om man inte orkar. För 
det är viktigt!

/…/ jag måste säga att jag har ju en förmåga att tala och kommunicera … Det är väldigt 
långa processer ibland så det kan ta mycket tid och kraft.  

Några informanter uppger att bristfällig information resulterade i att informanterna själva tog 

kontakt med myndigheter och intresseorganisationer för att få kunskap om olika alternativ 

och tillvägagångssätt, vilket framgår av följande citat: 

Då jag blev utskriven och kom hem ringde jag själv till kommunen och frågade vart jag 
skulle vända mig.

Av ovanstående utsagor framgår att den enskildes förmåga att prata för sig är avgörande för 

att få sina behov tillgodosedda. Det framgår även att förloppet från ansökan till verkställande 

av beslut kan vara tidskrävande och upplevas påfrestande, särskild när man befinner sig i en 

utsatt situation. Informanternas utsagor styrker att handikappreformen förutsätter att personer 

med funktionsnedsättningar är kapabla att uttrycka sina behov, är självständiga och har 

förmåga att tillvarata egna intressen (Gough, 2004; Jakobsson, 2000; Lindqvist, 2004). Enligt 

Gough (2004) kan detta leda till svårigheter för personer som har nedsatt förmåga att föra sin 

talan och fatta beslut över sina angelägenheter. Även Jakobsson (2000) framhåller att 

brukaren som är i beroende ställning inte alltid upplever sig klara av att hävda sina egna 

behov och önskemål.

Tillfredställelse

Ett tungt vägande skäl till att majoriteten av intervjupersonerna har valt kommunen som 

anordnare av assistansen och inte vill byta till någon annan är tryggheten och förtroendet för 

kommunen vilket exemplifieras i följande citat: 

Ja, det kändes som tryggare, tror jag. Då visste jag, kanske vad som hände. För man är ganska 
utelämnad när en sådan här sak har hänt

Flera av de intervjuade anger vetskap om vad kommunen är och står för som ett tungt vägande 

skäl till att informanterna valde kommunen som assistansanordnare. Att känna till en 
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verksamhet verkar ge en ökad trygghet. Ett skäl kan vara att kommunen som myndighet styrs 

av lagar, har bland annat informationsskyldighet, men även skyddar genom sekretesslagen, ger 

en ökad trygghet till den enskilde.    

Några informanter framhåller att friheten i utformning av insatsen är stor, samt att hjälp 

och stöd ges utifrån deras behov och önskemål. Detta framgår som en annan orsak till att 

brukare valt kommunal assistansanordnare. En av informanterna uttrycker: 

Ja, jag trivs och vi gör roliga saker. Vi bakar och vi lagar mat. Jo, vi har ganska roligt. De 
följer med om jag vill på en konsert, och de tycker det är lika roligt som jag.

Detta uttalande visar att brukaren är nöjd och genom insatsen har denne möjlighet till ett

tillfredställande liv. Vilket uppfyller syftet med insatsen som framgår i Prop. 1992/93:159, 

som är att den ska vara av personlig karaktär och att den enskilde genom insatsen ska ges 

frihet att själv bestämma om i vilka situationer och vid vilka tillfällen som hjälpen skall ges. 

Informanternas utsagor styrker även det som olika studier har visat (Gough, 2004; 

Gynnerstedt, 2004; Jakobsson, 2000; Lindqvist, 2007) att brukarna upplever att personlig 

assistans gett större möjligheter att påverka beslut som rör vardagslivet och möjlighet att 

komma ut i samhällslivet, samt spontanitet i det vardagliga livet.  Det styrker också att i och 

med LSS började gälla ges personer med funktionsnedsättningar möjligheter att forma sitt 

eget liv på mer jämlika villkor än tidigare (Jakobsson, 2000).

Brukarens olika strategier 

Av intervjuerna framgick att informanterna är medvetna om det fria valet och möjligheten att 

byta assistansanordnare. Några framhåller att de har funderat på att byta från kommunal 

assistansanordnare till privat eller driva det i egen regi, men avstår av olika skäl. En av 

intervjuade är tveksam och säger:

Ja, det skulle vara roligt och se om det gick, men nää. Nu får det vara som det är, jag trivs bra med 
flickorna…

Det finns tankar på att byta till en annan typ av assistansanordnare hos några av informanterna

med kommunal assistansanordnare, men dessa väljer ändå att stanna ”inom organisationen”. 

Det kan man återkoppla till Hirschmans teori om brukarens olika strategier där brukare kan 

välja att acceptera och vara lojala och därmed fortsätta att köpa produkten eller nyttja tjänsten 

och stannar inom organisationen (Hirschman, 2008). En av de mest förekommande 

anledningarna till varför informanter behåller kommunen som assistansanordnare är

upplevelsen av trygghet och att man trivs med personalen. Detta kan man återkoppla till
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Agevall och Olofsson (2008) där de menar att det kan finnas en koppling mellan lojalitet och 

beroende och att beroende som kan orsakas av fysiska, sociala och socialpsykologiska hinder, 

kan påverka möjligheter till sorti och protest. De framhåller vidare att brukare och utförare 

kan utveckla en känslomässig relation vilken kan vara exempel på socialpsykologiska hinder 

och kan bidra till att byte av verksamhet försvåras (ibid.). 

De informanter som tänkt byta eller har bytt från kommunal till privat anordnare uppger 

olika motiv till sina beslut och funderingar. Intervjupersonerna upplever bland annat en 

skillnad när det gäller kommunikation i form av spontana träffar och planerade uppföljningar 

med ansvariga. Vidare menar de att privata anordnare är/varit tydligare i presentation av egen 

verksamhet, samt brukarens rättigheter och insatsens innehåll och utformning. Verksamhetens 

effektivitet när det gäller verkställande av beslut nämns också som en orsak. Ytterligare en 

annan anledning till byte av anordnare är större delaktighet vilket framgår av följande citat:

… mer inflytande och känsla att vara delaktig i många av beslutsprocesserna … Så känner jag idag 
inte i den kommunala verksamheten.

Brukarens inflytande över vissa beslut är av stor vikt och brister i delaktighet kan delvis ha 

bidragit till att informanterna tänker byta eller har bytt assistansanordnare. Detta styrker

Hirschmans teori om brukarens olika strategier när denne inte är nöjd med ”tjänster eller 

produkter” och visar att denne kan påverka sin situation genom att göra ”sorti” – byta till en 

annan anordnare. Brukaren kan även uttrycka sitt missnöje över ”tjänsternas innehåll” genom 

protest (Hirschman, 2008). Exempelvis underrätta den nuvarande anordnaren om sitt missnöje 

genom att medvetengöra om situationen inte förändras sker ett byte till annan anordnare. 

Samtliga informanter framhåller att de uppskattar och värdesätter insatsen personlig 

assistans som ger ökat inflytande och högre grad av oberoende i sitt vardagliga liv. Dock 

påtalar några att fysisk funktionsnedsättning och personlig assistans innebär ett beroende av 

andras hjälp och stöd.  En av intervjupersonerna uttalar: 

Jo, det är klart att det är ju ett givande och tagande. Men det måste man ju veta om, att jag klarar 

mig inte, så jag får både ge och ta. Det är ju så man får tänka då du vet att jag måste ha det så…. 

Ovanstående uttalande visar att brukaren med fysisk funktionsnedsättning kan uppleva sig 

vara i beroendeställning. Det kan leda till att denne inte alltid väljer att hävda sina önskemål.

Detta styrker Hirschmans teori om brukarens olika strategier där brukare på grund av bland 

annat fysiskt hinder känner sig underlägsen och avstår att göra sorti eller protest och är lojal. 
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Det kan leda till att brukare stannar i en organisation trots att denna inte är den optimala (jfr. 

Agevall & Olofsson, 2008; Hugemark, 2004). Uttalandet styrker även Jakobsson (2000) som 

framhåller att brukaren, som är i beroende ställning, inte alltid upplever sig klara av och orka 

hävda sina behov och önskemål.
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Avslutande diskussioner

I och med LSS fick personer med funktionsnedsättning större möjlighet att forma sitt eget liv 

på mer jämlika villkor än tidigare, framhåller Jakobsson (2000). Assistansreformen har dock 

inneburit en svår och komplicerad förändring för personer med funktionsnedsättning som 

omfattas av dessa lagar. Detta genom att dessa personer från att vara mottagare av andras 

omsorger blev individer som fick ta eget ansvar och bestämma över sitt liv (ibid.).

LSS ska främja jämlikheten och full delaktighet i samhällslivet (LSS 5 §). Ett 

avgörande steg för att uppnå dessa mål är att den assistansberättigade har rätt att välja 

assistansanordnare (Hugemark, 2004). Genom ett marknadsval där personer med 

funktionsnedsättningar likt konsumenter på marknaden kan ingå och avbryta kontrakt med 

olika assistansanordnare skapas ökade möjligheter till självbestämmande (ibid.).

Avsikten med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar val av 

assistansanordnare. Vid sökning av tidigare forskning har det visat sig att det finns ett fåtal 

liknande studier ur brukarperspektiv. Vi antar att en tänkbar orsak till detta kan vara att 

medverkan i studien fordrar att brukare själv visar sitt intresse och tar initiativ för att delta i 

studien. Det har visat sig att informanterna som medverkat i vår studie har god förmåga att 

kommunicera, uttrycka sig och förmedla sina behov och önskemål. 

Under arbetets gång har det framkommit att göra ett val av bland annat 

assistansanordnare kräver av den assistansberättigade en motprestation i form av förmåga att 

uttrycka sig och sina behov, förmåga att tillvarata sina intressen, samt en arbetsinsats i form 

av engagemang för att få ta del av denna rättighetslag vilket kan upplevas som 

motsägelsefullt. Detta styrker diskussionerna som förs om lagens för- och nackdelar, som å 

ena sidan innebär att det krävs en omfattande funktionsnedsättning för att ha rätt till insatser 

enligt LSS och LASS vilket medför att personen är i en utsatt situation och i behov av andras 

hjälp. Å andra sidan förutsätter reformen att personer med funktionsnedsättning har förmåga 

att uttrycka sina behov och önskemål, fatta beslut och välja bland annat assistansanordnare. 

För att den assistansberättigade ska kunna göra ett val och ta beslut om vem som ska 

utföra assistansen krävs att denne har kunskap om valmöjligheter och olika alternativ. Av 

intervjuerna framgick att övervägande delen av informanter inte har sådan kunskap vilket 

försvårar den enskildes valfrihet och kan påverka möjlighet till självbestämmande. Det faktum att 

myndigheterna har lagstadgad informationsskyldighet om samtliga valalternativ, samt att den 

enskildes kontaktuppgifter skyddas av sekretessregler vilket kan begränsa utförarnas möjlighet att 

presentera sin verksamhet på lika villkor, kan påverka brukarens val. Innebörden av lagstadgad 

valfrihet kan upplevas som motsägelsefull och svår att uppnå. Detta på grund av att den enskilde å
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ena sidan har rätt att välja fritt vilken anordnare som ska utföra insatsen. Å andra sidan kräver

detta bland annat fysisk och psykisk förmåga, samt utförlig och likvärdig information om vilka 

alternativ som står till buds (jfr. Hugemark, 2004).

För att få kunskap om olika valalternativ och uppnå brukarens valfrihet bör 

myndigheternas tjänstemän (handläggare) sakligt och opartiskt presentera vilka alternativ som 

finns (jfr. Socialstyrelsen, 2000). Vi förmodar att det kan vara en svår avvägning för 

handläggaren att presentera olika alternativ likvärdigt när denne företräder en given 

organisation. Detta kan i sin tur inverka på brukarens valfrihet och möjlighet att utöva 

självbestämmande.

Analys av data samt olika studier (jfr, Cullberg, 2006; Klang Söderkvist, 2007; 

Socialstyrelsen, 2008a) har visat att förmedling av information är en komplicerad process. 

Brukaren är i en utsatt situation där det är av stor vikt att den som förmedlar informationen

har kunskap om bland annat hur den enskildes hälsotillstånd påverkar förmågan att ta till sig 

information. Det har också framkommit att informationens utformning och tillgänglighet är av 

stor betydelse för brukaren eftersom individanpassad information är en förutsättning för att 

kunna välja det mest optimala alternativet. 

Under arbetets gång framkom även andra faktorer som kan påverka den enskildes val av 

anordnare. Dessa är bland annat hur olika anordnare av personlig assistans framställs i media, 

omgivningens uppfattning samt den egna inställningen till privat respektive offentlig 

verksamhet. 

Genom rätt att välja assistansanordnare ökar den enskildes möjlighet att påverka beslut 

som rör vardagslivet vilket är ett av målen med LSS och LASS. Dock krävs det en god 

förmåga att värna sina intressen och ta beslut samt kunskap om olika valmöjligheter. Med 

tanke på att assistansberättigade har olika funktionsnedsättningar kan dessa krav som 

möjliggör valfrihet vara svåra att leva upp till. Detta väcker funderingar om ”rätten att välja” 

verkligen innebär valfrihet.
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Bilaga 1.

  

Institutionen för arbetsvetenskap
Sociala omsorgsprogrammet

Förfrågan om medverkan i studie

Att välja assistansanordnare kan vara av avgörande betydelse den som har blivit beviljad 

insatsen personlig assistans.

Vi har påbörjat vårt examensarbete där syftet är att studera vad som påverkar den 

assistansberättigades val av assistansanordnare. För att genomföra studien vill vi gärna ta del 

av dina erfarenheter och undrar därför om du kan tänka dig att deltaga i en intervju. Intervjun 

beräknas ta cirka en timme, och om du godkänner det, kommer den att spelas in på band 

vilket kommer att raderas efter bearbetning. All information kommer att behandlas 

konfidentiellt som innebär att deltagarna kommer att avidentifieras och ingen annan än vi 

kommer att ha tillgång till materialet. Medverkan i studien är frivillig och du har möjlighet att 

avbryta deltagandet när som helst utan att uppge någon anledning.

Vi som kommer att genomföra studien är två studenter som läser sjunde terminen på sociala 

omsorgsprogrammet vid Luleå Tekniska universitet. Vår utbildning kommer att leda till både 

en yrkesexamen och kandidatexamen i social omsorg. Efter avslutad utbildning har vi 

möjlighet att arbeta som bland annat enhetschef eller biståndshandläggare inom kommunens 

socialtjänst eller handläggare inom statliga förvaltningar. 

Studien påbörjas i september 2009. Resultatet av studien kommer att finnas tillgänglig i en 

uppsats vid institutionen för arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet 

http://www.ltu.se/lib under länken ”publikationer vid LTU”.

Om du har några frågor eller intresse finns att delta kan du att meddela oss detta genom att 

ringa eller maila ditt namn och telefonnummer till oss senast den 16/9-09. 

http://www.ltu.se/lib
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Vi kommer att kontakta dig per telefon för att bestämma tid och plats för intervjun

Annika Åström          Nataliya Nilsson Lena Widerlund
Student          Student Handledare
Tfn: 070-277 86 20          Tfn: 070-670 83 89 Tfn. 0920-49 38 58
aniaso-4@student.ltu.se          nilnat-6@student.ltu.se Lena.Widerlund@ltu.se

mailto:4@student.ltu.se
mailto:6@student.ltu.se
mailto:Widerlund@ltu.se
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Bilaga 2.

Frågor till intervjuguide:

1. Hur länge har du haft personlig assistans? 

2. Hur många timmar har du assistans per vecka?

3. När du blev beviljad insatsen vilken information fick du om olika anordnare. 

4. Av vem fick information?

5. Beskriv vad gjorde och vad fick dig att välja den anordnare du har idag?

6. Har du bytt eller funderar du på att byta anordnare?

Om man har bytt assistansanordnare:

a. Hur länge har du haft den nuvarande assistansanordnaren?

b. Beskriv vad fick dig att byta?

c. Var fick du information om den nuvarande assistansanordnaren 

d. Beskriv upplevelsen inför bytet.

e. Hade du något stöd? Någon att prata med? 

7. Något annat du har att tillägga, du funderar på?


