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Abstract
This study focuses on the influence a user may have over his or her welfare service, personal assistance.
A county, an assistance firm and a user cooperative are compared with the thesis that the organisation
that surrounds the users shapes the possibilities the user have to influence his or her personal
assistance. There are questions that try to answer if there are outspoken social goals within each
organisation. Questions regarding influence of the user when she och he is choosing the assistans
provider and the users possibility to influence and his or her power to decide who and when anyone
works as an assistant are asked.
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Förord
Jag vill rikta ett varmt tack till alla medverkande för deras frivilliga deltagande i min vetenskapliga
studie. Utan dem hade denna studie inte varit möjligt att genomföra.
Ett stort och varmt tack vill jag också rikta till mina handledare, professor Victor Pestoff och
docent Ingrid Zakrisson för deras utmärkta handledning. Pestoffs vetenskapliga arbete har varit en
enastående inspirationskälla för min uppsats teoridel och Zakrisson har på ett föredömligt sätt hjälpt
mig reda ut metodiska utmaningar.
Jag vill också passa på att tacka för stöd och förståelse då jag skrivit uppsatsen vid sidan av mitt
arbete till handledare, medverkande, min fantastiska mor Karin Westin, arbetskamrater samt postumt
till min fina extra mormor och vän under några år, Birgitta Almqvist, doktor i pedagogik. Min uppsats
tillägnas alla funktionshindrade som får kämpa för att göra sin röst hörd i vardagen.
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Kapitel 1: Introduktion – bakgrund och mål för uppsatsen
Jag har varit student på Mittuniversitetets magisterutbildning med inriktning mot välfärdsstatens
sociala och politiska ekonomi vid Campus Östersund. Mina studier har skett vid sidan av mitt arbete
med utvecklingsstörda på gruppboende i kommunal regi.
Med tiden har mitt intresseområde blivit allt mer klart för mig och genom mitt liv löper en röd
tråd av intresse för demokratifrågor och då särskilt hur vi kan minska ojämlikhet inom ideella
organisationer. Det faller sig lätt så som statsvetare men det finns också en personlig erfarenhet av att i
olika föreningssammanhang under flera år ha diskuterat ledarskap och intern demokrati.
Att vara intresserad av hur vi kan fylla demokratin med mer innehåll och utveckla välfärden
gör det naturligt att vara besjälad av ämnet social ekonomi och välfärdsstatens demokratisering.
Intresset är då främst att diskutera demokratiskt inflytande eller som det också brukar benämnas
brukarinflytande i olika organisationsformer. Brukarinflytande har kanske mer traditionellt handlat om
medinflytande men intresset är här med tonvikt på vilket självbestämmande en funktionshindrad kan
ha som brukare med olika assistansanordnare av personlig assistans. De olika assistansanordnare som
förekommer i mitt vetenskapliga arbete kommer från tre samhällssektorer, den offentliga i form av en
kommun, den privata i form av ett assistansbolag och den tredje sektorn i form av ett brukarkooperativ.
Min uppsats bygger på tes om att olika organisationsformer leder till olika resultat avseende brukarens
inflytande över sin välfärdstjänst personlig assistans.
Med tiden har jag utvecklad min vetenskapliga kunskap och mina tankar om välfärdsstatens
utveckling och den tredje sektorn som välfärdsproducent, det unika med sektorn och de utmaningar
som den tredje sektorn står inför i Sverige.
Den tredje sektorn kan genom sin unika karaktär bli en garant för kvalitet i sociala tjänster
liksom att berika arbetsmiljö för anställda och engagera brukaren i produktionen av välfärdstjänster.
Sektorn skulle på så sätt kunna komma att öka vårt inflytande som medborgare över våra välfärdstjänster i vardagen och svara upp mot de utmaningar välfärdsstaten står inför. I praktiken kan den
tredje sektorn som välfärdsproducent komma att medverka till en demokratisering av välfärdsstaten.
Men är det att ställa för hög vetenskaplig tilltro till den tredje sektorns reformkraft? Måste det inte till
också en politisk vilja för att åstadkomma förändringar i välfärdsstatens organisering?
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Kapitel 2: Teoretisk bakgrund
Kapitel 2.1: Inflytande i relation till funktionshindrade
Om någon som undertecknad är intresserad av brukares möjlighet till inflytande är det viktigt att
definiera ordet makt. Inflytande och makt är logiskt nära relaterade till varandra, om jag inte har makt,
hur kan jag då ha inflytande över någonting?
Olof Petersson har gjort en sammanfattning av maktutredningen där han diskuterar termen
makt och vad det innebär. Tydligt är att det finns många definitioner av begreppet makt och att det
inom samhällsforskningen är ett mycket omtvistat begrepp. Det finns dock en viss gemensam kärna
där makt ses som möjlighet att påverka. Längre än så sträcker sig inte enigheten. Petersson definierar
makt enligt följande: ”Makt är att påverka vad, att påverka hur?” (Petersson, 1991, s6). Demokratins
grundläggande princip om självbestämmande och folkstyre, kommer enligt Pettersson till uttryck i
”medborgarskapets tanke om allas lika rätt till personlig utveckling och lika rätt att påverka samhällets
gemensamma angelägenheter.” (Ibid, s14)
Att ha påverkan förutsätter inflytande vilket används i en vid definition i en utredning om
funktionshindrades situation SOU 1990:19 där inflytande ses som människors möjlighet att påverka sin
livssituation i enlighet med deras ambitioner och önskningar. Men ett annat sätt att närma oss en
definition av inflytande är att diskutera filosofiskt utifrån begrepp som människovärde, integritet och
valfrihet. Enligt bilaga 10 till betänkandet ”På den assistansberättigades uppdrag”, SOU 2005:100 uttrycks
att tanken om människovärde är central i vårt samhällsliv och vår kulturella självförståelse. Den
svenska regeringsformen knyter an till denna princip med följande formulering: ”Den offentliga makten
skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.”
Författaren förklarar sitt filosofiska resonemang: ”Här uttrycks idén om alla människors lika värde, men en
outtalad förutsättning är naturligtvis också att detta värde är högt. Om människors värde är lika innebär det
också att människovärdet inte har något att göra med vilken status vi har i olika sociala sammanhang eller vilken
nytta vi levererar till vår omgivning. Inte heller handlar människovärdet om hur människor uppskattar sitt eget
liv, vilken grad av välbefinnande de har. Alla har lika värde oavsett sin status, sin nytta och sitt välbefinnande.”
(SOU 2005:100, s374)
Delaktighet och inflytande i de sammanhang vi lever blir därmed en förutsättning för vår
respekt för människors lika värde. Men definitionen blir föga operationaliserbar varför jag försöker
hitta andra vägar att definiera begreppet. Låt oss titta på assistansreformens diskurser och mål.
Valfrihet, autonomi och delaktighet är begrepp som tillsammans med integritet framstår som helt
centrala i assistansreformen (Hugemark, 2004).
Syftet med LSS-lagen, (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är följande:
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”5 § Verksamhet 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.” (SFS 1993:387)
I den sjätte paragrafen framkommer det som är centralt för min uppsats:
”6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda
samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes
självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och
medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas
och säkras.” (SFS 1993:387)
Kan ett sätt att definiera inflytande för brukaren av personlig assistans vara att se på vilka sätt
dessa övergripande mål ska nås? I boken Personlig assistans och medborgarskap ter sig detta som en
framkomlig väg. Hugemark har skrivit ett kapitel: Med rätt att bestämma själv? - ”exit”, ”voice” och
personlig assistans där hon förklarar assistansreformens diskurser och mål. En person som beviljats
assistansmedel har rätt att avgöra vilken organisation som ska samordna hans eller hennes assistans.
Brukaren kan välja att själv samordna assistansen eller upphandla assistansen hos en kommun, ett
privat företag eller ett kooperativ. Funktionshindrade benämns som sina assistenters uppdragsgivare i
olika reformtexter och här förutsätts den assistansberättigade ha möjlighet att välja vem som ska
anställas, inklusive vilken utbildning och annan kompetens den personliga assistenten ska inneha.
Diskussionen om arbetsledarskap förutsätter också ett långtgående inflytande över hur assistansen ska
organiseras och utföras. Därmed kan LSS-lagens mål om självbestämmande, integritet, inflytande och
medbestämmande utmynna i olika tolkningar; där lagen dels avser möjligheten för brukaren att avgöra
vem som ska samordna assistansen; dels innefattar möjligheten för brukaren att bestämma över
assistansens utförande och assistenternas arbete i en given organisation (Hugemark, 2004).
I Giertz avhandling Ideal och vardag Inflytande och självbestämmande med personlig assistans
framgår att författarens utgångspunkt är ”att betoningen i LSS på inflytande och självbestämmande är en
markering av att människor med funktionsnedsättningar har rätt att vara ett subjekt med ansvar för och förmåga
att utforma sitt eget liv. Makt blir då en aspekt av den reella möjligheten att utöva inflytande och
självbestämmande. För att kunna utöva inflytande och självbestämmande förutsätts att individen har behov av
och möjligheter att påverka sin situation. Möjligheter kan här ses som makt – makt i de relationer som individen
befinner sig i och där resurser, som till exempel kunskaper, språk, ekonomi och socialt nätverk, är en del av
förutsättningarna i relationen.” (Giertz 2008, s23).
Giertz avser med inflytande ”möjligheten att utforma ramarna för sitt liv; till exempel bostad, arbete
och fritid, utifrån sin situation genom aktiva val och delaktighet i väsentliga beslutsprocesser.” Med självbestämmande avser författaren ”individens möjlighet att detaljstyra sitt vardagsliv efter sina egna och
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närståendes behov.” Maktaspekten är på detta sätt enligt Giertz en förutsättning för inflytande och
självbestämmande (Ibid).
Assistansreformen leder enligt Hugemark till självbestämmande som kund i och med att
reformen utgår från möjligheten för den assistansberättigade till marknadsval. Vid missnöje antas den
assistansberättigade göra sorti, (exit) och välja en annan assistansanordnare. I praktiken finns också en
annan diskurs om självbestämmande som betonar självbestämmande som arbetsledare, dvs. den
funktionshindrades möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter, (voice). I reformtexten
kommer detta till uttryck på så sätt att personer med funktionshinder benämns som assistenternas
uppdragsgivare eller arbetsledare (Hugemark, 2004).
Giertz å sin sida för i sin avhandling ett resonemang utifrån resultaten av intervjuerna att
brukarens inflytande i ansökningsprocessen till personlig assistans är beroende av förmåga och
aktivitet. De funktionshindrade kan till en början vara beroende av andra men med större erfarenhet
också få mer inflytande med tiden. Om funktionshindret är medfött eller kommit vid olycka påverkar
också. Kunskap, relationen till handläggare, bemötandet brukaren får samt verkställarens regelverk är
också viktiga faktorer som påverkar brukarens inflytande (Giertz, 2008).
Därmed så kommer jag utifrån texten ovan att definiera inflytande för brukaren över sin
personliga assistans som en kombination av dels självbestämmande för brukaren i sitt val av
assistansanordnare; dels inflytande som arbetsledare/brukare i vardagen samt den möjlighet som finns
till självbestämmande genom att detaljstyra sin personliga assistans i vardagen efter egna behov. Med
min definition försöker jag därmed göra skillnad på inflytande och självbestämmande där självbestämmande är den högre graden av inflytande där brukaren förutsätts ha sista ordet över hur
insatsen ges i den givna situationen.
En bilagerapport till SOU 1990:19 tar upp några viktiga aspekter. Utifrån de intervjuades svar
har SOU-utredarna arbetat fram sex olika inflytandesituationer. Detta då inflytandesituationen bestäms
i samspelet mellan omgivningsförhållandena och den funktionshindrade. Varje kategori är en teoretisk
renodling men kategorierna ger uttryck för den variation av inflytandesituationer som utredarna har
funnit i sitt arbete. Tidpunkten för intervjuerna fixerar den bild de fått av verkligheten. Den första
inflytandesituationen som SOU-utredarna benämnt ”den rebelliska inflytandesituationen” är en situation
där brukaren lever i en situation som kan beskrivas som rebellisk. Dessa funktionshindrade personer är
mycket initiativrika och tar själva initiativ för att påverka sin situation. De har det normala livet som
referenspunkt, dvs. de har inte låtit sig påverkas av det faktum att de har ett funktionshinder. Personer
som uppvisar detta rebelliska mönster är individualister och betonar ofta att det är upp till en själv och
säga ifrån och ta till vara ens intressen. Deras insikt om att de själva vet bäst och mest om sin situation
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gör att de ofta har en kritisk distans till vad myndigheter gör. De lär sig ofta att använda genvägar för
att påverka myndigheter och tar ofta direkt personlig kontakt om de blivit upprörda över någonting
(SOU 1990:19).
Detta individualistiska drag är det skiljer dem främst från dem som befinner sig i en inflytandesituation av ”påverkan”. De ser sig själva som handlade subjekt men de betonar inte lika tydligt vikten
av att det är upp till dem själva utan talar i termer av att de har ordnat eller skaffat något. De är relativt
nöjda med den service de får. Missnöjet är partiellt och gäller väl avgränsade former av service. Dessa
personer ser funktionsnedsättningen och handikappet som något de får leva med och där ambitionen
är att leva så normalt det nu går med den funktionsnedsättning de har. Här finns ett mer kollektivt
tänkande varför de flesta påverkare är aktiva medlemmar i handikapporganisationer. Flera har
förtroendeuppdrag och de kanaliserar sitt missnöje genom de etablerade kanalerna (Ibid).
I den rebelliska situationen och påverkanssituationen karakteriseras de som maktutövare. Men
det finns också personer som har projekt och ambitioner och tar initiativ men har ytterst begränsad
framgång. Deras situation kännetecknas av ”maktlöshet” vilket är den tredje inflytandesituationen.
Om man möter motstånd tillräckligt många gånger så ger man upp och situationen kännetecknas då
snarare snabbt av vanmakt. De som är maktlösa har rebellernas envishet och tar initiativ men blir lika
besviken varje gång. De har sällan framgång men de är oförtröttliga i sin energi vilket hindrar dem från
att resignera eller hamna i en situation av vanmakt (Ibid).
Den fjärde inflytandesituationen kallas ”hälsan tiger still” och personerna i denna kategori tar
inte ofta initiativ till förändringar utan är i det stora hela nöjda med sin situation. Denna avsaknad av
missnöje eller initiativ kan främst ses ha två orsaker, den första är att anspråksnivån är lägre men det
kan också bero på att man har en bättre service än den service påverkarna får. Möjlighet att påverka
finns för dessa individer men de har aldrig haft behov av att utnyttja möjligheten (Ibid).
Den femte kategorin av inflytandesituationer benämns ”resignation” och här finner vi personer
som i stort saknar projekt. De ser sig själva som oskyldiga offer och funktionsnedsättningen har satt
dem i en situation som de inte riktigt kan acceptera men de ser inga vägar att förändra situationen. I
den sjätte kategorin av inflytandesituationer så befinner sig personerna i en situation av ”vanmakt”,
och de tar inga initiativ. I den resignerade situationen ser man funktionsnedsättningen som orsak till
sin passivitet men här i en situation av vanmakt så har personerna erfarenhet av bristande framgång.
Deras ambitioner har minskat som resultat av misslyckade försök att påverka och har de haft projekt så
har de givit upp dem. Om en person inte kan kommunicera sina projekt så kan de bära på en situation
av vanmakt. Det finns också extrema fall av vanmakt där människorna lever sina liv på andras villkor
och andra har kontakter med olika myndigheter och diskuterar utformning av stödåtgärder. Det sker
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en mycket begränsad eller inte någon diskussion alls med personen om dennes ambitioner och
önskemål. De som agerat på detta sätt var alltid närstående enligt utredarna. De mest extrema
situationerna av vanmakt har de funnit i informella sociala nätverk kring de funktionshindrade (Ibid).
Dessa inflytandesituationer tydliggör olika mönster av inflytandesituationer men situationen är
självfallet något som förändras för de intervjuade också till följd av att deras omgivning förändras.
Utredarna har fryst bilden utifrån intervjutillfället. Skillnaderna kan ses som ett uttryck för olika
förhållningssätt vilket är lockande, men som jag tolkar texten så kan en person befinna sig i olika
inflytandesituationer i relation till olika myndigheter/områden. Intressant är att omgivande
organisationer förväntas forma inflytandesituationen (Ibid).
Detta är i direkt linje med min tes om att olika organisationsformer leder till olika resultat
avseende brukarens inflytande över sin välfärdstjänst personlig assistans. I avsnittet ovan om
inflytande så nämns också marknadsval i assistansreformen och det kan vara lätt att förstå sig på om vi
befinner oss på en privat marknad. Det är dock så att personlig assistans kan ges av olika organisationer från olika sektorer dvs. både av en kommun, ett assistansbolag likväl som en tredje sektorn
organisation eller ske i egen regi. Med vad utgör då den tredje sektorn som brukarkooperativ är en del
av och hur kan man sätta den i relation till välfärdsstaten?

Kapitel 2.2: Den tredje sektorn och välfärdsstaten
Begreppet tredje sektorn är nära relaterad till begreppet social ekonomi (Westlund, 2001).
Enligt Wijkström kan vi använda oss av tre ansatser för att definiera begreppet social ekonomi.
Den första ansatsen tar sin i definitionen av social ekonomi som en tredje sektor vid sidan av den
privata och offentliga sektorn. Denna ansats menar att det finns några juridiska former som tillsammans utgör den sociala ekonomin. Den andra ansatsen till social ekonomi ser social ekonomi som
aktiviteter vilka resulterar i samhälleligt väl och demokratiskt inflytande. Denna ansats utgår i sin tur
från att det är syftet av eller resultatet av aktiviteterna som avgör om vi kan se aktiviteterna som en del
av den sociala ekonomin. En tredje ansats ser på den sociala ekonomin som policy redskap för den
Europeiska unionen. I denna ansats är den sociala ekonomin definierad av den Europeiska unionen
eller den svenska staten som ett set av organisationer eller aktiviteter som kan sägas vara positiva eller
möjliga mottagare av stöd från exempelvis strukturfonderna (Wijkström, 1999).
De definitioner som presenterats hittills har enligt Westlund tenderat att ha som utgångspunkt,
1) aktiviteternas juridiska form eller huvudansvar eller 2) syftet med aktiviteterna. De policydokument
som hittills framkommit har kombinerat både juridisk form och syfte (Westlund, 2001).
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En arbetsgrupp inom Kulturdepartementet har presenterat en definition av social ekonomi där
det framhålls följande: ”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga
ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa
sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande
sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte
vinstintresse, som främsta drivkraft." (Regeringskansliet, 2001)
Definitionen som arbetsgruppen föreslår bemöts sannolikt inte av mycket motstånd men är
samtidigt så abstrakt och generell att den med undantag för medlemsnytta är definitionen nästan
identisk med målen för den offentliga sektorn, (sociala mål, demokrati och allmännytta). Skillnaden
mellan arbetsgruppens definition av social ekonomi och den offentliga sektorn ligger i dess juridiska
former. Enligt Westlund utgör den sociala ekonomin en del av ett spektrum där det inte finns några
strikt avgränsande aktiviteter varför det enligt författaren kan vara bra att ha de juridiska formerna som
utgångspunkt (Westlund, 2001).
På detta sätt blir det som jag ser det legitimt att tala om social ekonomi som en tredje sektor
vilken avgränsas av juridiska former. Arbetsgruppens definition av social ekonomi blir därmed den
definition som jag använder liktydigt för den tredje sektorn.
Den tredje sektorns roll, (som välfärdsproducent) har under lång tid i Sverige blivit ignorerad i
offentlig och politiskt diskurs som en frukt av det fokus som varit på en statligt styrd välfärd (Bush
Zetterberg, 1996). Trots en ökad kunskap undre senare år så saknar vi fortfarande forskning om den
tredje sektorn i Sverige i jämförelse med andra länder, sektorns roll inom det sociala fältet och sektorns
roll för välfärd i allmänhet (Lundström & Svedberg, 1998).
Dahlberg har skrivit en bok om välfärdsrelationer, frivilligorganisationer och lokala myndigheter där hon ser på frivillig arbetet för äldre människor i Sverige. Forskarens syfte är att undersöka
variationen i tillgången på välfärdstjänster av frivilligorganisationer och lokala myndigheter i Sverige.
Då Dahlberg gör detta har hon för mig bidragit med en talande beskrivning av olika forskningsansatser
till studiet av den tredje sektorn. I detta sammanhang försöker Dahlberg också avgöra vilken
forskningsansats som är mest lämplig med hänsyn till hennes resultat.
Den första forskningsansatsen kan beskrivas av en ersättningsteori där det råder en beroende
relation mellan frivillig organisationer och staten, där mer aktivitet från en aktör förväntas leda till
mindre aktivitet från en annan aktör. Inom forskningen har det antagits att den omfattande välfärdsstat
som Sverige pressar ut frivillig aktivitet. Det är dock viktigt att notera att denna process av att pressa ut
en aktör också kan verka i motsatt riktning.
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Enligt en komplementär teori (eller forskningsansats) å andra sidan så förväntas det att olika
aktörer inte till fullo kan ersätta varandra. Aktörerna förväntas ha olika karaktär som gör dem lämpliga
att utföra olika uppgifter. En ökning av en aktörs aktivitet förväntas på så sätt att leda till en ökning av
antalet aktiviteter. I denna forskningsansats förväntas varken ett negativt eller positivt orsakssamband
mellan aktiviteter från frivilligorganisationer och lokala myndigheter. Man förväntar sig att det inte
finns någon stor överlappning vad avser den sorts tjänster som olika aktörer utföra sedan de
specialiserar sig på olika uppgifter.
Den tredje forskningsansatsen som Dahlberg framhåller kan beskrivas som en teori om
välfärdspluralism där det förväntas en positiv dubblering av olika aktörer, dvs. att olika aktörer utför
samma sorts tjänster. Här ges brukaren ett val mellan olika alternativa tjänster som produceras av olika
aktörer på en marknad präglad av mångfald för tjänster. De olika aktörerna förväntas att utföra
välfärdstjänster av liknande art, men tjänsterna från en aktör kan ha olika betydelse för brukaren i
jämförelse med tjänsterna från en annan aktör. Enligt Dahlberg så ger inte denna teori testbara
premisser. Emellertid så slutar hon med att hävda att teorin skulle kunna få stöd om det visar sig finnas
ett positivt samband mellan tjänster från frivilligorganisationer och tjänster från stat, lokala myndigheter. I Dahlbergs studie har hon inte inkluderat organisationer som brukarkooperativ som utför en
skattebaserad välfärdstjänst som personlig assistans utan har tittat på frivilligt arbete för att hjälpa
äldre (Dahlberg, 2004).
Detta kan ha kommit att förändra hennes resultat och slutsatser sedan personlig assistans kan
utföras och utförs av både kommunen, assistansbolag och brukarkooperativ i en och samma kommun.
Den kompletterande forskningsansats som Dahlberg finner lämplig hade därmed kunnat ifrågasättas
sedan en välfärdstjänst som personlig assistans visar sig utföras av olika aktörer. Därmed är den
forskningsansats som ansluter sig till teorin om välfärdspluralism mest lämpad för min uppsats sedan
den kännetecknas av en förväntan av en positiv dubblering av tjänster från olika aktörer.
Jag skulle vilja hävda att Pestoff är en av de forskare som har forskningsansatsen välfärdspluralism
gentemot den tredje sektorn. Pestoffs forskningsansats är kanske som mest tydlig i välfärdstriangeln
nedan:
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Figur 1: ”Den tredje sektorn i välfärdstriangeln” Källa: Pestoff, 2003, s3.

Välfärdstriangeln ovan är konstruerad för att hjälpa oss att definiera stora styrande institutioner och
upptäcka förändring i välfärdsmixen i postindustriella samhällen. Enligt Pestoff så är välfärdsmixen
inte något som är konstant i tiden och ser ut på samma sätt överallt, istället varierar gränserna mellan
offentligt och privat, icke vinstdrivande och vinstdrivande, formell och informell utifrån det
tidsmässiga, politiska och sociala kontext organisationer och institutioner verkar inom (Pestoff, 2003).
Relationen mellan den tredje sektorn och staten möjliggörs enligt Pestoff av ett mönster av
tredje sektor deltagande inom offentligt policy beslutsfattande i Sverige. Under åren har tredje sektor
producenter av varierande personliga sociala tjänster haft en begränsad roll i Sverige som står i skarp
kontrast till den omfattande användningen av dem i andra Europeiska länder (Pestoff, 2004).
Den offentliga sektorn har i praktiken olika roller gentemot den tredje sektorn enligt von
Bergmann-Winberg. Å ena sidan så minskar utbudet av offentliga sociala tjänster och andra tjänster
som på så sätt lämnar en latent plats för den sociala ekonomin, (den tredje sektorn). Å andra sidan så
agerar den offentliga sektorn som en aktör som bokar och stödjer samma tjänster i utförande av den
tredje sektorn. På detta sätt blir frågan om vilka politiska, ideologiska attityder som råder inom den
politiska sektorn gentemot den sociala ekonomin av intresse (von Bergmann-Winberg, 2001).
Enligt Pestoff så finns det tre stora utmaningar för den svenska välfärdsstaten som kommer att
påverka rollen för den tredje sektorn som producent av välfärdstjänster. Den första utmaningen ligger i
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att bibehålla kvaliteten i de tjänster som ges inom välfärdsstaten på grund av en kraftig försämring av
arbetsmiljön för personalen närmast brukarna. Den andra stora utmaningen utgörs av förändringar i
välfärdsmixen och då särskilt till följd av att tredje sektorns roll är i förändring. Den tredje stora
utmaningen mot välfärdsstaten i Sverige finns i det växande demokratiska underskottet som utvecklats
från förändringar i de politiska institutionerna på 1950-talet och 1970-talet, som fortsatt till följd av en
snabb ekonomisk och politisk internationalisering eller globalisering under 1990-talet (Pestoff, 2004).
De tre utmaningarna mot välfärdsstaten, dvs. den allt sämre service kvaliteten i offentlig sektor,
minskat politiskt deltagande och permanenta åtstramningskrav utgör det som Pestoff hävdar utgör
välfärdsstatens trippel demokratiska dilemma. Enligt Pestoff är det nödvändigt att inse att dessa
problem är integrerade med varandra och inte kan lösas enskilt. Om man endast löser ett av problemen
så kommer det inte att utgöra en långsiktigt hållbar lösning. Endast om man behandlar dessa tre
utmaningar mot välfärdsstaten som sammanflätade vare sig man ser dem som demokratiska problem
eller problem som rör makt och inflytande kan man enligt Pestoff finna en långsiktig lösning på
välfärdsstatens trippeldemokratiska dilemma (Pestoff, 2006).
En strategi för att lösa välfärdsstatens trippeldemokratiska dilemma kan enligt Pestoff vara att
satsa på att höja kvaliteten på välfärdstjänsterna genom att förbättra arbetsmiljön för kvinnor som utför
tjänsterna; öka möjligheterna för medborgare att ha deltagande i de välfärdstjänster de får via skattesedeln samt öka deras kontroll över de tjänster de vill ha; samt att ha de demografiska förändringarna i
åtanke så att man finner nya vägar för att bibehålla en skattebaserad universell välfärdsstat utan att
dramatiskt öka skattebörda eller användaravgifter för medborgarna (Pestoff, 2009).
Som en konsekvens av dessa utmaningar och förändringar kan den tredje sektorn förväntas att
bli påverkad av förändringar i välfärdsstaten. Enligt von Bergmann-Winberg så är vägen öppen till
fortsatt förändring till följd av de strukturella förändringar som skett av välfärdsstaten som en
konsekvens av ekonomiska nedskärningar inom den offentliga sektorn under 1990-talet. Erfarenheterna från 1990-talet visar på en expansion av den sociala ekonomin och ett växande spektrum av
tjänsteproducenter från privata till halvt offentliga inom den sfären av tjänsteproduktion på
entreprenad inom välfärdsstaten. Den svenska välfärdsmodellen har förändrats under 1990-talet och
nya aktörer från folkrörelser och nya partnerskap förändrar de sätt på vilket välfärdstjänster
produceras. Den tredje sektorn kan fortfarande ses som en marginell producent av välfärdstjänster
inom sociala tjänster men dess betydelse kan förväntas öka under kommande år (von BergmannWinberg, 2001).
Det finns dock risker med att rutinmässigt ge tredje sektor organisationer välfärdstjänster att
utföra då detta enligt Pestoff riskerar att göra dem till utförare på rutin med ökad professionalism inom
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dem vilket riskerar att underminera deras interna demokratiska beslutsfattande. Dagens tredje sektor
har också lägsta nivån av professionalisering. Riskerna skulle behöva undersökas mer utförligt (Pestoff,
2009).
Två forskare som fått mig att tänka på vad som skiljer den tredje sektorn från andra sektorer
förutom nämnda Pestoff är Goulet och Frank som i en artikel jämfört organisatoriskt engagemang över
tre sektorer. Deras resultat visade att anställda inom den privata sektorn visade det högsta organisatoriska engagemanget som de fick genom lön, förmåner och tillfredsställelse med arbetet. I non-profit
organisationer, dvs. tredje sektor organisationer kan anställda ha en hög tillfredsställelse med sitt
arbete. I den offentliga sektorn fanns varken förmåner i form av löner etc. eller tillfredsställelse med
arbetet som riktigt kunde konkurrera med de andra sektorerna enligt forskarna (Goulet and Frank,
2002).
Resultaten som Goulet och Frank visar stödjer tanken att den tredje sektorn har unika
egenskaper. Men skulle vi få samma resultat om vi jämför organisationer från de tre sektorerna i
Sverige? Pestoff har i sin bok från 1998 från ett svenskt perspektiv jämfört barnomsorg i olika former
där det också visar sig att den tredje sektorn har en unik roll då föräldrakooperativa dagis fått högst
betyg i brukarinflytande.
För att summera forskningsläget om den tredje sektorns roll som välfärdsproducent så kan den
tredje sektorn förväntas utgöra en hållbar bas för att skapa institutioner som kan generera ett ökat
socialt kapital. Pestoff visar på detta genom sin forskning men också genom sin teori om en framväxande civil demokratisk revolution där medborgare förväntas i allt högre grad bli medproducenter
till sina välfärdstjänster (Pestoff, 1998).
Den nya rollen för den tredje sektorn kan därmed ses vara som en påskyndare av civil
demokrati, där produktionen av välfärdstjänster inom den tredje sektorn inte bara kan komma att ge
mer makt åt medborgarna men också korrigera vissa aspekter av misslyckanden från den offentliga och
privata sektorn liksom försäkra oss om tillhandahållande av alternativa välfärdstjänster och därmed
bidra till ökad välfärdspluralism (Pestoff, 2003).
Det är dock viktigt att påpeka att det enligt Pestoff inte finns anledning att anta att kooperativ
eller ideella organisationer på något sätt är bättre eller överlägsna per definition eller med sitt agerande
än vinstinriktade privata eller offentliga organisationer. Det finns talrika marknadsmisslyckanden och
statliga misslyckanden men också exempel på ideella misslyckanden. Men till skillnad från offentlig
och privat sektor så finns det inga riktigt etablerade tekniker för kontinuerlig systematisk kontroll av
sektorn. Massmedia utsätter inte heller sektorn för samma kontroll som övriga sektorer. Därför behöver
nya metoder för regelbunden utvärdering utvecklas (Pestoff, 1998b).
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Att vara medborgare borde rimligtvis innebära att ha inflytande som brukare över sina
välfärds-tjänster och därför är det intressant att brukarinflytande är centralt för LSS/LASS-lagen. Men
finns det då något unikt mål bakom LSS-lagen dvs. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade som
lett till reformen för personlig assistans, vilket skulle kunna förklara eller vara ett tecken på en
strukturell förändring av välfärdsstaten? Likaså en förändring av välfärdsmixen?

Kapitel 2.3: Historisk bakgrund till LSS och LASS
Peter Brusen och Lars-Christer Hydén ger i sin bok Ett liv som andra: livsvillkor för personer med
funktionshinder en introduktion till handikappolitikens utveckling. Utvecklingen ska ses mot bakgrund
av ett ändrat synsätt där vi gått från att se staten som god och trygg med goda intentioner som
utsorterade de handikappade till att ifrågasätta om välfärdsstaten lever upp till vad den lovar. Brukare
är inte längre nöjda med att kommunala tjänstemän bestämmer utan vill ta makt över sina liv. Ekonomiska nedskärningar och begränsningar av det offentligas expansion har gjort sprickorna synliga i
välfärdsstaten. Brukare och anhöriga vill ha möjligheten att utforma stöd och hjälp utifrån sina egna
villkor. Staten ger här förutsättningarna medan medborgarna i det civila samhället ansvarar för sina liv.
Detta förändrade politiska synsätt har fått påtagliga konsekvenser för de senaste decenniernas
handikappoitik (Brusén och Hydén, 2004).
Utvecklingen innebär att brukare och anhöriga i allt större grad har kunnat göra sina röster
hörda på bekostnad av tjänstemän och professionella. Utifrån detta perspektiv så blir det allt mer
naturligt att granska handikappolitiska reformer utifrån ett brukarperspektiv. Man utgår inte längre
från en harmoni i mötet mellan stat och brukare utan det blir allt viktigare att peka på svårigheter i
mötet mellan det offentliga och den enskilde. Bakgrunden till förändringarna finns i att man under
1950-talet började få ett allt mer institutionskritiskt och utvecklingsoptimistiskt synsätt inom omsorgen.
Integrering av personer med funktionshinder blev nu centralt istället för att isolera funktionshindrade.
Till följd av detta kom staten igång med att avveckla de stora institutionerna, först inom omsorgerna
och senare också psykiatrin. Det skedde successiva förändringar av lagstiftningen för omsorgerna
samtidigt som vi hade en ekonomisk expansion. Här fanns en stark vilja att bygga en stark offentlig
sektor med centrala mål som jämlikhet och solidaritet (Ibid).
Handikappolitiken utvecklades därmed integrerat med välfärdsstatens utveckling. Brusén och
Hydén ser också att det under 1980- och 90-talen utvecklades nya förutsättningar när det gäller
organisation, ekonomi och rättigheter för stöd till personer med funktionshinder. På 1980-talet gick
man från regelstyrning till målstyrning inom den offentliga sektorn vilket gav förutsättningar för en
ökad decentralisering och frihet för kommuner att utveckla sin organisation genom den nya

17
kommunallagen 1992. Decentraliseringen kom att flytta ansvaret för verkställigheten från central till
lokal nivå genom ramlagar som Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Skollagen. Men det
fanns också en delvis annan inriktning med rättighetslagar som exempelvis Omsorgslagen från 1985
där staten kan styra och kontrollera på ett säkrare sätt kommunernas verksamhet. Denna lag kom
senare 1994 att ersättas av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS med motiveringen
att den offentliga sektorns insatser för funktionshindrade med omfattande behov måste kompletteras
med individuella rättigheter (Ibid).
Bakgrunden till LSS finner vi i Handikapputredningen som kom med sitt slutbetänkande 1989.
Utredningens resultat visade på omfattande brister i stödet till personer med omfattande funktionshinder (Gynnerstedt, 2004).
Enligt Giertz avhandling från 2008 så blev bemötandet av människor med funktionshinder hårt
kritiserat i flera av Handikapputredningens delundersökningar. Dessa brister berodde enligt utredningen på ett starkt förmyndartänkande och en bristande samordning av insatser, likaså information.
Socialtjänstlagens betoning på en helhetssyn fungerade inte i praktiken då det visade sig att stödet till
funktionshindrade i praktiken var mycket olika utformat i landets kommuner. Handikapputredningen
ledde fram till den nya rättighetslagstiftningen LSS som komplement på området för att till försäkra
människor med svåra funktionsnedsättningar lika levnadsvillkor som andra (Giertz, 2008).
Hugemark och Wahlström skriver i sin bok om personlig assistans i olika former att en
framträdande aktör i debatten om funktionshindrades bristfälliga självbestämmande, valfrihet, och
integritet var Independent Living-rörelsen. Rörelsen som har sitt ursprung i USA som medborgarrättsrörelse spred sig till Sverige. På 1980-talet bildade en grupp personer med omfattande fysiska och
medicinska funktionshinder mot bakgrund av denna ideologi om rätt att bestämma själv brukarkooperativ i Stockholm (STIL) och Göteborg (GIL). STIL är en förkortning för Stockholm Independent
Living. GIL står för Göteborgskooperativet för Independent Living. Redan innan assistansreformen
genomfördes fick funktionshindrade på så sätt möjlighet till att själva ta över ansvaret och anställa sina
egna personliga assistenter (Hugemark och Wahlström, 2002).
Nyligen firade Independent Living-rörelsen i Sverige 25 år och STIL:s grundare Adolf Ratzka
hedrade dåtidens socialminister Bengt Westerberg vid den internationella konferensen 2008 som
socialministern som ”genomdrev rätten till personlig assistans och statlig assistansersättning mitt i en djup
konjunkturnedgång.” I sitt tal berättade Bengt Westerberg om hur han 1986 besökte STIL-projektet och
inspirerades av de ”revolutionära idéerna.” Idéer som han sedan fick vara med att förverkliga. Införandet
av rätten till personlig assistans var en stor seger för den gryende Independent Living-rörelsen i Sverige
(Independent Living Institute, hemsidan 2009).
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Andén, Wästberg och Ekensteen skriver att Independent Living-rörelsen utgår från rätten till
självbestämmande som grupp och som enskilda individer. Som grupp vill de bli respekterade som
experter och som individer ha rätt att kontrollera sitt eget liv. Adolf Ratzka talar i ett citat i boken om
”rätt till personlig makt” (Andén, Wästberg och Ekensteen, 2007, s13).
Enligt Larsson så passerades en milstolpe 1994 då lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS och lagen om assistansersättning, LASS infördes. Reformen som syftade till att
ge funktionshindrade rätt till ett självständigt liv var på sin tid ett bevis för en hög socialpolitisk
ambitionsnivå som saknade motstycke i världen (Larsson, 2005). Men hur ser då dagens situation ut för
funktionshindrade i Sverige?

Kapitel 2.4: Dagens situation för funktionshindrade
Trots att många skulle beskriva 1990-talet som en period av social nedrustning så har enligt kommittén
för välfärdsbokslut inte människor med funktionshinder drabbats av ofärd i högre grad än befolkningen i stort vilket kan ses som ett oväntat resultat med anledning av deras utsatta situation och
endast marginella position på arbetsmarknaden. Den kanske viktigaste orsaken till att så inte skett är
enligt kommittén 1994 års handikappolitiska reform då Lagen om särskilt stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) infördes tillsammans med Lagen om Assistansersättning (LASS). Den stora
nyheten i dessa rättighetslagar var införandet av personlig assistent som en av insatserna i LSS.
Reformen personlig assistans utgår från en radikalt annorlunda utgångspunkt i självbestämmandehänseende än exempelvis den traditionella hemtjänsten. Det handlar inte bara om att välja
assistansanordnare utan det är också radikalt i självbestämmande perspektiv att brukaren själv avgör
vilka uppgifter som skall utföras och på vilket sätt. År 2004 finns det närmare 15000 brukare som
utnyttjar tjänsten personlig assistans till en årlig kostnad av ca 10 miljarder kronor. Ur handikapppolitiskt perspektiv borde det därför finnas intresse att titta närmare på denna välfärdstjänst såväl för
dess omfattning som för dess relation till andra tänkbara serviceåtaganden liksom för de nya
brukarkvaliteter reformen representerar (Gynnerstedt, 2004).
Enligt SOU 2008:77: Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer
med funktionsnedsättning så är antalet personer med assistansersättning 14 826 i oktober 2007 vilket i
praktiken visar att antalet som har personlig assistans håller sig stabilt.
Ovan fick vi en beskrivning av dagens situation för funktionshindrade utifrån befintlig statistik
men nedan hoppas jag kunna presentera teori som knyter an rätten till personlig assistans till att vara
medborgare med möjlighet att välja alternativ till kommunal service i vardagen. Och hur kan man
teoretiskt beskriva dessa alternativ som brukaren har att välja mellan för att få sin personliga assistans

19
utförd i vardagen?
Personlig assistans utgör enligt Gynnerstedt en individuell rättighet som den enskilde dvs. den
funktionshindrade själv måste söka vilket kommit att problematisera rättighetsbegreppet och
kopplingen till de förpliktelser som åvilar välfärdsstaten gentemot den enskilde och därmed också
medborgarskapsbegreppet. Handikappolitiken har under de senaste decennierna gått från ett mer
medicinskt synsätt med tonvikt på vård och behandling till att mer bli en fråga om rätten till
delaktighet och jämlikhet i samhället för den funktionshindrade. I Bemötandeutredningen från 1999
konstateras det att det beror på en nybliven insikt om att livsvillkoren i grunden är en fråga om
medborgarskap. Mänskliga rättigheter och rätten till medborgarskap bör således vara utgångspunkten
för myndigheters bemötande och handikappolitiken som helhet (Gynnerstedt, 2004).
I och med reformen personlig assistans så förutsätts brukaren kunna välja alternativ till vanlig
kommunal service. Nedan finns en beskrivning av om det finns olika mål för respektive sektor samt en
beskrivning av olika former av assistansanordnare.

Kapitel 2.5: Olika mål inom respektive sektor
Det är ett rimligt antagande att alla organisationer styrs av mål som kan vara olika organisationer
emellan men finns det också olika huvudvärde/mål inom respektive samhällssektor? I samband med
att Pestoff beskriver olika sätt att kontrollera den statliga, offentlig och tredje sektorn så ger Pestoff
också en fingervisning om att det finns olika huvudvärde som styr respektive sektor vilket framgår
nedan:

Tabell 1: ”Olika sätt att kontrollera den statliga sektorn, marknadssektorn och den tredje sektorn”
Källa: Pestoff, 1998b, s10.
De n statliga s ek torn

M arknade n

Den tredje s ek torn

Huvudvärde

rättvisa

frihet

broderskap

Anknutna värde n

allmänt tillhandahållande

vinstmaximering

självhjälp och välvilja

Kontrollfunktioner

politiskt ansvar

ekonomiskt ansvar

socialt ansvar

Syfte m ed kontrolle n

utverka måluppfyllelse,

försäkra aktieägare/stat

utverka måluppfyllelse,

jämlik behandling av

mot uppskrivna/

förhindra ledningens

medborgare, förhindra

nedskrivna företagstill-

utbredning och undvika

byråkratins utbredning

gångar och undvika

bedrägeri

och undvika bedrägeri

bedrägeri

Pestoff kommer här med ett viktigt teoretiskt bidrag då han visar att respektive sektor styrs av olika
huvudvärde och anknutna värden. Den statliga sektorn styrs av rättvisa och målet att ha ett allmänt
tillhandahållande. Den privata sektorn styrs av frihet med målet att uppnå vinstmaximering och den
tredje sektorn styrs av broderskap och målet att uppnå självhjälp/välvilja (Pestoff, 1998b).
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En liknande idé till den som statsvetaren Pestoff presenterade 1998 om staten, marknaden och
den tredje sektorn baseras på värderingar och kontrollmekanismer framkommer i en modell av
sociologen Wolwén:

Tabell 2: ”Gemeinschaft, stat och marknad - resurser, processer, mål och idealtyper”
Källa: Wolvén, 2004, s15.

Wolvéns idé är att gemenskap baseras på fungerande nätverk. Vidare förutsätter solidaritet att
aktörerna till stor del styrs av altruistiska motiv. Marknaden å sin sida kan ses som en total kontrast till
Gemeinschaft. Konkurrens premierar egoistiska individer med vinnarinstinkt. För staten som ses som
en starkt byråkratiserad sektor, är administrativ talang en tillgång. En rationell, beräknande aktör, det
vill säga, en instrumentalist av Webersk typ, anses vara mest lämpad att lösa problem inom denna
sektor (Wolvén, 2004).
Enligt Ds 1998:48 diskuterar de hur man kan definiera den sociala ekonomin. Enligt skriften så
är en ”kärna” i den sociala ekonomin att verksamheterna primärt syftar till ett gott liv för den enskilde
och detta ska vara inom konkreta avgränsade områden. Senare i skriften så definieras också sociala mål
som ”konkreta inslag i ”ett gott liv” för människor i det omgivande samhället” (Ds 1998:48,s50)
Sociala mål blir något mycket abstrakt inom litteraturen men jag tolkar det som att sociala mål
är mål som bygger på en värdegrund och att vilja åstadkomma en förbättring av konkret slag för en
grupp. Därmed finns ett altruistiskt inslag av att vilja ge/åstadkomma något bra som inte bara gynnar
en själv utan en hel grupp. Det är alltså inte mål som går ut på ekonomisk vinning eller att bara
genomföra något i praktiken. Sociala mål bygger på en tydligt etiskt formulerad värdegrund.
Den tredje sektorn förutsätter ett demokratiskt ledarskap enligt en rapport från SLUP och vad
detta innefattar kan diskuteras men det viktiga blir i detta avseende att de indirekt lyfter frågan om de
olika sektorerna förutsätter olika sorts ledarskap. Ledarskapet inom den sociala ekonomin har enligt
SLUP delvis andra utgångspunkter än ledarskap inom både privat och offentlig sektor. Inom dessa två
sektorer styrs besluten mer utifrån ekonomiska faktorer. Aktieägarnas intressen av vinst inom
den privata sektorn präglar ledarskapet och politikers och tjänstemäns förvaltning av medborgarnas
skatter präglar ledarskapet inom den offentliga sektorn. Inom den tredje sektorn är beslutsstrukturen
mer knuten till sociala värden och sociala vinster via medlemmarnas inflytande vid stämma eller via
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annat beslutande organ. Vinsten är inte huvudsyftet även om ekonomin naturligtvis måste gå ihop.
Tänk på definitionen av den tredje sektorn som jag tidigare tagit upp där det framgår att dessa
organisationer primärt har samhälleliga ändamål, det vill säga sociala mål (SLUP, 2005a).
Social redovisning blir på detta sätt ett viktigt redskap för att se om organisationen uppnått
sociala mål men också ett viktigt konkurrensredskap vid upphandling för organisationer som drivs
främst av sociala mål och inte vinstintressen. En rapport från SLUP definierar social redovisning enligt
följande: ”Social redovisning är en metod för att planera, mäta och utvärdera den sociala verksamheten i en
organisation. Den utgår från de sociala målen för organisationen och redovisar hur väl organisationen har
uppfyllt dem. Social redovisning sker i en process tillsammans med de viktigaste intressenterna. Den hjälper
organisationen att kontinuerligt förbättra sin sociala verksamhet genom att öppet redovisa den för dem som är
berörda av den” (SLUP, 2005b, s6).
Det vore enligt författarna ett användbart sätt att kunna konkurrera med en sociala redovisning
i upphandlingssituationer för att kunna visa de egna fördelarna. Vid upphandling brukar tredje sektor
organisationer annars har svårt att hävda sig gentemot de affärsdrivande företagen (Ibid).
I litteraturen ovan refererar jag till Pestoff och Wolvén då de hävdar att det finns olika
värdegrund inom de tre samhällssektorerna. En viktig sak att ha med mig i mitt fortsatta skrivande är
därför en fråga om de tre organisationer jag valt ut kan ses vara representant för det huvudvärde som
respektive sektor sägs ha ovan. Eller finns det sociala mål också inom andra organisationer jag ska
undersöka? Nedan följer en beskrivning av olika assistansanordnare.

Kapitel 2.6: Beskrivning av olika assistansanordnare
En viktig avsikt med personlig assistans är enligt Prop. 2007/08:61 att den är knuten till en person och
inte till en verksamhet vilket betyder att den enskilde får ett stort självbestämmande över vad som är
assistentens uppgifter och vem det är som ska anlitas för att ge det stöd denne anser sig behöva (Prop.
2007/08:61).
Lagen (1993:389) om assistansersättning är utformad så att brukaren ges ett inflytande över
insatsen och rätt att välja vem som ska vara utförare. Brukaren kan själv anställa en eller flera assistenter eller mot ersättning anlita kommunen eller något annat organ som arbetsgivare. I det första
fallet betalar Försäkringskassan ut ersättningen till den ersättningsberättigades bank- eller pluskonto. I
de andra fallen kan Försäkringskassan, efter begäran från den ersättningsberättigade, betala ut hela
ersättningen till det företag, organisation eller kooperativ som den ersättningsberättigade har valt ut för
att anordna assistans (Prop. 1994/95:77).
I skriften ”Vägledningepärmen” som bland andra IFA, en intresseförening för assistans-
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berättigade står bakom finns det ett kapitel som beskriver de vanligaste organisatoriska formerna för
personlig assistans (Holmbom et al, 2004).
Kommunen har enligt LSS-lagen ett basansvar för verkställandet av personlig assistans. För de
anställda inom kommunen är det kommunstyrelsen som representerar kommunen i frågor som rör
kommunens roll som arbetsgivare. Kommunstyrelsen delegerar ansvar och auktoritet till en politiskt
utsedd nämnd, (socialnämnd) som i sin tur ger förvaltningen i uppdrag att administrera det uppdrag
som nämnden fått. Den personliga assistenten kan vända sig till den faktiska arbetsledaren inom
kommunen för stöd och hjälp i hans eller hennes roll som personlig assistent. Brukaren av personlig
assistans eller representant, svarar för arbetsledarskapet på arbetsplatsen beträffande behovet av
personlig assistans. Brukaren som fått kompensation för personlig assistans ska ha ett avgörande
inflytande över vem som ska arbeta med honom eller henne som personlig assistent. Brukaren ska
också ha möjlighet att ta aktiv del i rekryteringen av hans eller hennes personliga assistent(er). Det är
brukaren som beslutar när hon eller han vill ha personlig assistans. Personen som arbetar som
arbetsledare schemalägger sedan assistenternas arbetstimmar under dessa tider. Brukarens önskemål
om vem som ska arbeta vid olika tillfällen ska också följas i högsta möjliga grad, (Holmbom et al, 2004).
I ett brukarkooperativ utgör kooperativet juridisk person och är då också arbetsgivare.
Styrelsen för kooperativet representerar kooperativet i arbetsgivarfrågor, i praktiken, i formell mening
också i alla andra frågor. I stora kooperativ är det vanligt att styrelsen anställer kanslipersonal som har
till uppgift att förverkliga beslut av styrelsen och organisera arbetet. I brukarkooperativet är det
medlemmarna, (de assistansberättigade) som bestämmer över kooperativets utveckling. Dessa beslut
inkluderar mål och innehåll för kooperativets aktiviteter. Brukarkooperativ kan vara båda ekonomiska
sammanslutningar och frivilligorganisationer. När man bildar ett brukarkooperativ som samtidigt är en
frivilligorganisation är det viktigt att leva upp till kraven för frivilligorganisationer. I annat fall riskerar
frivilligorganisationen att bli sedd som en oregistrerad ekonomisk sammanslutning. Medlemmarna i
ett brukarkooperativ har den högsta beslutande makten. Vid årsmötet väljer medlemmarna styrelse,
beslutar om budget och andra övergripande frågor. Vad som ska beslutas vid årsmötet regleras av
kooperativets stadgar. I ett brukarkooperativ är brukarkooperativet juridisk representant för brukaren,
eller en annan person som brukarkooperativet i samråd med brukaren eller dess företrädare utsett till
arbetsledare för de personliga assistenterna. Uppgifterna som ingår i arbetet som arbetsledare regleras
av ett kontrakt. Detta kontrakt skrivs under i samband med att brukaren väljer sin assistansanordnare. I
normalfallet är det brukaren som arbetsledare som beslutar vem som ska anställas, hur personen ska
arbeta och vilka uppgifter som assistenten ska utföra under sina arbetstimmar. Detta görs inom de
ramar som lagar kring personlig assistans sätter, exempelvis kollektivavtal och regler för kooperativet.
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Det är också vanligt för arbetsledaren att ha till uppgift att ordna med vikarier för ordinarie personal
vid sjukdom eller semester. Den administrativa personalen uppgift inom brukarkooperativet är att vara
brukaren till hjälp i olika frågor liksom att utföra administrativa uppgifter som att betala ut löner, sköta
bokförning och hjälpa brukaren ta fram underlag för redovisning till försäkringskassan m.m. För att
göra det möjligt för arbetsledaren att ta det ansvar han eller hon har enligt avtal bör kooperativet
tillhandahålla utbildning i arbetsledarrollen. Det är av vikt att det finns ett skriftligt klargörande av
vilken person assistenterna ska vända sig till i olika frågor som exempelvis lönesättning, övertidsarbete,
schemaläggning och semesterförläggning. Likaså behöver assistenterna i detta skriftliga klargörande
veta vem de ska vända sig till i arbetsmiljöfrågor och kris- och konfliktsituationer, (Holmbom et al,
2004).
Ett assistansbolag kan variera i storlek från en verksamhet som bara inkluderar en eller ett par
brukare/kunder till mycket stort assistansbolag. Assistansbolag finns som aktiebolag eller handelsbolag. Bolaget utgör juridisk person och arbetsgivare. En förutsättning för att försäkringskassan ska
godkänna ett assistansbolag som mottagare av ersättningsberättigad assistansersättning är att bolaget
har F-skattesedel. I assistansbolaget är det företagsledningen som beslutar om inriktning för verksamheten. Brukarens inflytande över sin personliga assistans styrs av det avtal som bolaget har med
brukaren. En brukares möjlighet att påverka assistansbolagets mål och inriktning är vanligen begränsat
till att innefatta det förhållande som råder mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Brukaren kan
ha ett stort självbestämmande och inflytande över den egna assistansen i ett assistansbolag. I vissa
assistansbolag är det brukaren själv, legal företrädare för brukaren (eller annan person som
assistansanordnaren i samråd med brukaren eller brukarens företrädare har utsett) som har rollen att
arbetsleda brukarens assistenter. Vad som ingår i arbetsledarrollen regleras genom det avtal som
tecknas mellan brukaren och assistansbolaget vid val av assistansanordnare. I assistansbolag som dessa
är det arbetsledaren som inom ramen för lagar, kollektivavtal och regler för bolaget avgör vem som ska
anställas, hur assistenterna ska arbete och vad assistenterna ska göra under sitt arbete. Här är det också
vanligt att arbetsledaren åtar sig att ordna med vikarier vid sjukdom och semestrar etc. I många
assistansbolag har brukaren möjlighet att själv välja hur mycket av det praktiska arbetet med
exempelvis schemaläggning och att ordna med vikarier som han eller hon vill åta sig liksom hur
mycket den administrativa personalen ska göra. Även inom de assistansbolag där arbetsledaren finns
på administrativ nivå och då arbetar med rekrytering och schemaläggning ska brukaren ha ett stort
inflytande över vilken assistent som arbetar och vid vilka tillfällen som assistenten ska arbeta. Ett
assistansbolag sköter vanligen de administrativa uppgifterna som exempelvis lönehantering och
bokföring liksom att ta fram underlag för brukarens redovisning till Försäkringskassan. Det är av vikt
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att det finns ett skriftligt klargörande av vilken person som assistenterna ska vända sig till i frågor om
lönesättning, övertidsarbete, schemaläggning, semesterförläggning, arbetsmiljöfrågor samt i händelse
av kris eller konflikt (Holmbom et al, 2004).
Brukaren kan också själv vara arbetsgivare och då är den assistansberättigade både arbetsgivare
och arbetsledare för sina egna personliga assistenter. Med arbetsgivarrollen följer också en skyldighet
att se till att samtliga lagar och regler på arbetsmarknaden följs. Om inte lagarna följs har den assistansberättigade straffansvar. Brukaren ska då själv göra avdrag för preliminärskatt och att betala in arbetsgivaravgiften. Som arbetsgivare har brukaren då också ansvar för arbetsmiljöfrågor, semester och andra
former av ledighet m.m. Att vara arbetsgivare för sina egna assistenter innebär ett stort ansvar, inte
minst ekonomiskt. Kommunen ska på den enskilde, assistansberättigades begäran vara behjälplig och
lämna råd och stöd i de frågor som nämns ovan. Det finns även andra former av assistanslösningar
exempelvis stiftelser, personalkooperativ och olika former av ”blandkooperativ” dvs. ett kooperativ där
både assistenter och brukare är medlemmar (Holmbom et al, 2004).
Det finns intressant statistik som visar hur de assistansberättigade valt assistansanordnare.
Enligt Prop. 2007/08:61 så är det nästan hälften av alla ersättningsberättigade som anlitar kommunen
för sin personliga assistans. Det finns dock en trendmässig minskning av kommunen som utförare till
förmån för en ökning av andelen privata företag och andra organisationer sedan reformen infördes.
Omkring 30 procent uppges välja privata företag som assistansanordnare, 11 procent brukarkooperativ
och tre procent är egna arbetsgivare. Antalet företag och kooperativ som anordnar personlig assistans
har ökat snabbt under de senaste åren och enligt uppgifter från Försäkringskassan finns det cirka 450
företag och kooperativ. De minsta har uppdrag från ett fåtal medan de större företagen kan vara
utförare åt ett hundratal ersättningsberättigade (Prop. 2007/08:61).

Kapitel 2.7: De viktigaste intressenterna inom personlig assistans
Jag kommer nu att försöka beskriva de viktigaste intressenterna kring brukaren av personlig assistans
som senare kommer att mynna ut i en analysmodell av de viktigaste frågeområdena att beröra för att
beskriva en brukarens inflytande över sin personliga assistans i olika organisationsformer.
Den primära intressenten är brukaren av personlig assistans i figuren nedan. Vid ansökan om
personlig assistans och eventuellt också i sitt val av assistansanordnare kan brukaren ha kontakt med
LASS/LSS-handläggare, antingen vid Försäkringskassan eller både Försäkringskassa och kommun.
Brukaren kan också inför sin ansökan om personlig assistans redan ha haft en kontakt med
assistansanordnaren. Både LASS/LSS-handläggare och assistansanordnare kan därför vara i kontakt
med brukaren i den första inflytandeprocessen enligt definitionen av inflytande som nämnts tidigare i
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uppsatsen vilken berör valet av assistansanordnare. LASS-handläggare vid Försäkringskassan och
LSS-handläggare vid kommunen blir därmed sekundära intressenter i brukarens personliga assistans.

Figur 2: De viktigaste intressenterna inom personlig assistans.

LASS/LSShandläggare
Assistansanordnare

Brukaren

Anhöriga/
Gode män

Personliga
assistenter

*Anhöriga/gode män förväntas få ett starkt inflytande vid mycket grava funktionshinder särskilt om den
funktionshindrade har svårt att tala för sig. Sedan de funktionshindrade kan tala för sig i denna studie så
förväntas deras inflytande vara litet, sålunda en streckad linje.

I vardagen förväntar jag mig att assistansanordnaren/arbetsledaren finns med om än inte
dagligen kring brukaren av personlig assistans. Brukaren förväntas också kunna ta kontakt med
arbetsledaren av personlig assistans. Den vardagliga kontakten inom den personliga assistansen
förväntas därmed ske mest frekvent mellan brukaren och dennes personliga assistenter. Detta berör
brukarens inflytande i vardagen vilket är den andra delen av definitionen av inflytande vilken nämnts
tidigare i min uppsats. Både assistansanordnare/ arbetsledare och personliga assistenter räknar jag
därmed som sekundära intressenter kring brukarens personliga assistans.
Även anhöriga och gode män kan ha en roll som intressent kring brukarens assistans. I min
uppsats intervjuas dock de brukare som inte har mentala funktionshinder och kan tala för sig. Det sista
ordet över den personliga assistansen förväntar jag mig ska finnas hos brukaren. Om barnet med
personlig assistans hade varit med om exempelvis en dykolycka och fått omfattande hjärnskador kan
den anhörige också bli företrädare i högre grad än som mamma för ett normalt fungerande barn.
Hjärnskador gör att brukaren kan behöva en företrädare för att föra sin talan men i min uppsats
kommer alla de intervjuade brukarna fungera normalt och kunna tala för sig. På så sätt kommer jag
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inte intervjua anhöriga för min uppsats som jag förväntar mig har en mindre framträdande roll kring
den personliga assistansen. Här är anhöriga sekundära intressenter.
Min figur ovan är sprungen ur en syntes dels från SLUP:s projekt om social redovisning där de
menar att man ska inkludera de viktigaste intressenterna i en organisation då man ska utvärdera
organisationens sociala mål, (SLUP, 2005b) och dels det faktum att en tredje sektor organisation har som
mål att nå sociala mål, inte ekonomiskt vinst. Detta framkommer också i definitionen av den tredje
sektorn ovan. I kommande kapitel nedan kommer jag att beskriva forskningsläget inom området
personlig assistans för att ni nästa kapitel beskriva min frågeställning och mitt syfte litet närmare.

Kapitel 2.8: Forskningsläget inom personlig assistans
Utifrån mitt intresse av att utreda om och hur olika organisationsformer på olika sätt främjar brukarens
inflytande över sin personliga assistans är det viktigt att beskriva forskningsläget på området.
Visar en litteraturgenomgång att det finns ett vetenskapligt behov av att undersöka detta
område? Det verkar så då detta framgår klart i en rapport av Brusén från 2005: Personlig assistans En
inventering av forskningsläget. I rapporten framgår att arbetsgivaransvaret för personlig assistans kan
organiseras på olika sätt vilket framkommer i texten ovan. Möjligheterna att göra val av assistansanordnare finns väl belysta i litteraturen men någon systematisk jämförelse mellan olika
assistansanordnare finns inte men ansatsen initieras i några bidrag (Brusén, 2005).
Forskning av Bengtsson och Gynnerstedt från 2003 visar att utredarna vid Försäkringskassan
ser en tydlig skillnad mellan olika assistansanordnare. Detta sedan utredarna uppger att kooperativ och
företag generellt tar tidig kontakt och har bättre överblick över exempelvis beviljade och utnyttjade
timmar. Vissa av utredarna ser den ofta mer engagerade kontakten från kooperativ och privata företag
som positiv, medan andra uppfattar detta som negativt. Kommunerna ses därmed inte ha samma
kontroll över ekonomin och har ofta mer passiva brukare. En utredare vid Försäkringskassan uppfattar
att brukare som är mer aktiva i utformningen av sin assistans oftare anlitar kooperativ eller privata
företag (Bengtsson och Gynnerstedt, 2003).
Assistansreformen syftar till att människor med funktionshinder ska få erhålla valfrihet,
självständighet och integritet. Enligt Riksrevisionen så förutsätter assistansreformens utformning att
brukaren är självständig och kan ta till vara sina intressen. I praktiken är det enligt rapporten endast
ett en del av dem som har personlig assistans som har förutsättningar att styra sin assistans och
tillgodogöra sig den frihet som assistansreformen kan innebära i vardagen. En stor grupp anses
därmed av Riksrevisionsverket sakna förutsättningar att leva upp till lagens intentioner om
självständighet på grund av de skador som ligger bakom funktionshindret (RiR 2004:7).
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Rapporten lyfter också i sin granskning fram att reformen inneburit att det skapats utrymme för
assistansanordnare som inte är seriösa att verka inom området. Detta då de som stod bakom reformen
såg en risk i att tillsyn av offentliga myndigheter kunde utgöra ett hot mot brukarens självständighet.
Riksrevisionen hävdar att det vore önskvärt med såväl tillstånd som tillsyn eftersom alla brukare inte
kan styra sin assistans, (RiR 2004:7).
Assistanskommitténs har i november 2005 presenterat en utredning, SOU 2005:100, ”På den
assistansberättigades uppdrag.” Utredningen ses som en första översyn av den personliga assistansen
sedan reformens genomförande. I Assistanskommitténs direktiv skriver regeringen att det finns
oklarheter kring hur enskilda assistansanordnares verksamhet omfattas av länsstyrelsernas eller
Socialstyrelsens tillsynsansvar. De tillsynsärenden som trots allt förekommit har i huvudsak gällt
kommunalt anordnad assistans. Ärendena om enskilt anordnad assistans är få och innefattar också då
ofta kommunen. Assistansberättigade som är arbetsgivare för sina assistenter förekommer i enstaka
fall. Återkommande frågor i anmälningar är enligt utredningen att: assistans i kommunal regi liknar
alltför mycket hemtjänst och inte ger utrymme för brukarens inflytande; att kommuner och andra
anordnare inte hanterar assistansersättningen korrekt eller missar att redovisa korrekt hur ersättningen
används för brukaren eller dess företrädare samt att kommuner inte betalar ut ersättning till
assistansföretag (SOU 2005:100).
Forskarna Hugemark och Mannerfelt har i en jämförande studie från 2003 undersökt
marknadsutbudet vad avser personlig assistans och skola: ”Vad är till salu? – om utbud på marknaden för
grundskola och personlig assistans.” De anser att efter en lång period av enhetlighet, likriktning och
kontinuitet så har en rad reformer med syfte till att uppnå lokal anpassning, variation och flexibilitet
kommit att genomföras. Marknadsanpassningen benämns av forskarna som en del av uppbrottet från
den svenska modellen (Hugemark och Mannerfelt, 2003).
Den svenska modellen som forskarna hänvisar till är en ursprunglig socialdemokratisk
välfärdsmodell som byggde på samförstånd och statligt styrd välfärd. Esping-Andersen beskriver
denna modell väl i sin bok från 2006. Målet var att försöka uppnå ett jämlikt system men som avsnitten
ovan om den tredje sektorn och bakgrunden till assistansreformen visar så har mer krav på individanpassade välfärdslösningar till följd av ett förändrat synsätt på staten i förhållande till brukaren och
ekonomisk tillbakagång kommit att leda till krav på andra alternativ. I praktiken krav på reformer som
ger utrymme för lokal anpassning, variation och flexibilitet som Hugemark och Mannerfelt tar upp
ovan. Det handlar i praktiken om att omorganisera välfärden då det råder en konsensus politiskt om att
välfärden ska betalas via skattesedeln.
Utformningen av insatsen personlig assistans har fått mycket inspiration från den nord-
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amerikanska Independent Living-rörelsen som har sina rötter i 1960-talets USA. Rörelsen utvecklades i
form av en kamprörelse mot diskriminering av personer med funktionshinder. I Sverige bildades den
första föreningen STIL, Stockholm Independent Living, 1984. En av dess huvuduppgifter är att organisera personlig assistans i brukarkooperativ. En central del av rörelsens ideologi är att söka ge personer
med funktionshinder rätt att själva bestämma över sin situation och arbeta för självbestämmande, lika
villkor och självrespekt. Gough visar i sin studie om personlig assistans att Independent Living som
organisation och rörelse är en konsekvens av den handikappolitik som under lång tid bedrivits av
handikapporganisationerna. Rörelsen ses samtidigt vara en reaktion mot att samhällets service inte är
tillräckligt anpassad för personer med funktionshinder, vilket omöjliggör deras fulla delaktighet i
samhällslivet. IL i Sverige ses av författaren som ett resultat av en framgångsrik socialpolitik och ett
uppror mot själva genomförandet av denna politik (Gough, 1997).
Forskaren Piippola framhåller i en studie omsorgsarbetets osynliggjorda kvalifikationer i form
av symboliskt kapital, dvs. personlig kompetens finns viktiga maktaspekter. Dessa maktaspekter har
enligt forskaren sin grund i kvinnors underordning i samhället. Den organisatoriska styrningen av
assistansinsatsen kan därmed ses påverka brukaren, eftersom den kompetens som brukarna
värdesätter inte är lika värdefull som den formella utbildningskompetensen, enligt de styrande
tjänstemännen. Piipola ifrågasätter vem som definierar begreppet kompetens då detta sällan är formell
kompetens som utbildning eller det brukaren värdesätter. Hon frågar sig om situationen beror på att
det är ett kvinnligt arbetsområde med låg status där männen alltid dikterat villkoren? (Piippola, 1999).
Gynnerstedt har i sin forskning som utgångspunkt att vi för att kunna belysa etiken i
handläggnings- och beslutssituationen samtidigt måste analysera den i samhället rådande synen på
människor med funktionshinder. Som en konsekvens utgår Gynnerstedt därför i sina analyser från de
olika värdesystem som finns i samhället – det politiska, det sociala och det ekonomiska. Utifrån den
statsvetenskapliga etikteorin görs enligt Gynnerstedt en grundläggande distinktion mellan tre olika
etiska system; förvaltningsetik, professionsetik och egenetik. En fälla, egenetikfällan skulle innebära att
medborgare riskerar att bli olika bemötta beroende på vem man möter i förvaltningen. I det förvaltningsetiska perspektivet handlar det exempelvis för Försäkringskassan om att tillämpa de nationella
målen och i praktiken om att handläggning ska utföras så att demokrativärdena genomsyrar
verksamheten. Men i handläggningen finns också uttryckligen krav att vara kostnadseffektiv och att ha
en så låg resursåtgång som möjligt. Försäkringskassans handläggare hamnar därmed i en konflikt som
består i att de ska agera ”grindvakter”, det vill säga kontrollera att ingen kommer in i systemet utan att
uppfylla kraven, samtidigt som de ska medverka till att alla som uppfyller kraven verkligen får
assistans. I övrigt finns ett etiskt perspektiv på formella handläggningar och beslut samt på relationer
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mellan olika befattningshavare, men också på mötet mellan dessa och personen med funktionshinder.
Gynnersteds forskning visar också att många personer med omfattande funktionshinder känner sig
kränkta i samband med utredningar då de möter utredaren. De frågor som ställs känns integritetskränkande för den sökande och är etiskt svåra för utredaren (Gynnerstedt, 2004).
Gynnerstedt diskuterar medborgarskap i relation till personlig assistans. Här förutsätts att ett
fullt medborgarskap innefattar delaktighet och inflytande för funktionshindrade i samhället. Hennes
slutsats är att även om personer med funktionshinder rent lagligt har ett fullvärdigt socialt
medborgarskap så brister det i implementeringen, (förverkligandet) av detta medborgarskap, och då
främst på kommunal nivå. Olika aspekter som likhet inför lagen, etiken i prioriteringar och samt om
rättigheter och skyldigheter är lika i landet har analyserats (Ibid).
Även om utredningen har fått titeln, ”På den assistansberättigades uppdrag” så framkommer det
klart av direktiven att kommittén ska kartlägga och analysera olika verksamheter med personlig
assistans med utgångspunkt i vem som anordnar assistansen och föreslå sätt att utföra tillsyn. Här ska
förutsättningarna för att införa tillståndsprövning utredas och hur timbeloppet för den statliga
assistansersättningen kan regleras (SOU 2005:100).
Det handlar därmed inte primärt om att skapa bättre förutsättningar för personlig assistans ur
ett brukarperspektiv utan snarare uppfattar jag det som en utredning som främst syftar till att skapa
större statlig kontroll genom ökad tillsyn, tillståndsprövning för alternativa former som tidigare inte
funnits i lag samt en reglering av hur assistansersättningen används.
I SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra som kom med sina förslag till ny lag hösten 2008
framkommer att LASS inte längre ska finnas som egen lag utan personlig assistans ska stå med i LSS
samt att staten ska betala för personlig assistans. Det är Försäkringskassan som ska sköta statens
pengar. Den som sökt personlig assistans måste kunna tala om i förväg vad den behöver och
Försäkringskassan måste kunna räkna ut hur mycket assistans som behövs på samma sätt i hela landet.
Bland LSS-kommitténs förslag framgår bland annat att brukaren bara kan få personliga assistans om
behovet anses vara mer än 20 timmar i veckan. Har man bara behov av stöd för det nödvändigaste så
ska man inte få personlig assistans om man inte är ett barn eller ungdom. Man ska kunna få stöd för att
kunna prata med andra människor och den som har personlig assistent ska behöva både stöd i sitt
vardagsliv till exempel med att klä på sig och äta och annat stöd. Här framkommer också att det alltid
ska finnas ett avtal mellan den som har assistans och den som ordnar den. Större krav på den som
ordnar assistans så att assistansen är bra och därför ska Socialstyrelsen arbeta fram regler för hur man
kontrollerar assistansanordnarna. Tillståndsprövning genomförs (SOU 2008:77).
Då jag försökt sätta mig in i det nya lagförslaget framgår att det handlar om att minska
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ekonomiska utgifter och istället för ny lag finner jag det snarare vara en inskränkning av den gamla
LASS-lagen. Detta då det kan bli svårt för dem som ligger på gränsen till 20 timmars behov i veckan att
få stöd genom personlig assistans. LSS kundkretsar som LASS utgår från då man bedömer behov av
personlig assistans blir kvar men tolkning av behov blir snävare och på så sätt inskränks lagen. Rätten
att välja assistansanordnare blir kvar. Förslaget syftar till ökad kontroll av assistansanordnare från
statens sida oavsett om det är en kommun eller privat alternativ. Då man tidigare undersökt kommun
men inte privata alternativ vid länsstyrelsen så blir syftet att ha större kontroll över alternativ till
kommunen. Nu ska också tillstånd införas. Tydligt är dock att om lagen införs 2010 så kommer vi inte
få en ”ny lag ” utan snarare inskränkningar av en gammal rättighetslag som på sin tid var en unik
social reform.
I ett remissyttrande från STIL i början av 2009 framgår att de också ifrågasätter om det handlar
om en ny lag utan ser det snarare som reformering av befintlig lagstiftning. Syftet att dämpa kostnadsutvecklingen riskerar enligt STIL att leda till en fördyring i praktiken för skattebetalarna och försämrade livsvillkor för de funktionshindrade. De ser en utveckling från statligt finansierade men privat
producerad personlig assistans till personlig service inom kommunen. STIL pekar på att stöd till
funktionshindrade i vardagen kommer från tre källor som kan ses som kommunicerande kärl. När
assistansersättningen från Försäkringskassan d.v.s. staten minskar så kommer kommunernas insatser
att öka Om kommunen inte kompenserar Försäkringskassans nedskärningar drabbas de anhöriga. Den
som behöver assistans får betala mest negativt i form av ökat beroende, fler begränsningar i tillvaron,
försämrade livskvalitet och kanske även i form av ett kortare liv. De ser därmed en risk att färre får
personlig assistans med den nya lagen (STIL, 2009).
Giertz har i sin licentiatavhandling från 2008 på ett mycket intressant sätt närmat sig brukarens
inflytande och självbestämmande med personlig assistans. Hon försöker beskriva och öka förståelsen
för hur framförallt brukare och företrädare men också handläggare, verkställare och personliga
assistenter uppfattar brukarens inflytande över den personliga assistansen. Elva brukare har intervjuats, fem gode män till brukare med stora kommunikationssvårigheter. Fem handläggare vid
Försäkringskassa och kommun har också intervjuats samt två grupper med verkställare och personliga
assistenter (Giertz, 2008).
Giertz avhandling tar upp hennes urval av brukare och här framkommer att det främst är
brukare med kommunal assistans som hon har intervjuat men också några med assistans utförd av
assistansbolag. Det finns dock ingen ansats till att göra en organisatorisk jämförelse likt den jag ämnar
göra i denna studie. Giertz snuddar dock vid tanken på att organisationen kan påverka då hon i
beskrivningen av bakgrunden till LASS-reformen visar en medvetenhet om att brukarkooperativ som
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STIL kan medverka till att göra hjälpen helt individuell då brukaren själv kan arbetsleda och
administrera assistansen och på så sätt anpassa assistansen efter brukarens behov (Ibid).
Askheim har i en artikel från 2005 jämfört personlig assistans i olika länder som USA,
Storbritannien, Norge och Sverige. Här framkommer att det system som vi har i Sverige med direct
payment i kombination med en socialdemokratisk välfärdsmodell verkar vara det mest gynnsamma för
att be brukaren maximalt inflytande. I det amerikanske och brittiska exemplet med direct payment så
är det ett litet belopp med stor statlig kontroll som förutsätter kompletterande frivilligt arbete av
anhöriga m.fl. Detta göra brukarna sårbara. I grannlandet Norge som har en liknande välfärdsmodell
som vår så är en grundförutsättning att brukaren själv kan styra sin assistans men kommunen kan
samtidigt avgöra vem som ska utföra den enligt den lagstiftning som finns där. Det finns därmed ett
mer paternalistiskt/fömyndigande inslag i den norska reformen än den svenska som kan minska
brukarinflytandet. I Sverige så påpekar Askheim dock att modellen gynnar de rebelliska som kan tala
för sig och riskerar att missgynna de tysta (Askheim, 2005).
I en artikel av Christensen som också tar upp ULOBA som är ett brukarkooperativ så framkommer att i Norge så kan kommunen välja på tre alternativ för brukaren. I 64 procent av fallen så är
kommunen anordnare, i 25 procent av fallen så får ett kooperativ ULOBA chansen och i 9 procent av
fallen så är det brukaren själv. Märk väl att det fortfarande är kommunen som avgör vem som kan vara
assistansanordnare eller ej och alla norska kommuner har inte kontrakterat ULOBA som utförare ännu
(Christensen, 2009).
I Guldviks rapport från 2003 som också har statistiken ovan så framkommer att ULOBAbrukarna i större grad är mer tillfredsställda med sin personliga assistans och får högst betyg i brukarstyrning, möjlighet att välja sina assistenter, de har färre personer som hjälper dem och möjligheter att
leva ett aktivt liv, ökad jämlikhet och livskvalitet. Kommunens brukare får högst betyg i flexibilitet över
tidpunkter, ökad jämlikhet och ökad livskvalitet. De brukare som själva styr sin assistans får högst på
brukarstyrning, möjligheter att välja assistenter, färre assistenter och möjlighet att leva att aktivt liv.
Undersökningen måste därmed gå ut på att få veta vad brukarna inom respektive organisation finner
vara det de bäst uppnår. Enligt författaren så kan brukarkooperativet vara ett sätt att kasta
kommunförmynderiet över bord och uppnå ett mer självständigt liv (Guldvik, 2003).
Det norska exemplet ovan försöker jämföra kommunen och ett brukarkooperativ samt att ha
personliga assistans i egen regi. Det norska exemplet sker mot en annan strukturell bakgrund
då kommunen avgör vilka alternativ som kan finnas. Märk väl att privata assistansbolag inte finns med
i jämförelsen då sådant alternativ inte finns i Norge.
Norén vill med en fallstudie från år 2000 visa hur marknaden för personlig assistans har
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fungerat i Göteborg sedan reformens införande. Detta då det finns de som hävdar att det är tveksamt
om marknader kan skapa en bättre kvalitet inom offentlig service. I fallstudien har Norén mycket
medvetet förenklat och delat upp assistansmarknaden i två koncept där det ena är kommunala
producenter och det andra är alternativa producenter. Norén är medveten om att det finns skillnader
mellan de alternativa producenterna men har här valt att förenkla och kommer då fram till att de
alternativa producenterna servicekoncept är att erbjuda personlig frihet och ett oberoende liv. Norén
menar att de alternativa producenterna har ett koncept där de vill utbilda de funktionshindrade i att
själva vara arbetsledare för sina assistenter; stödja dem i arbetet med att rekrytera egna assistenter som
väljs ut efter de funktionshindrades egna kriterier samt att brukarna ska ha ett stort inflytande över
lönesättning och vidareutbildning av assistenter. De alternativa producenterna utgår därmed från att
assistenterna ska vara personliga och därmed knutna till den funktionshindrade. Den funktionshindrades egna erfarenheter ska vara styrande för utformning av assistansen. Kommunens servicekoncept är att tillhandahålla trygghet och att vara den som tar det yttersta ansvaret för assistansen.
Detta realiseras genom att kommunen tar ansvar för arbetsledningen med hjälp av en egen anställd
arbetsledare; ansvarar för rekryteringen av assistenter som väljs ut efter formella kriterier som
exempelvis vårdutbildning samt står för vidareutbildning, lönesättning, bemanning och omplacering.
Kommunen utgår därmed från att de ska tillhandahålla assistanstimmar och så långt som möjligt
tillgodose de funktionshindrades önskemål. Kommunen utgår också från att vetenskap och beprövad
erfarenhet ska styra assistansens utformning vilket är brukligt inom offentlig sektor, (Norén, 2000).
Roos har i en avhandling i psykologi försökt utreda hur kvaliteten inom personlig assistans
påverkas av olika assistansanordnare som kommun, privata bolag och brukarkooperativ. Roos
avhandling har tre syften där det första är att undersöka vad användare önskar få av sina assistansanordnare och personliga assistenter. Det andra syftet är att jämföra brukarnas belåtenhet/
tillfredsställelse mellan olika assistansanordnare och det tredje syftet är jämföra antalet assistanstimmar
mellan olika assistansanordnare, (Roos, 2009)
Enligt Roos finns en grundläggande skillnad mellan kommunen och de alternativa assistansanordarna i synen på personlig assistans. För kommunen handlar frågan främst om att tillhandahålla
assistens för brukaren. De alternativa anordnarna anses ha inställningen att delegera så många uppgifter som möjligt till brukarna. Fokus i avhandlingen är därmed att se till brukares tillfredsställelse och
samhällets kostnader för olika assistansanordnare. Avhandlingen är uppdelad i fyra studier där de två
första studierna kartlägger vad brukare tycker är viktigt i stödet personlig assistans. I studien har tolv
intervjuer med brukare i två kommuner analyserat vad brukare efterfrågar från sina personliga
assistenter (studie I) och assistansanordnare (studie II). Resultaten i studie I visar att brukare efterfrågar
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bland andra följande kvalitetsaspekter hos sin assistent :diskret, pålitlig, informativ, respektfull,
omtänksam, vänskaplig och praktisk. Resultaten i studie II resulterar i fem huvudkategorier som visar
vad brukare efterfrågar hos assistansanordnaren. Dessa fem huvudkategorier innebär en tydlig
uppfattning (ideologi) om personlig assistans; en bra service till brukare; assistansanordnare ska kunna
uppvisa en medlande roll mellan brukare och personliga assistenter; goda arbetsförhållanden för
personliga assistenter samt ett samhällsengagemang i frågor som berör funktionshindrade. Studie III
syftar till att undersöka hur tillfredsställda brukare är med sina assistansanordnare, samt anordnarnas
assistenter. Ett frågeformulär skickades till ett stort antal brukare i Göteborgs kommun. Enkäten som
fått låg svarsfrekvens visar att brukare med alternativa assistansanordnare (privata bolag och
brukarkooperativ) är mer nöjda med hur personlig assistans anordnas än brukare med kommunal
assistansanordnare. När det gäller anordnarnas personliga assistenter, fanns det inga signifikanta
skillnader i tillfredsställelse mellan brukare med olika anordnare. Studien visar också att privata bolag,
tilldelats drygt 18 procent fler timmar under perioden 1994-2006, jämfört med kommunala brukare i
Göteborgs kommun. Resultat kan förklaras av olika vinstintressen mellan privata och offentliga
anordnare, eller genom att brukares behov främjas olika hos privata respektive offentliga anordnare
(Roos, 2009.)
Roos studie är intressant men att som psykolog mäta upplevd tillfredsställelse hos brukaren är
inte detsamma som att statsvetenskapligt genom en organisatorisk jämförelse försöka visa skillnader
för brukarens inflytande/självbestämmande utifrån vilken organisation brukaren har och mot
bakgrund av välfärdsstatens förvandling. Indirekt bör förstås självbestämmande framgå även i Roos
studier. Roos och Norén hävdar att de alternativa producenterna har likartade servicekoncept oavsett
om det är ett assistansbolag eller ett brukarkooperativ. Det ska bli intressant att se om också min studie
visar detta.
Forskningen kring personlig assistans har varit mycket kring dess olika mål som vi kan läsa om
ovan men den första utvärderingen kom först med SOU-utredningen från 2005, På den assistansberättigades uppdrag. Möjligheten att välja assistansanordnare på en marknad verkar vara väl belyst
liksom etiska aspekter kring personlig assistans. Det finns dock ingen tidigare statsvetenskaplig
jämförande forskning på området som från ett svenskt perspektiv utförligt jämför organisationer från
tre samhällssektorer med varandra avseende brukarens självbestämmande över sin personliga
assistans.
En sociolog och företagsekonom hade också kunnat undersöka detta område men en sociolog är
sannolikt primärt intresserad av relationen mellan människor inom olika organisationer medan en
ekonom nog snarare sannolikt varit intresserad av olika former av effektivitet inom organisationer för
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att uppnå lönsamhet. En sådan förutsättning för effektivitet kan vara att göra en assistans i närhet till
brukaren och dennes önskemål. Det är därmed forskning med olika abstraktionsnivå och perspektiv
som vi kan förvänta oss. En psykolog är som vi exempelvis kan se ovan i Roos fall intresserad av hur
människor upplever sociala fenomen, men är det en organisatorisk jämförelse i vanlig bemärkelse att
undersöka upplevelser hos människor från olika organisationer utan att beskriva organisationers
strukturella skillnader? Min poäng är att samhällsvetenskapen egentligen är ett forskningsområde med
olika ämnesinriktningar där vi alla kan bidra med olika perspektiv och ansats för att beskriva ett och
samma fenomen.
Teoriavsnittet ovan har visat att välfärdsstaten är under omvandling. Min forskning är viktig i
jämförelse med annan forskning då den statsvetenskapligt försöker beskriva brukarens inflytande inom
olika organisationer mot bakgrund av välfärdsstatens strukturella omvandling. Förändringar i
välfärdsmixen för sannolikt med sig nya värderingar. Och om välfärdsstatens förändras strukturellt blir
det viktigt att titta på organisationer från olika sektorers struktur och specifika mål. Då kan man förstå
konsekvenser av olika förändringar och också politiskt på lagstiftande nivå ta ställning till vilka lagar
som bör vara styrande för att omstrukturera välfärdsstaten. Med denna forskning kan man i alla fall få
litet kunskap och vägledning för att göra ett aktivt val av vilka influenser vi bör låta oss influeras av
inför framtiden för att omstrukturera välfärdsstaten. En sådan styrande influens kan vara en vilja att
öka brukarinflytande och självbestämmande inom våra välfärdstjänster och därmed underlätta för
organisationer att verka inom området sociala välfärdstjänster som lever upp till dessa sociala mål. Vi
kan förvänta oss en ökad välfärdsmix men också stora utmaningar mot välfärdsstaten under
kommande år. Det vore värdefullt med ökad kunskap, både för mig personligen och för vår
gemensamma kunskap på området.
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Kapitel 3: Syfte och frågeställning
Mitt syfte är att genomföra en jämförande kvalitativ studie för att beskriva fenomenet brukarens
inflytande inom olika organisationsformer för personlig assistans, (en kommun, ett brukarkooperativ
och ett assistansbolag). Inflytande för brukaren över sin personliga assistans ses som en kombination av
dels självbestämmande för brukaren i sitt val av assistansanordnare; dels inflytande som arbetsledare/
brukare i vardagen samt den möjlighet som finns till självbestämmande genom att detaljstyra sin
personliga assistans i vardagen efter egna behov. Med min definition försöker jag därmed göra skillnad
på inflytande och självbestämmande där självbestämmande är den högre graden av inflytande där
brukaren förutsätts ha sista ordet över hur insatsen ges i den givna situationen.
Min frågeställning bygger på en tes om att olika organisationsformer leder till olika resultat
avseende brukarens inflytande över sin personliga assistans. Mer specifikt söker min studie besvara
frågor som om de intervjuade uttrycker sociala mål för respektive organisations verksamhet; vilket
inflytande de intervjuade från respektive organisation ser sig ha över brukarens val av assistansanordnare samt vilket inflytande/självbestämmande brukaren ses ha i vardagen med personlig
assistans inom respektive organisation?
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Kapitel 4: Metod
I kapitlet nedan kommer jag inledningsvis ge en kort beskrivning av min forskningsansats för att gå
igenom procedur, arbetssätt, metodproblem, databearbetning för att sedan avslutas med en egen
avgränsande analysmodell för att undersöka brukarens inflytande över sin personliga assistans.
Kanske Wallén i mitt tycke förklarar bäst vad som kännetecknar den vetenskapliga kunskapen i
jämförelse andra former av kunskap. Den vetenskapliga kunskapen innebär att problemen är avsiktligt
förenklade och avgränsade för att kunna hanteras med de teori- och metodansatser som finns tillgängliga. Forskaren ska distansera sig från sitt objekt och målet är att få till stånd ett sammanhängande
system av teorier som förklarar de fenomen man kan observera. Kunskap söks i form av allmängiltiga
lagar, och resultatens förutsättningar och tillförlitlighet diskuteras ingående. Resultaten måste kunna
kommuniceras till andra forskare så att de kan bearbetas vidare i deras forskning (Wallén, 1993).
Enligt Holme och Solvang är samhällsvetenskapens syfte att skapa en djupare och mer
avslöjande förståelse av den sociala verklighet som finns runt omkring oss. Forskare använder flera
metodredskap som kan ge en grund för ett systematiskt och strukturerat arbete med sociala förhållanden (Holme och Solvang, 1995).
För mig blir det naturligt att inta en antipositivistisk inriktning då jag vill beskriva ett fenomen
dvs. brukarens inflytande över sin personliga assistans mot bakgrund av att assistansen sker genom
olika välfärdsproducenter, (organisationer). Då flera organisationer utför samma välfärdstjänst blir det
naturligt att jag har forskningsansatsen välfärdspluralism gentemot den tredje sektorn och välfärdsstaten.
Mitt vetenskapliga förhållningssätt hör därmed hemma till en del inom fenomenologin, dock
inte enbart. Carlsson har i sin studie från 2003 beskrivit fenomenologin på så sätt att här finns aldrig ett
oberoende fenomen som inte berörs av något subjekts erfarande. Det är det alltid relationen mellan
subjekt och objekt som fokuseras och som också framkommer av begreppet fenomenologi (Carlsson,
2003).
Brukares upplevda erfarenheter av inflytande hos olika assistansanordnare blir för mig centralt
i min uppsats. Men för att se brukaren i sitt sammanhang och dennes relation till assistansanordnare,
LSS/LASS-handläggare och personliga assistenter krävs också vissa kunskaper om organisationsstrukturerna och en förförståelse. I fenomenologins vetenskapsfilosofiska ansats kan förförståelse
hanteras på så sätt att forskaren är medveten om förförståelsens existens, men fokus ligger på det som
presenterar sig, på forskningsfenomenet. Att hantera sin förförståelse handlar om att inte ta självklara
antaganden om världen för givna vilket påverkar allt arbete under forskningens gång, dvs. såväl
datainsamling som sökandet efter innebörder och strukturer vid analys. Det egna omdömet om
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fenomenet ska hållas tillbaka för att fenomenets skall kunna beskrivas i sin mångfald (Carlsson, 2003).
För mig handlar det inte enbart om att beskriva de intervjuades upplevelser av något som
fenomenologin indikerar utan snarare handlar det i första hand om att beskriva strukturella skillnader
inom organisationerna som påverkar brukarens inflytande över sin personliga assistans. Det skadar
dock inte att som statsvetare också vara intresserad av hur brukaren upplever sitt inflytande.

Kapitel 4.1: Procedur
Till grund för studien finns en omfattande litteratursökning. Det är en informationsinsamling som till
viss del blivit genomförd under min praktikperiod från november 2005 och våren 2006. Detta har skett
vid sidan av mitt arbete för att beskriva organisationsstruktur, sociala mål och intressenter hos de tre
organisationer som valts ut, men jag har kontinuerligt kommit att komplettera teoriavsnittet under
arbetets gång. En textanalys av mallar på avtal från respektive assistansanordnare har genomförts då
de formellt reglerar brukarens inflytande över assistansen.
Avtalsanalysen har gjorts parallellt med genomförandet av tjugotvå semistardardiserade
intervjuer under maj-juli månad 2006, utifrån en frågemanual för respektive intressentgrupp med
öppning för följdfrågor för att ge mig en djupare kvalitativ förståelse av mitt fenomen. Intervjuerna har
varat omkring en och en halv timme till två timmar med något undantag. Alla intervjuade har hållits
anonyma och fått tillfälle att godkänna min transkribering av deras intervju i efterhand för att undvika
missförstånd. Genom att jämföra olika svar från de olika intressentgrupperna med varandra och
gentemot avtalsanalysen som blir som ett ”blue print” kommer jag att kunna nå en viss validitet i att
deras svar kan överensstämma och på så sätt styrka mina kommande slutsatser.
Vid intervjuerna med tjugotvå deltagare i min studie har jag använt mig av frågeformulär som
jag anpassat till respektive målgrupp. Alla har fått besvara frågor som berör inflytande vid val av
assistansanordnare för brukaren, inflytande i vardagen för brukaren och vilka sociala mål de själva ser
att respektive organisation har. Det finns dock två undantag. Jag har inte frågat brukarna om vilka
sociala mål de ser hos respektive organisation men frågor kring aktivt val av assistansanordnare samt
vilket inflytande de har i vardagen torde ge uttryck för sociala mål inom organisationerna. Jag har inte
ställt frågan om inflytande i valet av assistansanordnare till de personliga assistenterna då jag förväntat
mig att de kommer in i processen först senare. De intervjuades svar har delats in i tre kategorier som
berör inflytande vid val av assistansanordnare för brukaren, inflytande i vardagen för brukaren och
vilka sociala mål de själva ser att respektive organisation har. Se tabell nedan.
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Tabell 3: De intervjuades och avtalets svar indelat i tre kategorier

I följande kapitel följer en presentation av de intervjuade deltagarna i studien samt vilket
tillvägagångssätt jag haft för att välja ut dem för intervju.

Kapitel 4.2: Presentation av deltagarna
Jag har valt att avgränsa min studie till att avse tre organisationer. Det är följande tre organisationer
som jag valt att göra anonyma:
Brukarkooperativet är ett brukarkooperativ där de funktionshindrade är arbetsledare för sina
personliga assistenter. Detta arbete sker på ideell basis från den funktionshindrade. Tankarna bakom
brukarkooperativet stämmer väl överens med en tredje sektor organisation. Brukarkooperativet söker
inte ekonomisk vinst utan söker uppnå sociala mål som självhjälp och är demokratiskt styrt av
medlemmarna. I teoriavsnittet ovan har jag gått igenom olika former av assistansanordnare och
brukarkooperativet är här överensstämmande med beskrivningen av ett brukarkooperativ som drivs
som en ideell förening. Märk väl att brukarkooperativ inte är en egen organisationsform. Brukarkooperativet har brukare på många orter över landet.
Kommunen är en sedvanlig demokratiskt politiskt styrd kommunal förvaltning som också väl
överensstämmer med den beskrivningen av olika former av assistansanordnare i teoriavsnittet ovan.
Det betyder att kommunen också har ett basansvar för att de assistansberättigade får sin personliga
assistans. Detta basansvar har ingen av de andra organisationsformerna för anordnande av personlig
assistans.
Assistansbolaget är vid studiens genomförande ett dotterbolag till ett större aktiebolag.
Assistansbolaget har ett vinstkrav och styrs enligt sedvanlig bolagsordning. Detta stämmer också väl
överens med beskrivningen av assistansbolag i teoriavsnittet ovan. Assistansbolaget har brukare på
många orter spritt över landet.
Organisatoriskt på orten är brukarkooperativet den minsta assistansanordnaren medan
assistansbolaget är större och störst är kommunen som assistansanordnare.
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De olika deltagarna som intervjuats är följande:
Brukarna
Här är de viktigaste deltagarna i min studie, brukarna. Sex brukare - två brukare från respektive
organisation, två från kommunen, två från assistansbolaget och två från brukarkooperativet har
intervjuats. Frågor som berör deras inflytande vid valet av assistansanordnare och hur de ser på sitt
inflytande i vardagen har ställts till dem alla. Den kvinnliga och manliga brukaren vid kommunen är
mellan 35-45år gamla. Mannen och kvinnan jag intervjuat vid assistansbolaget är 50-60år gamla.
Kvinnan och mannen jag intervjuat vid brukarkooperativet är mellan 30-45år gamla. De intervjuade
brukaren tillhör alla kundkrets tre enligt LSS. De har alla rörelsehinder men ingen har svårt att tala för
sig.
Jag har själv kontaktat assistansanordnare för att be dem kontakta två brukare vardera som
med frivilligt samtycke ställer upp på intervju med mig under våren 2006. Kriterier jag då försökt ställa
är att det ska vara en man och kvinna i ålder 30-45 år med ett omfattande behov av personlig assistans.
Jag har i samband med detta skickat en beskrivning av syftet med intervjun till assistansanordnarna för
att delge brukaren information om detta innan intervjun. Denna beskrivning redovisas som bilaga ett i
min uppsats.

Personliga assistenter
Sex personliga assistenter - två personliga assistenter från respektive organisation har intervjuats. De
har svarat på frågor om organisationens sociala mål och hur de ser på sin roll för den funktionshindrade samt deras syn på brukarens inflytande i vardagen. Jag har intervjuat en manlig och en
kvinnlig personlig assistent i kommunen. Han är i tjugoårsåldern och hon är i femtioårsåldern. Två
kvinnliga personliga assistenter har intervjuats vid assistansbolaget. Den unga kvinnan är
tjugoårsåldern och den äldre är i femtioårsåldern. En kvinnlig och en manlig personlig assistent har
intervjuats vid brukarkooperativet. De är både i trettiofemårsåldern. Ingen av de intervjuade
personliga assistenterna har någon specifik utbildning för yrket men kan ha fått små kurser via arbetet.
I kommunen arbetar båda assistenterna med hjärnskadade som har svårt att kommunicera. Vid
assistansbolaget arbetar en av assistenterna med en man som har svårt att tala för sig. Vid
brukarkooperativet arbetar de två personliga assistenterna med samma brukare som har lätt att tala för
sig. Dessa personliga assistenter har i praktiken tillfrågats av assistansanordnarna om de vill ställa upp
på intervju med mig.
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Assistansanordnarna
Sex assistansanordnare -två assistansanordnare från respektive organisation har intervjuats. De
intervjuade assistansanordnarna har fått svara på frågor om organisationens sociala mål, sin syn på
inflytande vid val av assistansanordnare och brukarens inflytande i vardagen. De två intervjuade
assistansanordnarna vid kommunen är kvinnliga områdeschefer vilka är mellan 40-50år gamla. En av
dem har både vårdutbilding och utbildning i sociologi medan den andre är utan vårdutbildning men
med lång erfarenhet av omsorgsarbete. De två kvinnliga assistansanordnare jag intervjuade vid
assistansbolaget är i fyrtioårsåldern. De har båda kort erfarenhet av att vara personliga assistenter.
Kvinnorna är båda outbildade för yrket. De två manliga assistansanordnare jag intervjuade vid
brukarkooperativet är både rörelsehindrade och i fyrtioårsåldern. Ingen har vårdutbildning men båda
har däremot erfarenhet som brukare av personlig assistans.

LASS/LSS-handläggare
Fyra LASS/LSS-handläggare – två LASS-handläggare vid Försäkringskassan har intervjuats liksom två
LSS-handläggare vid kommunen för att de ska svara på frågor som berör sociala mål, utredningsprocessen samt om de kunnat påverka valet för brukaren av assistansanordnare. Här är det viktigt
också vilken information som har funnits att tillgå för de funktionshindrade inför sitt val av assistansanordnare. Jag har intervjuat två kvinnliga LASS-handläggare vid Försäkringskassan. Den ena har
arbetat sedan LASS-reformen var ny och är i femtio-sextioårsåldern. Den andra är i trettioårsåldern och
har läst rehabiliteringskunskap. Jag har också intervjuat två kvinnliga LSS-handläggare i kommunen
som båda är i sextioårsåldern. Båda har tidigare erfarenhet som områdeschef inom äldreomsorgen och
olika utbildningar bakom sig som är specifika för yrket. Det kan vara både vårdutbildning och
utbildning i sociologi.
Jag har personligen kontaktat de assistansanordnare jag intervjuat vid organisationerna medan
jag inte valt de LASS/LSS-handläggare jag intervjuat. Detta sedan urvalet i organisationerna varit litet.
Jag har sett ett behov av att göra mina intervjuer med bandupptagning som sedan förstörs.
Självfallet har inte brukaren, assistansanordnaren eller någon annan fått se mina frågor innan intervjun
då det annars finns risk för otillbörlig påverkan. Intervjun som metod ger mig möjlighet att komma
med tydliggörande i det fall den intervjuade inte förstår min fråga.
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Kapitel 4.3: Metodproblem
Jag har i ett tidigt skede av arbetet tänkt göra en enkät till brukarna men vid förfrågan till universitetets
forskningsetiska kommitté avråtts från detta då man inte kan säkerställa riktigt vem som svarat samt
inte kan påminna om svar. Det går inte att bocka av svaren då assistansanordnarna i praktiken skulle
ha fått skicka ut enkäten. Därmed avstod jag från att göra en enkät. Detta hade annars varit bra för att
kunna göra en triangulering och därmed ytterligare kunna säkerställa mina resultat.
Alla intervjuade deltagare har ställt upp frivilligt och hålls anonyma tillika organisationer. Jag
har i praktiken en slags sekretess då det gäller namn och har månat om att ingens identitet ska kunna
spåras. Avtalet kan tillhandahållas hos kommunen och brukarkooperativet men vid assistansbolaget
anses detta vara en sak för sekretess. Jag har tillåtits referera till avtalet men assistansbolaget vill ej då
de ser det som en möjlighet för konkurrenter att få fördel ha det offentligt. Min tanke att ha avtalen
bifogade uppsatsen är därmed något som jag övergivit, kanske spelar det inte heller någon roll i
praktiken. Jag har fått full möjlighet att referera till avtalens innehåll.
Assistansanordnarna har inte kunnat tillgodose önskemålet om ålder hos brukarna men alla
brukare har varit i vuxen ålder och har kunnat intervjuas enskilt, dvs. utan en närvarande personlig
assistent eller anhörig. En av brukarna vid assistansbolaget har bott i en närliggande kommun till den
jag undersökt, något som jag inte förutsett men som bara visar att assistansbolaget inte ser samma
behov av kommunala gränser för sin verksamhet.
Jag har sett en metodologisk poäng i att det inte är personliga assistenter som arbetar hos de
intervjuade brukarna. Även om brukarna de arbetar med ska uppfylla samma kriterier som de
intervjuade brukarna i uppsatsen varför jag bett om att detta inte ska vara samma. Detta för att de ska
tala så fritt som möjligt. Nu har dock två av assistenterna visat sig ha en av assistansanordnarna i
brukarkooperativet som arbetsledare vilket jag inte förutsett. En av dem är dessutom vid intervjun
också vikarie i kommunen. De båda assistenterna visade sig dock vara mycket talföra och öppna vid
intervjutillfället.
Märk väl att assistansanordnarna inte kunnat uppfylla min begäran om att de brukare de
personliga assistenterna arbetar åt ska kunna tala för sig. Båda de personliga assistenterna i kommunen
arbetar med brukare som har svårt att kommunicera verbalt. En av de personliga assistenterna jag
intervjuat vid assistansbolaget arbetar också med en brukare som har svårt att kommunicera verbalt.
Detta väcker frågor om olika målgrupp för assistansanordnarna vilket kräver en studie i sig men det
har ingen avgörande påverkan för resultaten i min studie.
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Kapitel 4.4: Databearbetning
Metodologiskt har jag använt mig av frågor som utformats för SOU-utredningen ”På den assistansberättigades uppdrag”, (SOU 2005:100) men också ett utkast till enkät till assistansanordnare från
Independent Living Institute. Bakom institutet står Adolf Ratzka, STILs grundare. Jag har också använt
mig av en fråga av professor Karin Sonnander. Detta stämmer väl överens med bilaga två som är en
intervjumanual för mina intervjuer med brukarna. Jag har särskilt använt mig av utkastet från
Independent Living Institute för denna manual men under arbetets gång har jag insett att jag grundat
många frågor också på min erfarenhet att arbeta med funktionshindrade. Under arbetets gång har jag
skrivit om frågor, ibland använt rakt av. Vid intervjuerna har jag också ställt många följdfrågor utifrån
min erfarenhet av arbete med funktionshindrade som andra kanske inte skulle kunna ställa i samma
givna situation.
Vid skapandet av frågemanualen till assistansanordnarna har jag använt mig av frågor som
utformats för SOU 2005:100 men också ett utkast till enkät till assistansanordnare från Independent
Living Institute. Därav blev det också väldigt många frågor. Märk väl att jag inte minns att någon
annan källa frågat om sociala mål även om jag vill minnas att Independent Living haft en fråga om mål
för verksamheten. Se bilaga fem.
För att kunna jämföra svaren väl från de brukarna och assistansanordnare med de personliga
assistenternas svar har jag utgått från dessa manualer då jag sedan utformat manualen för intervjuerna
med de personliga assistenterna. Se bilaga fyra.
Jag har gått tillväga på ett liknande sätt då jag skrivit manualen för intervjuer med LASS/LSShandläggare. Här har jag tittat på de frågor som SOU 2005:100 ställt till kommuner i en enkät men
också tänkt på resultatet av forskning av Gynnerstedt om bemötande av handläggare. Därav frågor om
bemötande. Detta torde jag också ha haft i bakhuvudet då jag utformat frågan om hur brukarna
uppfattade sitt bemötande av LASS/LSS-handläggare.
Området jag skriver om är tämligen outforskat vilket har medfört att jag skapat ett material som
beskrivit hela organisationerna, vilket givit mig en god förförståelse och kunskap men samtidigt
inneburit ett stort avgränsade arbete då jag fått skära ned ett arbete på ca 270 sidor till nuvarande form.
Men det är utifrån denna bakgrundskunskap som jag kunnat utforma en avgränsade modell.
Alla deltagare har fått godkänna respektive transkribering av intervjun för att missförstånd ska
undvikas. Det har varit ett mycket stort och tidskrävande arbete att skriva transkriberingar till de 22
semistandardiserade intervjuer jag genomfört vilka uppgår till ca 228 sidor. Ingen av de intervjuade
kommer att få ta del av resultaten innan studiens färdigställande. Transkriberingarna kommer att
finnas berörda tillhanda, (handledare, examinator, opponent) vid intresse inför examination.
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När jag haft alla transkriberingar klara har jag analyserat dem i flera steg. Först genom att gå
igenom varje fråga och se likheter och skillnader i svaren mellan respektive grupp intervjuade, dvs jag
har till en början analyserat brukarintervjuerna och de andra intressenterna för sig. Här har olika
färgpennor och lim varit mig behjälpliga. När jag gjort detta har jag också kunnat fortsätta göra min
analys mer tematiskt genom att dela in svaren under olika teman. Sedan har undertecknad kunnat
placera alla intervjuade från respektive grupp under varandra och kunnat jämföra de olika gruppernas
svar med varandra. I samband med detta analysarbete har jag kunnat se mer tydligt vilka frågor som är
av stor vikt för att beskriva. Jag har också kunnat sammanfatta det viktigaste tematiskt i tabeller.
Sålunda har jag under arbetets gång skapat en egen avgränsande analysmodell nedan som
delar upp brukarens inflytande i två processer; brukarens inflytande vid val av assistansanordnar och
inflytande i vardagen.
Arbetet med modellen visar egentligen att Maxwell har rätt, vetenskapsprocessen är inte linjär.
Modellen har gjort det möjligt att avgränsa mitt material och den tar upp de viktigaste frågorna som
berör brukarens inflytande i process ett och två. Den avgränsande modellen ovan hjälper mig med
avgränsning men underlättar också vid analys och jämförelse med avtalsanalysen. Avtalet reglerar
formellt brukarens inflytande över sin personliga assistans och blir på så sätt ett ”blue print” vilka
genom analys av de intervjuades svar ger mig en större säkerhet i mina resultat. Jag har därmed gjort
vad jag kunnat för att säkerställa en hög validitet för studien.
Övergripande har jag satt stor vikt vid hur de olika intressenterna ser på sin roll för brukarens
inflytande i process ett och två. Jag har också övergripande försökt se om de ger uttryck för sociala mål
för verksamheten.
I process ett som berör brukarens val av assistansanordnare har jag funnit det av stor vikt att
försöka utröna om någon annan påverkat deras val av assistansanordnare;vilket bemötande de upplevt
att de fått av LASS/LSS-handläggare; samt vilken information de har haft att tillgå inför sitt val av
assistansanordnare. Dessa frågor är viktiga för att se om något kan ha begränsat brukarna i deras fria
val av assistansanordnare.
När det gäller process två som avser brukarens inflytande i vardagen har jag funnit det av
största vikt att veta vem som är arbetsledare över assistenterna. Detta då arbetsledaren formellt har
sista ordet över vad assistenterna kan göra. Jag undrar vidare om brukaren har inflytande över vad
assistenterna ska göra för arbetsuppgifter och när de ska arbeta, utbildning för brukare och assistenter
samt kvalitetsuppföljning. En fråga som torde avslöja litet om vilken makt brukaren har i relation till
sina personliga assistenter är om brukaren kan byta ut en assistent som inte sköter sig. Andra frågor
som ändå kan påverka brukarens personliga assistans berör inflytande över ekonomi och då också
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assistansomkostnader. Det sista är av vikt för att brukaren ska kunna ta mig sig sin assistent om denne
ska äta lunch på stan eller åka på en resa. För litet ekonomiskt utrymme när det gäller assistansomkostnader kan tänkas begränsa brukarens möjligheter till val i vardagen.
I samband med att jag arbetat inledande tematiskt med att analysera mitt stora material för
studien har jag haft Lantz bok i åtanke. Men i resultatredovisningen nedan har jag under sociala mål
låtit mig inspireras av Bergström och Boréus bok som tar upp textanalys på ett bra och förklarande sätt.
Nedan återfinns min avgränsande analysmodell.

45
Tabell 4: Modell för att undersöka brukarens inflytande över sin personliga assistans
Övergripande av stor vikt - är att försöka se om det finns skillnader och likheter i hur de intervjuade intressenterna ser på
sin roll i process 1 och process 2 nedan. Detta då det kan visa på skillnader mellan olika organisationsformer vid en
jämförande analys. Det är också av övergripande vikt att se vilka sociala mål för verksamheten intressenterna ger uttryck för
inom organisationerna. Har de sociala mål och genomsyrar då dessa mål hela organisationen.
Avtalets utformning mellan brukaren och assistansanordnare är övergripande och reglerar formellt inflytandet över
den personliga assistansen för brukaren, exempelvis kan det ge uttryck för sociala mål eller ange vem som är arbetsgivare eller
har sista ordet över vilka assistenter som anställs.
Process 1: Brukarens inflytande vid val av assistansanordnare, (organisationsform) och den process som skett
innan dennes personliga assistenter anställts:

Bemötande av LASS/ LSS-handläggare – vilket bemötande upplevde brukaren från LASS/LSS-handläggaren vid ansökan om
personlig assistans och hade handläggaren någon påverkan över brukarens val av assistansanordnare?

Information att tillgå och kunskap vid val av assistansanordnare – vilken information och kunskap hade brukaren
inför sitt val av assistansanordnare?

Process 2: Brukarens inflytande i vardagen över sin personliga assistans:

Vem är arbetsledare? – arbetsledaren styr formellt, har sista ordet över den personliga assistansen.

Kan brukaren styra över assistenternas arbetsuppgifter och när de arbetar? – Är det arbetsledaren eller brukaren
som har sista ordet över frågor som dessa?

Utbildning för brukare och assistenter – Erbjuds brukaren fortbildning i hur han/hon ska vägleda sina personliga
assistenter? Kan brukaren bestämma över fortbildning för sina personliga assistenter?

Kvalitetsuppföljning – Hur går kvalitetsuppföljningen till och har brukaren inflytande vid denna kvalitetsuppföljning?

Missnöje med assistenter – Har brukaren makt att kunna byta ut en personlig assistent som missköter sitt arbete?

Månadsredovisning – Får brukaren en månadsredovisning över hur assistansmedlen används, dvs. ekonomisk
redovisning?

Assistansomkostnader - Kan brukaren bestämma över sina assistansomkostnader (vilket underlättar resor m.m.)?
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Kapitel 5: Resultatredovisning
Under detta kapitel kommer min resultatredovisning att ske, först genom att en avtalsanalys redovisas.
Efter detta kommer jag att redovisa resultaten enligt den avgränsande modellens olika avsnitt i kapitel
5.2-5.11.

Kapitel 5.1: Avtalsanalys
Sedan personlig assistans som insats infördes har det uppstått en assistansmarknad där assistansberättigade tecknar civilrättsliga avtal med assistansanordnare för att få sin assistans utförd. I en bilaga
till SOU 2005:100 görs en analys av avtal mellan assistansberättigade och anordnare. Jag har också haft
hjälp av det utkast till enkät från Independent Living Institute för att kunna avgöra vilka frågor som är
av vikt. Avtalsanalys är mycket viktigt för mig då dessa formellt reglerar inflytandet för den
assistansberättigade/brukaren hos respektive assistansanordnare.
Ett rimligt antagande är att om det är ett kort skrivet avtal där anordnaren får hela arbetsgivaransvaret så ger det ett intryck av att brukaren avsagt sig mycket inflytande över sin assistans. Men det
borde också innebära att det i vardagen finns ett tolkningsutrymme i praktiken. Detta tolkningsutrymme som sedan arbetsledare ska verka efter borde kunna ge olika tolkningar och därmed olika
kvalitet och inflytande för den assistansberättigade brukaren. Kommunens avtal är ett fyrsidigt avtal
tills vidare avtal vars syfte ger intryck av att vara att klart reglera ansvarsförhållande mellan anordnare
och brukare. Här är kommunen som anordnare den som har arbetsgivaransvaret. Assistansbolaget har
ett tvåsidigt brukaravtal som gäller tillsvidare där det framkommer att de tillhandahåller assistansen
med brukaren i centrum. Assistansbolaget ombesörjer rekrytering, fortbildning och handledning av de
personliga assistenterna. Inom brukarkooperativet blir brukaren arbetsledare för sina personliga
assistenter och det är ett 11-sidigt avtal som gäller tillsvidare. Avtalet syftar till att säkerställa att
samverkan sker i enlighet med SoL, LSS, LASS och brukarkooperativets ideologi samt att fördela
ansvar mellan parterna.
Min avtalsanalys kommer att läggas upp så att jag först går igenom två frågor som berör
brukarens inflytande i den process som förekommer innan personliga assistenter finns på plats. Sedan
ämnar jag visa sammanfattande frågor som har mest bäring på vilket inflytande brukaren har i
vardagen över sin assistans.
Kommunen ger inte uttryck för sociala mål i avtalet annat än att de ska utföra assistans enligt
utredning och beslut tagen av kommunens LSS-handläggare alternativt enligt Försäkringskassans
utredning och beslut. Assistansbolaget ger inte uttryck för sociala mål i avtalet annat än att de enligt
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första paragrafen ska tillhandahålla assistans i samförstånd med brukaren för det antal assistanstimmar
det fattats beslut om av ansvarig Försäkringskassa eller ansvarig handläggare vid kommunen. Det
framkommer också i avtalet att assistansprogrammet har som målsättning att med brukaren i centrum
bilda en personalgrupp av engagerade assistenter. Brukarkooperativet ger tydligt uttryck för en rad
sociala mål på förstasidan av sitt avtal. Här framkommer att det organiseras som en ideell förening och
de vill uppnå ett ”självbestämt liv, full delaktighet i samhället och jämlikhet.”
Enligt kommunens avtal har brukaren genom samråd inflytande över rekryteringen av assistenter.
Beslut om vilka som ska rekryteras sker i samråd med brukare eller företrädare exempelvis gode
man/förvaltare. Här är intressant att notera att saklig grund ska finnas för att den assistansberättigade
ska kunna neka anställning av kommunen anvisad assistent men också att det motsatta förhållandet
råder dvs. att kommunen måste ha saklig grund för att neka en av dig som brukare/företrädare
rekommenderad assistent. Enligt assistansbolagets avtal med brukare så ombesörjer assistansbolaget
rekryteringen, vilket borde tolkas som att dessa beslut sker i samförstånd med brukaren även om
assistansbolaget har sista ordet. I brukarkooperativets avtal framkommer att en av brukarens
skyldigheter som arbetsledare är att ansvara för rekryteringsprocessen inför anställning av personliga
assistenter och har därigenom hos brukarkooperativet skyldighet att stå för rekryteringsprocessen men
också möjlighet att välja sina assistenter. Brukarkooperativet ska dock bekräftat avtalet.

Både kommunens och assistansbolagets avtal innebär i stort sätt i praktiken att brukaren avsäger sig
mycket inflytande över sin personliga assistans till förmån för att få den utförd av kommunen eller
assistansbolaget. Brukarkooperativet skiljer sig från kommunen och assistansbolaget på så sätt
brukaren blir arbetsledare med maximal makt över sin närmiljö, och därmed över sin assistans. Detta
sker genom tydlig ansvarsfördelning mellan brukarkooperativet och brukaren. I övrigt vill jag hänvisa
till den sammanfattande tabell jag gjort av avtalsanalysen nedan:
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Tabell 5: Avtalsanalysens resultat i korthet.

Kapitel 5.2: Vilka sociala mål ger de intervjuade uttryck för?
Jag har inte ställt frågan om sociala mål direkt till brukarna men svaret på frågan om varför de valde
sin assistansanordnare borde rimligtvis indirekt ge uttryck för sociala mål om de ser sådana med sin
assistans. Likaså hur de ser på sitt inflytande i vardagen borde ge uttryck för sociala mål vilket
framkommer senare i resultatredovisningen. Alla brukare jag intervjuat har svarat att de i stor
utsträckning gjort ett aktivt val av assistansanordnare.
I svaren från kommunens båda brukare betonas att i deras val av samordnare att de har erfarenhet av kommunen sedan tidigare (och därmed känt en trygghet i detta) samt att de även om de vill ha
påverkan ser en poäng att någon annan ansvarar för att genomföra assistansen. Detta är särskilt tydligt
i den manlige brukarens svar: ”- Eftersom jag varit anställd i kommunen tidigare och visste hur det fungerar
där...” Vid följdfråga om vad han tycker är bra med kommunen svarade brukaren: ” Den viktigaste biten
är (områdeschefen) och kontakten med henne. Det andra är att jag inte behöver bry mig så mycket om det här med
assistansen. Jag behöver inte ha det som ett arbete utan kan lägga min tid på annat, sånt som jag tycker är mycket
roligare. Det tycker jag är den största fördelen. ”
Den kvinnliga brukaren vid kommunen svarade: ”- Därför att jag ville prova kommunen. Det var
litet spännande för att jag hade en kompis som hade fått assistans tre år tidigare än mig som också hade
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kommunen från början och tyckte då att det var så rörigt och stökigt där. Så kom jag på en idé: tänk om jag kunde
hjälpa dem litet och komma med idéer och bygga upp det där litet, så då vart det spännande … då valde jag
kommunen.” Det framkommer att hon gått in för att påverka kommunens personliga assistans sedan
hon tidigare varit med och byggt upp ett serviceboende för funktionshindrade.
De båda brukarna betonar båda rättvisa i form av att ta del av en tjänst de känner sig trygga
med och frihet i form av att de vill ha medbestämmande men vill samtidigt inte ansvara för verkställandet av personlig assistans.
I svar från brukare vid assistansbolaget så betonas att de fått kännedom genom bekanta, att de
uppfattat assistansbolaget i ett svar som ärliga och i ett annat svar som utgår från brukaren hela tiden.
De båda betonar därmed bemötande och då sätt de uppskattat vid bemötandet som ärligt respektive
lyhört för brukarens önskemål. Jag uppfattar också dessa svar som ett uttryck för att vilja ha rättvisa
och inflytande om än i medbestämmande form där assistansbolaget visar lyhördhet till dem.
De två brukarna vid brukarkooperativet betonar både frihet och självbestämmande i sina svar på
varför de valt brukarkooperativet. De utgår båda från att de ska leva ett liv som andra trots
funktionshindret. Deras svar speglar väl de sociala mål som respektive organisation ger uttryck för.

När vi talar om brukarens inflytande under vardagen är det viktigt att se till vilka roller de olika
intressenterna ger uttryck då det är rimligt att anta att det är avslöjande för vilka sociala mål
organisationen har. Här ger de två personliga assistenterna vid kommunen uttryck för sociala mål ur
ett rättighetsperspektiv då de vill vara ett verktyg som armar och ben för att brukaren ska få leva ett
normalt värdigt liv med inflytande. Inflytande tolkar jag som viktigt uttryck för att brukaren ska ha
frihet (inte bara rätt även om det är en förutsättning) att välja sitt liv. Brukarna ska också få utvecklas
utifrån sina skador/funktionshinder.
De båda personliga assistenterna vid assistansbolaget ger båda uttryck för att sociala mål då de
ska ersätta det brukaren inte kan samt att brukaren ska ha bestämmande vilket jag tolkar ur ett
frihetsperspektiv om brukarens möjlighet att leva sitt liv. De ska också ersätta funktionshindret vilket
jag ser som ett rättviseperspektiv.
Då den kvinnliga personliga assistenten vid brukarkooperativet betonar rättvisa i sitt svar om
sociala mål då brukaren ska få leva som alla andra på lika villkor samt att vara dennes armar och ben.
Hon betonar också frihet då hon betonar att ha ska leva ett självständigt liv och hon ska hjälpa honom
göra det. Hon svarade följande: ”- Helt enkelt att de ska få leva ett liv som alla andra, på samma villkor som
alla andra människor i samhället... Även inte bara för den enskilde person som är ansluten till... utan även kämpa
för att alla andra ska få leva som självständiga människor, på det sättet man vill själv, så skulle jag vilja säga.”
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Den kvinnliga personliga assistenten svarade följande om sin roll: ”- Jag ersätter endast faktiskt, endast
hans funktionshinder. Inte bara armar och ben utan andra saker också. Jag träder in där funktionshindret gör så
att han inte kan göra, utföra eller vad det än är. Där träder jag in.…Det han skulle ha gjort om han inte haft just
det funktionshindret. Det gör jag.”
Den manlige personliga assistenten har inte tänkt utifrån sociala mål då han bara har kontakt
med brukaren. Han ser sin uppgift som att inte påverka brukaren och vara sensitiv för dennes
önskemål verbala och ej verbalt uttryckta. Han svarade: ”- Det är som att spela fotboll utan att ha bollen.
Att finnas där på något sätt men ändå inte. Jag försöker passa mig väldigt noga för att ta överhanden, att påverka,
att babbla för mycket om mig själv utan att för den delen bli intressant. Men det är mina egna tankar.. Att vara
diskret, inte hänga över någon, inte störa. Och när det gäller intima saker bete mig så naturligt som möjligt. Och
att ibland försöka lyssna på det som inte sägs, att vara sensiv (sensitiv) till det personen inte uttrycker verbalt.”
Detta är för mig ett annat sätt att uttrycka sociala mål som rättvisa och frihet men på ett mycket konkret
sätt om vad det handlar om i vardagen.

I svar från de intervjuade assistansanordnarna vid kommunen om vad som är sociala mål för
verksamheten lyfts ord och fraser som: ”tillgänglighet”, ”delaktighet”, ”kommunmedborgare ska behandlas
lika”, ”medbestämmande”, ”tryggt” och ”få växa i sitt liv” fram. Här är ett socialt mål frihet för brukaren
och då att brukaren ska vara med och bestämma, ej självbestämmande samt att det finns ett
rättviseperspektiv i att alla ska behandlas lika, ha tillgänglighet, trygghet och att få växa i sitt liv.
I svar från de intervjuade assistansanordnare vid assistansbolagets lyfts ord och fraser som
följande fram: ”trygghet”, ”närhet”, ”brukaren är med och bestämmer”, ”där vi tillsammans”, ”tillgänglighet”
och ”livskvalitet”. Här är ett socialt mål frihet för brukaren och precis som i kommunen ett medbestämmande för brukaren och sedan sociala mål som trygghet, närhet, tillgänglighet vilka kan
sammanfattas som sociala mål för att nå rättvisa. En av assistansanordnarna vid assistansbolaget sade
följande: ”-Våra sociala mål handlar om att ge trygghet till brukaren. Tryggheten innebär att vi till exempel vid
anställning av assistenter alltid gör det tillsammans med brukaren, där vi tillsammans går igenom ansökningshandlingar, intervjuer. Brukaren är med och bestämmer hur han/hon vill ha sin assistans, vilket innebär att det
aldrig kommer en främmande person innanför brukarens dörrar utan det är alltid en assistent som har blivit
accepterad och godkänd av brukaren,” Vid följdfråga framkommer att ”trygghet, närhet och livskvalitet” är
verksamhetens mål för assistansbolaget.
De intervjuade assistansanordnarnas svar vid brukarkooperativets visar ett annat språkbruk
och fraser som följande lyfts fram: ”sköter du allt själv”, ”du styr ditt eget liv”, ”självhjälp”, ”växa i det egna
jaget” och ”kontroll över sitt eget liv”. En av assistansanordnarna svarande: ”- Det är hjälp till självhjälp.
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Att växa i det egna jaget... Det är det yttersta målet att man ska få så stor kontroll över sitt eget liv, men det gör
att man måste vara väldigt aktiv och delta i det.” Vid en följdfråga från mig om den kooperativa formen då
måste komma därtill, framkom det att den kooperativa formen ses som en del av att kunna leva livet
enligt brukarkooperativs sociala mål.
Brukarkooperativet skiljer sig här kraftigt då de intervjuade samordnarna som mål lyfter fram
frihet främst i form av självbestämmande och självhjälp. Men det finns också ett socialt mål i att
medlemmarna i kooperativet ska visa broderskap/solidaritet med varandra och på så sätt försöker bli
starka också som grupp. Assistansanordnarna har här en rådgivande och stödjande roll inte en roll av
verkställare som kommunen och assistansbolaget. Organisationsformen i sig blir på detta sätt ett
verktyg för att förverkliga ett socialt mål om självbestämmande och broderskap.
Det är tydligt från kommunens och assistansbolagets svar att de har ett perspektiv där brukaren
lämnat över assistansen till dem till stor del, och att de ger brukaren möjlighet att vara med och
bestämma över en verksamhet där de har huvudansvaret. Den funktionshindrade är en brukare av
deras assistans. I brukarkooperativet visar de sociala målen att perspektivet är ett annat, där är
brukaren den som ska styra över assistansen och över sitt eget liv.
Nedan försöker jag sammanfatta kategorisera de intervjuades svar om sociala mål utifrån ett
rättvise och frihetsperspektiv de givit uttryck för. Jag har medvetet tagit bort LASS/LSS-handläggare då
inte givit uttryck för annat än att de ska behandla lika ur ett rättviseperspektiv vid utredning och
beslut om assistans:
Tabell 6: Olika sociala mål för de intervjuade.

*Medbestämmande.

Kapitel 5.3: Brukarens inflytande vid val av assistansanordnare
Jag undrar här om brukarna har blivit påverkade av LASS/LSS-handläggare eller andra i sitt val av
assistansanordnare.
Båda brukarna i kommunen har svarat ”annan” på frågan om hur de fått kännedom om
assistansanordnaren inför sitt val, dels då den manliga brukaren arbetat som personlig assistent
tidigare och dels då den kvinnliga brukaren fått kännedom genom en annan på ett serviceboende hon
bott på tidigare i kommunen. Båda brukarna i assistansbolaget har fått kännedom om assistansbolaget
genom vänner och bekanta. I brukarkooperativet har de två brukarna litet olika erfarenhet. Den manlige arbetsledaren hörde själv av sig till Intresseföreningen för assistansberättigade och fick på så sätt
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kännedom om brukarkooperativet. Den kvinnliga arbetsledaren fick kännedom om brukarkooperativet genom vänner och bekanta. Märk väl att alla brukare jag intervjuat i studien har gjort egna
tydliga val av assistansanordnare och hört talas om dem genom vänner och bekanta. Men nu till
assistansanordnare och LASS/LSS-handläggare.
Hos alla tre assistansanordnare så är det brukaren som har kontakt med Försäkringskassans
och kommunens handläggare under själva ansökningsprocessen. De kan få hjälp med ansökan både
hos brukaren och assistansbolaget men kontakterna sker via brukaren. I vardagen som berör
ekonomiska frågor så är det hos assistansbolaget och kommunen arbetsledare som sköter
kommunikationen med Försäkringskassan. Hos brukarkooperativet går assistansanordnaren endast in
och hjälper arbetsledaren, (brukaren) vid överklagan och här framkommer också en viktig skillnad då
arbetsledaren står som kontaktperson hos Försäkringskassan både vid ansökan och i vardagen.
Brukarkooperativet kan därmed inte kringgå arbetsledaren. I kommunen har områdeschefen kontakt
med LSS-handläggare för att få en tydlig bild av beslutet inför verkställande men har ingen kontakt
med brukaren innan avtalet med Försäkringskassan är klart.
En intressant fråga jag ställt vid intervjuerna av assistansanordnare berör om det finns en
skillnad i inflytande för brukaren som kund i sitt val av assistansanordnare och att vara brukare av
assistans i vardagen. Jag hoppades tydliggöra brukarens inflytande i de olika processerna inklusive
brukarens inflytande över sitt val av assistansanordnare. De svarande från kommunen och
assistansbolaget uppvisar klara likheter i sina svar; dels så menar de att det inte ska finnas någon
skillnad i inflytande alls för brukaren som kund i sitt val av assistansanordnare och att vara brukare i
vardagen; dels så menar både en svarande från kommunen och en från assistansbolaget att en drivande
medveten brukare som kan kommunicera för sig har ett större inflytande och att en brukares inflytande
kan skilja sig på detta sätt.
Brukarkooperativet:s svar är radikalt annorlunda. Vid en närmare förklaring av frågan om att
det handlar om inflytande i ansökningsprocessen och i vardagen fick jag följande svar av assistansanordnaren: ”- Det är en väldigt stor skillnad i inflytande mellan inflytandet i kooperativet ... och i vardagen. I
assistansen bestämmer man själv var, när och hur med full kontroll så länge man följer lagens råmärken. Där
lägger vi oss aldrig i ...”
Den ene assistansanordnaren på brukarkooperativet svarade följande: ”- Det är här vi vill göra en
väldigt tydlig skillnad… I kommunmodellen heter det”brukare av assistans” därför att det är andra som sitter och
gör rekryteringsprocessen, det är andra som tar de ansvarsfrågorna…, medan vi (brukarkooperativet) hävdar att
”personlig assistans”, det är något som jag själv kontrollerar, själv styr och själv är delaktig i…Här skulle vi vilja
skilja på assistansanordnas olika uppdrag... - Om kommunen skulle gå ut och annonsera skulle de söka efter
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assistenter till sina brukare av assistans. Men hade man som vi.., när jag går ut och annonsera efter personliga
assistenter för de är av mig rekryterade, mig handledda och mig lönesatta. Då blir det personlig assistans av mig
utformad. Det här tycker vi är viktigt. Går man till ett privat alternativ som säger vi ordnar allt. Det enda du
behöver göra är att sitta hemma och välja assistenter. Det är inte personlig assistans utan det är assistans. Då
åtar man sig att anordna vikarier, man åtar sköta den administrativa biten. Man åtar sig att göra det som
egentligen kommunen är ålagd enligt LSS.” I valprocessen handlar det om support från brukarkooperativets sida men i vardagen handlar det om rätt till självhjälp och arbetsledaren har alltid det
sista ordet.

Vid frågor om hur processen går till vid utredning om assistans för att se om de kan påverka brukarens
val framkom att LASS-handläggare vid Försäkringskassan och LSS-handläggare i kommunen
handlägger de ansökningar de får in i en likartad process. Vid Försäkringskassan kommunicerar LASShandläggarna utredningen med den sökande som har möjlighet att ge kommentarer medan det är mer
oklart om så sker i kommunen. Vid Försäkringskassan förbereder de beslut inför en nämnd där en
annan är föredragande än handläggaren och de talar om förslag till beslut under ärendets gång vid
myndigheten både LASS-handläggarna emellan men också en konsult/föredragande i ärenden om
personlig assistans. Ett rimligt antagande är att detta förfarande borde öka rättssäkerheten för den
funktionshindrade. I kommunen tas inte beslut i någon nämnd utav av LSS-handläggarna utan de gör
en utredning som de sedan lämnar över till Försäkringskassan om assistansbehovet förväntas överstiga
20 timmar i veckan.
Det framkommer klart och tydligt bland de svarande att en handläggare från kommunen och en
från Försäkringskassan ofta gör hembesöket tillsammans om ansökan har kommit in till kommunen. I
annat fall åker två handläggare från Försäkringskassan ut tillsammans och gör hembesöket. Visst kan
det ifrågasättas om inte en funktionshindrad känner sig litet i underläge då det kommer två
handläggare på besök. Men om kommunen och Försäkringskassan ska göra två egna utredningar
varför har man då något av en praxis att göra hembesök tillsammans? Men kan detta förfarande med
gemensamt möte med brukaren i praktiken inte snedvrida konkurrensen till kommunens fördel?
Själva kan de hävda att det underlättar för brukaren att inte behöva berätta samma historia två gånger.
Försäkringskassan kan också se en säkerhetsfråga i att vara två på plats.
Ingen av de intervjuade LASS-handläggarna hävdar att de ska ha någon roll i brukarens val av
assistansanordnare. Enligt en av LASS-handläggarna så ger de ingen särskild information om
valmöjligheter vid Försäkringskassan. Vid följdfråga framkommer också att det inte finns information
på hemsidan. Den andra LASS-handläggaren har svarat att det sker via muntlig information men det är
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väldigt allmän information enligt henne för att det ska bli så litet inflytande från Försäkringskassan
som möjligt. Hon berättar också att man kanske kan vända sig till kommunen eller slå upp telefonkatalogen. Hon vill helst inte komma med så många förslag då hon kan ”färga personen bara med det.”
Vid följdfråga om det finns information på Försäkringskassans hemsida så svarade handläggaren ja
men att det också är mycket allmänt.
En av LSS-handläggarna i kommunen svarar att någon broschyr eller liknande har de inte. Hon
informerar att det finns information på Internet och ger muntlig information om vilka hon känner till.
Här frågade jag om hon kan hänvisa till någon annan för mer information. Enligt handläggare så
brukar hon säga att de kan gå in och titta på (Internet) och ringa till de mest kända, exempelvis
(assistansbolaget i denna studie). Hon brukar alltid ge denna information och då brukar de alltid fråga:
”Vad tycker du?”. LSS-handläggaren brukar då svara: ” – Ja, säger jag. Jag vet inte vad jag ska rekommendera
säger jag. Det är svårt det. Men det är ju så säger jag, att kommunen är ju kanske, kanske jag kan rekommendera,
för där är det så att det kanske är mer med personalen. Det finns pooler för om det är någon som är sjuk. Och det
kanske går är lättare att få tag på personal och så. Men annars säger jag är det precis lika dom andra.”
Vid följdfråga om det händer att de frågar henne vad hon tycker så svarande LSS-handläggaren:
”- Jag säger nej, inte vet jag, jag vet inte alls jag. Kommunen är ju inte helt fel, säger jag. För det är den enda jag
känner till… Då skrattar dom då. Men jag tror faktiskt att, jag vet inte, jag tror att det inte alls är helt fel med
kommunen. För det har ju ploppat upp väldigt många och ibland tänker man så här, är det är ekonomisk
vinning.”
Den andra LSS-handläggaren i kommunen svarar också att de inte har broschyrer eller skriftlig
information. Det är muntligt information som de ger och ”sedan brukar de fråga om de är intresserad av så
kan de be en verkställare som har mer information att ge mer ingående och med schemaläggning och sådana här
saker…” Det kan vara muntlig information och annan information enligt handläggaren, men det är
mycket sällan de hänvisar att de kan gå in på nätet och läsa om någon annan: ”-Ja, jag har nog aldrig
gjort det. Jag får säga det… Nej, utan jag informerar det jag kan själv och sedan frågar jag om de är intresserade.
Om det blir så då, så kan jag be någon… och att det finns andra. Och vill de ha mera då, en lista så visst hjälper
jag till att ta fram en på hur många olika företag som finns.”
Om LASS-handläggarna ger en mer opartisk allmän information vid förfrågan så framkommer
det här klart att LSS-handläggarna i kommunen är mer osäkra på hur de här ska agera och att en av
dem också kan förorda kommunen. Bör de besvara en sådan fråga och bör det inte finnas information
samlad på exempelvis en hemsida om olika alternativ från en opartisk aktör? Detta är ett viktigt
resultat då man kan ifrågasätta vad brukarens valfrihet är värd i praktiken om det inte finns bra
information att tillgå som är opartisk om olika alternativ. Sammanfattningsvis kan sägas att de
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intervjuade brukarna i denna studie har upplevt att de gjort ett självständigt val av assistansanordnare
samtidigt som intervjuerna med LSS-handläggare visat att så inte alltid är fallet i andra ärenden. Se
sammanfattande tabell nedan:
Tabell 7: Brukarens inflytande vid val av assistansanordnare.

* Försäkringskassan.

Kapitel 5.4: Bemötande av LASS/LSS-handläggare
Har brukaren fått ett bra bemötande vid ansökan och hur har de uppfattat frågorna vid utredning om
personlig assistans hos LASS/LSS-handläggare? Låt oss börja med att se vad brukare tyckt om det
bemötande de fått.
Den manlige brukaren i kommunen svarade följande på hur han upplevde det bemötande han
fått av handläggaren: ” -Bara bra, väldigt bra bemötande.” Brukaren avsåg här att de informerade honom
bra och lyssnade på vad han ville. Det framkom också vid samtal att han träffade en handläggare inte
två. Det framkom inte att han tyckt att frågorna varit jobbiga vid samtal med LSS-handläggare dock att
hon rått honom att ha assistenter.
Den kvinnliga brukaren vid kommunen svarade så här om det bemötande hon fick av
handläggaren: ”- Jag upplevde bemötandet från henne som väldigt trevligt faktiskt och jag tyckte att vi kom
jättebra överens… ett väldigt bra bemötande måste jag säga att jag fick.” Vid en följdfråga om frågorna var
väldigt ingående så svarade brukaren att de var tvungna att fråga hur en dag ser ut och hur man lever
en månad precis, vilket brukaren tyckte var riktigt.
Den kvinnliga brukaren vid assistansbolaget har inte kunnat besvara frågan då hon inte mött
någon LASS/LSS-handläggare inför sitt beslut om assistans. Den andra intervjuade vid assistansbolaget
svarade följande: ”- Rätt så bra kan jag säga ändå, men det var ju det här, konflikten mellan kommun och
Försäkringskassan, vem som skulle betala då och det var ju jag som fick sitta i kläm emellan” Brukaren har haft

både LSS-handläggaren från Försäkringskassan och kommunen (som båda är andra organisationer i en
grannkommun) hemma hos sig dock var för sig. Vid följdfråga om det var mycket personliga frågor så
svarade brukaren: ”- Ja, och det har jag väldigt svårt … och det är många fler än jag.. De ville veta hur många
minuter det tog att duscha, äta mat och sådana grejer. Det är något jag strider för än idag och vill ha ändring
på..” Det framkom att han inte tycker att man ska värdera detta med tid för assistans då det är så
personligt.
Den manlige brukaren vid brukarkooperativet tyckte följande om sitt bemötande av LASShandläggaren: ”- Det var inte något trevligt bemötande, det kan jag lugnt säga. Nej, hon ifrågasatte allt och
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varför jag skulle ha hjälp med ditt och datt.” Han tyckte frågorna var mycket ingående och svarade så
här på hur han skulle ha velat bli bemött av Försäkringskassan: ”-Det har väl inte behövt vara negativt, det
kunde ju ha varit… hon kunde ha hållit sig neutral.”
Den kvinnliga brukaren vid brukarkooperativet sa följande om sitt bemötande av LSShandläggaren: ”- Hela proceduren var väldigt, allting var bara administrativt.” Vid följdfrågor framkom att
det var detaljerade frågor men också: ”- Det är personligt kränkande att de ska gå in så pass mycket i mitt liv,
i den omfattningen, att veta hur många minuter det tar för mig på toa och varför... Det är faktiskt den största
kränkningen jag varit med om.” Vid förfrågan framkom att det var två handläggare som hon mött men
hon minns inte om det var både från Försäkringskassan och kommunen.
De brukare jag intervjuat vid kommunen har uppfattat bemötandet de fått av LASShandläggarna som mycket positivt. Men de brukare som träffat LASS-handläggare vid assistansbolaget
och brukarkooperativet har å andra sidan uppfattat bemötande som negativt med alltför detaljerade
och integritetskränkande frågor och dessutom ifrågasatt med vilja att förändra den ansökningsprocess
vid Försäkringskassan där de ska svara på alltför privata frågor.
Endast två av de sex intervjuade brukarna visade sig ha haft kontakt med kommunens LSShandläggare. Det kan ses som ett litet oväntat resultat. Men detta kan dels bero på att brukarna kan ha
en gedigen historia som kommunen redan känner till alternativt att de fått rådet att gå direkt via
Försäkringskassan av någon de talat med. -Varför funderar jag över detta? -Jo, de som svarat nej har
nämligen alla assistans dygnet runt och det skulle kunna tyda på att kommunen räknat med att deras
behov skulle ses som stort hos Försäkringskassan.

En LASS-handläggare vid Försäkringskassan svarar följande på vad hon tycker är viktigt att tänka på
när det gäller hennes bemötande av den sökande: ”- Man får tänka att det ska vara korrekt och professionellt
och sedan måste man försöka sätta sig in i deras situation… distans samtidigt som man måste ha litet förstånd.”
Vid följdfråga om de måste ta hänsyn till ekonomi så svarade handläggaren att de tittar bara på behov.
Den andra LASS-handläggaren svarar följande på vad hon tycker är viktigt att tänka när det
gäller hennes personliga bemötande av funktionshindrade: ”- Det är just det här att försöka vara en person
och inte myndighetsutövare. Jag är ju det men jag måste ju vara medveten om vilken makt jag har med mig i den
egenskapen… Det är viktigt att man tar reda på innan man åker besöket om den här personen, alltså personens
funktionshinder för att veta vad man kan tänkas vilja veta, och på vilken nivå man ska förklara och sen försöka
vara så lyhörd som möjligt till personen.” I samtalet framkommer också att handläggaren vill försöka låta
personen styra hur samtalet ska bli, så hon har inget standardupplägg för att möta personen även om
hon har frågor hon måste ställa. Vid följdfråga om dessa frågor kan vara mycket integritetsfrågor så
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svarade handläggaren att det nog lätt kan uppfattas som väldigt jobbigt för personer, som ett förhör
utan något privatliv alls. Därför är det viktigt att förklara varför man bör veta sådana saker, enligt
handläggaren, exempelvis känsliga frågor som hur lång tid det tar att gå på toaletten.
LSS-handläggaren i kommunen kan inte se någon skillnad på att bemöta en funktionshindrad
som någon annan. Men det kan också handla om att möta en funktionshindrad på deras nivå
Vid följdfråga om hur det kan vara att ställa frågor som kan uppfattas som integritetskränkande så
framkom att det kan vara jättejobbigt beroende också på situation för LSS-handläggaren att ställa
frågorna. Ett sådant exempel togs upp då en man hade ALS med uppenbara behov men frågorna ska
ändå ställas.
Ett likartat svar fick jag från den andra LSS-handläggaren jag intervjuat i kommunen:
”-Ja, att jag bemöter dom som vilken annan människa som helst, bemöter dom med respekt och att de får möjlighet
att berätta själv…” Jag ser inga direkta olikheter i LASS- och LSS-handläggarnas svar utan uppfattar
dem snarare som mycket likartade. De verkar därmed dela en gemensam syn på vad de ser som viktigt
att tänka på vid bemötande av funktionshindrade.

Nedan finns en sammanfattande tabell av hur brukarna upplevde sitt bemötande av LSS/LASShandläggare.

Tabell 8: Brukarens upplevda bemötande av LASS/LSS-handläggare.

Kapitel 5.5: Vilken information som fanns att tillgå vid val av anordnare?
Här undrar jag om det fanns bra och tillförlitlig information som brukaren lätt kunde inhämta inför sitt
val av assistansanordnare.
Den manlige brukaren i kommunen svarade följande på frågan om det fanns bra information
att tillgå om olika alternativ vid val av assistanssamordnare: ” - Det var nog att jag fick söka det själv om
jag ville ha något alternativ… men jag var nog ganska bestämd, jag visste vad jag ville.” Den kvinnliga
brukaren i kommunen svarade nej på frågan.
Den kvinnliga brukaren vid assistansbolaget svarade också nej på frågan. Hon svarade också
att hon inte vet säkert vart man kan få information. Den manlige brukaren vid assistansbolaget svarade:
”- Nej, det tycker jag inte.”
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Vid förfrågan om hur det var första gången den manlige brukaren i brukarkooperativet fick
assistans 1998 och om det fanns information då så framkom att arbetsledaren inte visste om annat än
kommunen. Brukaren hade kommunen litet mer än ett år som assistansanordnare innan han bytte
assistansanordnare. Andra gången så sökte han information på Internet. Vid följdfråga framkom att
han inte tänkte på att vända sig till kommunen eller Försäkringskassan för information om alternativ
då: ”- Jag tänkte gå min egen väg.” Han svarade att det till viss del fanns information att tillgå om olika
assistansanordnare vid hans andra val av assistansanordnare.
Den kvinnliga arbetsledaren vid brukarkooperativet svarade ”till viss del.” Vid förfrågan om
förtydligande svarade hon att: ”- Det finns inte riktigt med upplysningsmaterial på de ställen man hamnar på,
som sjukhuset till exempel och i rehabiliteringsprocessen, och kunskap hos dem som jobbar till viss del där då, att
upplysa en om mina rättigheter och mina valmöjligheter. Det är den till viss delen som jag menar.” Det finns
viss kunskap att finna men inte där man önskar den och att det inte är så mycket genom ”broschyrer”
som hon fått information.

På frågan om det fanns bra information att tillgå om olika alternativ vid val av assistansanordnare
framkom att ingen av de intervjuade brukarna tyckt att de fått riktigt bra information inför sitt val av
assistansanordnare. Intressant är att brukarna både i kommunen och vid brukarkooperativet inte tyckt
att de fått bra information om vilka alternativ som fanns inför sitt val av assistansanordnare; samtidigt
som de i svaret på en fråga kände till ”alla” olika former även om de vid brukarkooperativet inte
specifikt nämnt att man också kan ha assistans i egen regi. Brukarna vid assistansbolaget kände
däremot endast till två alternativ inför sitt val av assistansanordnare. Detta visar återigen på behovet av
opartisk och samlad information om olika assistansanordnare att tillgå för brukare inför sitt val av
assistansanordnare.

Kapitel 5.6: Vem är arbetsledare?
Brukarnas svar på frågan vem som har mest att säga till om borde vara talande för vem som är arbetsledare i det dagliga livet. I dessa svar från brukarna framkommer något intressant. På frågan om de
själva får bestämma över vilka arbetsuppgifter som assistenterna ska utföra åt dem så har alla svarat att
de i stor utsträckning får göra detta. Men när frågan ställs om vem som har mest att säga till om när det
gäller deras arbetsuppgifter så blir det i flera fall ett annat svar.
Den manlige brukaren i kommunen svarar att i praktiken att han, assistenterna och hans fru har
lika mycket att säga till om över hans personliga assistenters arbetsuppgifter. Frågan är om svaret
snarare ska tolkas som att han vill tala om att mycket av arbetet sker i en dialog mellan honom, hans
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fru och assistenterna?
Den kvinnliga brukaren i kommunen svarar att i hennes hem är det hon som har mest att säga
till om då det gäller hennes assistenters arbetsuppgifter. Men verkar samtidigt se en dimension där
områdeschefen har mest att säga till om då hon vänder sig till denne om en assistent missköter sig.
Områdeschefen ses därmed som att ha sista ordet.
Den kvinnliga brukaren vid assistansbolaget har svarat att hon och assistansanordnaren har
lika mycket att säga till om. Hennes svar står därmed ut från de andra brukarnas svar som i det fall de
haft anhöriga hemmavid och då också tagit upp dem som en av de personer som har mest att säga till
över assistenternas arbetsuppgifter.
Den manlige brukaren vid assistansbolaget har svarat att han som brukare har mest att säga till
när det gäller hans assistenters arbetsuppgifter. Enligt brukaren så diskuterar dock han, frun och
assistansbolaget mycket tillsammans.
Den manlige brukaren vid brukarkooperativet har svarat att han har mest att säga till om när
det gäller hans assistenters arbetsuppgifter. Samtidigt har den kvinnliga brukaren vid brukarkooperativet svarat att hon, assistansanordnaren och assistenterna har mest att säga till om då det
gäller de personliga assistenternas arbetsuppgifter. Detta är ett oväntat svar då hon är arbetsledare men
utifrån svaret kan det tolkas som att hon vill poängtera att assistansen sker i öppen dialog mellan tre
parter. Det framkommer samtidigt att hon har det sista ordet över vilka arbetsuppgifter som hennes
personliga assistenter ska utföra.
Detta svar är intressant då det inte finns några klara mönster hos kommunen och assistansbolaget samtidigt som det klart framkommer att arbetsledarna (brukarna) vid brukarkooperativet anser
att de har mest att säga till om även om den kvinnliga brukaren poängterar att assistansen sker i dialog
mellan tre parter.

Jag har frågat de personliga assistenterna på vilket sätt de ser att den funktionshindrade har möjlighet
att bestämma över sin personliga assistans. Den manlige personliga assistenten i kommunen svarade
att brukaren har en mor som är gode man då denne har svårt att uttrycka sig. Vid en följdfråga om
brukaren får välja vissa saker som kläder till exempel så svarade den intervjuade: ”- Ja, och vi frågar han
alltid, ska vi gå ut liksom även om det är bestämt att det är promenad på gång, så, han är ju alltid med i
diskussionerna. Vi får ju inget svar men vi ställer precis alla frågor ändå som att.” Vid en följdfråga om det
inte går att läsa något kroppsspråk över huvudtaget som blinkningar så svarade den intervjuade nej
men de ser om han är glad eller om något bekymrar. Han kan också vända bort sitt huvud om han inte
vill vara med på något.
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Vid den andra intervjun frågade jag direkt om jag tolkat den intervjuade rätt i att hon har
mycket kommunikation med brukarens fru. Den kvinnliga personliga assistenten i kommunen svarade
ja och fortsatte: ”-Jo, frun har ett väldigt inflytande… sen är det ju att vill han inte saker så märker man ju
det. Han vet vad han vill och inte vill…(märker du det på att han sitter spänd i stolen eller hur märker du det?) jo
precis och se att ena kroppshalvan är ju frisk, så att säga, så han kan hugga tag… även ansiktsuttryck.”
Vid följdfråga om brukaren kunde besvara ja- och nej frågor så kan brukaren. Enligt den
intervjuade så blir det inte ja då det ska vara nej utan brukaren vet vad han vill och det går inte att få
honom att göra något han inte vill, vilket hon ser som ett friskhetstecken. Den intervjuade berättar att
det kan det ibland vara saker som brukaren ibland inte vill som han måste göra. Bemanningen gör att
de i praktiken måste börja lägga honom vid klockan nio. Den personliga assistenten måste då försöka
förklara.
I samtalet vid intervjun framkommer också: ” - Men eftersom han inte kan säga idag vill jag åka till
en badstrand eller idag vill jag åka och fika, så blir det ändå vi som väljer två förslag, sen kan han välja utifrån
dom förslagena. Så det här med inflytande för funktionshindrade när de inte har något språk, det är jättesvårt. I
grund och botten är det ju nästan vi som väljer ut några saker som han får välja utav… Det här med inflytande.
Det är mycket lättare om dom har ett språk. ”
Den yngre kvinnliga personliga assistenten på assistansbolaget svarade: ”- Jo, det märker man ju
för att allt måste ju gås igenom med henne först, liksom godkännas av henne först. Och hon (brukaren) säger ifrån
om hon tycker att något går fel till.” Vid följdfråga om brukaren styr över hur hon jobbar så svarade den
intervjuade först ja men inte bara och förklarar närmare vid förfrågan om detta att det hänt de måste gå
mor brukaren då det gällt olika hjälpmedel som brukaren inte riktigt förstår att hon behöver.
Den andra kvinnliga personliga assistenten jag intervjuade vid assistansbolaget svarade
följande: ” - Ja, först och främst har ju han bestämt så att frun har skrivit ned olika regler, tider till exempel, när
han ska duscha och när han vill gå ut och gå, sedan säger han till då, själv. Han är ju helt klar i kolan, så att han
talar om precis vad han vill,.” (Märk väl tidigare svar där det framkommer att frun har stort inflytande
över assistansen.)
Den kvinnliga personliga assistenten vid brukarkooperativet svarade: ”- Ja, han har inte ett
sådant funktionshinder så han kan faktiskt med ord tala om det han vill göra… Han behöver inte tala om allting
heller. Och sen kan han säga det genom nickar, genom kroppsspråk … vissa koder… Det handlar ju om att stänga
av och på för mig som personlig assistent. Så sitter vi i ett sällskap om fyra fem stycken och äter lunch så sitter jag
också och äter lunch, jag menar jag är ju ingen robot… och han sitter med några andra arbetsledare och så finns
det någon assistent med till. Då är jag ju fortfarande i tjänst. Då är det off, jag sitter inte där personligen … jag
är assistenten.. Jag sitter inte och deltar i konversationen då inte, då kan xxx välja genom att säga vad tycker du

61
xxx och då är jag med. …Det är också en slags kod som han inte har talat om… Man lär ju känna varandra. ”
Här framkommer också att det är arbetsledaren som styr och ställer så länge det inte innebär lagöverträdelser.
Den manlige personlige assistenten vid brukarkooperativet svarade att han ser att brukaren kan
bestämma över sin personliga assistans på alla tänkbara sätt då han vet vad han vill och kan uttrycka
det klart så att inga tveksamheter uppstår.
Här framkommer tydligt att de intervjuad personliga assistenterna vid kommunen arbetar med
brukare som har svårt att tala för sig. Anhöriga får här som gode män en roll också som företrädare
vars uppgift är att försöka se till brukarens rätt och önskemål. Anhöriga får då tolka vad brukaren vill
vilket förstås minskar brukarens inflytande kraftigt. Vid assistansbolaget finns också en personlig
assistent vars brukare har svårt att tala för sig. Mönstret från kommunen känns igen också här.
Arbetsledaren är en administrativ chef också vid assistansbolaget. I det andra fallet kan kvinnan tala
för sig och får då ett klart större inflytande över sin personliga assistans. Vid brukarkooperativet som
här är olikt de andra två organisationerna framkommer klart att brukaren är arbetsledare med
självbestämmande och kontroll över sin assistans så länge hans vilja inte går mot lagen.

På en fråga till assistansanordnarna om vilken uppgift de har i vardagen så avslöjas vem som är
arbetsledare enligt dem inom respektive organisation. Av svaren framgår att brukarkooperativet har
som assistansanordnare ingen annan roll än som stöd och råd till arbetsledaren i vardagen.
Kommunen och assistansbolaget är båda som assistansanordnare verkställare av beslut i vardagen. I
kommunen betonas att tillsammans med brukaren arbeta fram en assistansplan men om allt flyter på så
är kontakten främst mellan brukare och personliga assistenter. I assistansbolaget betonar man att det är
vanligt med telefonsamtal från brukaren och anhöriga till arbetsledaren samt att de har möten med
mellan arbetsledare och brukare samt teamträffar. Även här sker det dagliga arbetet främst mellan
brukare och personliga assistenter.
Det finns en annan tydlig skillnad i vardagen. I brukarkooperativets modell för inflytande har
brukaren vilket tidigare framkommit ansvar för att själv ordna med vikarier. I kommunen är det så att
områdeschefen ger information till brukaren under förutsättning att det finns önskemål från brukaren
att veta om att det kommer en vikarie. Hos assistansbolaget så ringer alltid arbetsledaren brukaren och
berättar vem som kommer och arbetar som vikarie. Hos assistansbolaget kan brukaren därmed ha ett
visst inflytande över vem som kommer och arbetar som vikarie medan kommunen bara skickar ut en
vikarie. Det kan vara en viktig skillnad då brukarens trygghet säkert påverkas om han/hon vet vem
som kommer som vikarie.
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Brukarkooperativet skiljer sig vid jämförelse med de andra då assistansanordnaren endast har
en rådgivande roll i brukarens vardag. I kommunen och på assistansbolaget är assistansanordnarna
verkställare av beslutet och har arbetsledaransvaret med en rad frågor på sitt bord exempelvis
vikarietillsättning. Assistansbolaget har poängterat delaktighet och en individuellt anpassad assistans
men kommunen eller rättare sagt de jag intervjuat från kommunen talar om att prata med/träffa
brukaren. Brukaren har ett självbestämmande hos brukarkooperativet medan brukare hos de andra
assistansanordnarna i denna undersökning har andra som leder assistenternas arbete samt anhöriga
som också kan äga inflytande beroende på brukarens funktionshinder varför brukarens inflytande
över sin personliga assistans kännetecknas mer av ett medinflytande istället för ett självbestämmande.
Det blir ett inflytande i samspel med andra där brukarens önskemål beroende på funktionshinder,
anhöriga och arbetsledare kan åsidosättas. I grunden beror detta på att brukaren själv inte är
arbetsledare i dessa former av personlig assistans.

Tabell 8: Arbetsledare i vardagen
Kom m une n

As sistansbolage t

brukarkooperative t

Brukarna

Ej arbetsledare,främst medinflytande.

Ej arbetsledare,främst medinflytande.

Arbetsledare, främst självbestämmande.

As sistansanordnare

Ass.anordn.* är arbetsledare.

Ass.anordn., är arbetsledare.

Ass.anordn., har rådgivande roll.

* Assistansanordnare.

Kapitel 5.7: Kan brukaren styra över vem, arbetsuppgifter och tider för de personliga
assistenterna?
De båda brukarna i kommunen tycker att de har kunnat bestämma helt vilka assistenter som arbetar
hos dem samtidigt som det varit bland sökande som kommunen anvisat. I praktiken har de alltså fått
bestämma utifrån ett urval som kommunen gjort.
Den kvinnliga brukaren vid assistansbolaget har fått bestämma utifrån ett urval som
assistansanordnaren gjort. Den manliga brukaren vid assistansbolaget tycker sig kunna bestämma helt
över vem som ska arbeta som assistent hos honom. Men det svaret måste samtidigt ställas mot att han
bara har en personlig assistent som är hans fru och att det inte varit någon assistentannons ute då han
bytt assistansanordnare till assistansbolaget.

De båda brukarna vid brukarkooperativet har svarat att de bestämmer helt vilka personliga
assistenter som arbetar för dem.
Märk väl att alla brukare jag intervjuat har ansett att de själva får bestämma i stor utsträckning
över vilka arbetsuppgifter de personliga assistenterna ska utföra åt dem. Alla brukare jag intervjuat har
också svarat att de i stor utsträckning kan bestämma vid vilka tidpunkter de ska ha sin assistans.
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På en fråga till assistenterna om vem som har mest att säga till om när det gäller deras arbetsuppgifter
blev svaret följande. Den manlige personliga assistenten i kommunen svarade brukaren och annat
alternativ är då mamman i detta fall. Brukaren kan styra arbetsuppgifter på så sätt att de märker när
brukaren är mest lugn och assistenterna gör det de är bäst på.
Den kvinnliga personliga assistenten i kommunen tycker att det är ett samspel mellan brukaren,
anhörig, chefen och henne själv och vill inte välja ett av alternativen. Hur detta samspel fungerar
uppfattar hon också av erfarenhet beror på mycket själva ärendet och kontakten med anhöriga som kan
se olika ut.
Den första kvinnliga personliga assistenten jag intervjuat på assistansbolaget svarade att hon
tycker att det är jämt fördelat och att de har ungefär lika mycket att säga till om allihopa. Brukaren,
assistansanordnaren och assistenter är därmed hennes svar på vem som har mest att säga till om.
Enligt den andra personliga assistenten på assistansbolaget så är det brukaren som bestämmer
mest då hon ser att frun frågar brukaren, dvs hennes make vad han tycker.
Båda de intervjuade personliga assistenterna vid brukarkooperativet har svarat att brukaren har
mest att säga till om när det gäller deras arbetsuppgifter. I detta fall är ju brukaren arbetsledare som
nämnts tidigare. Den manlige personliga assistenten framhåller också att det är hans huvudinställning
att brukaren ska ha mest att säga till om över hans arbetsuppgifter.
Här framkommer åter ett mönster då vem som har mest att säga till om över den personliga
assistansen ter sig vara ett samspel mellan arbetsledare/områdeschef, brukaren, anhöriga och
assistenter hos kommunen och assistansbolaget. Att vara arbetsledare ligger inte formellt på brukaren i
dessa former av assistans varför brukarens inflytande över den personliga assistansen inte blir ett
självbestämmande där denne har mest att säga till om när det gäller de personliga assistenternas
arbetsuppgifter. Detta inflytande blir då mer indirekt/informellt för brukaren. Vid brukarkooperativet
är det den funktionshindrade som är arbetsledare och för de personliga assistenterna är det också
arbetsledaren som har mest att säga till om när det gäller deras arbetsuppgifter.
Enligt de båda områdeschefer jag intervjuat i kommunen så har brukaren inte sista ordet om
vem som arbetar som assistent. Verksamhetsledaren vid assistansbolaget på orten sade följande: ”Generellt svarar jag ja, om inte vi får oerhört dåliga referenser eller får något svar från rikspolisstyrelsen som
pekar på direkt olämplighet. Och då måste vi gå in och tala om att vi inte kan ta arbetsgivaransvar.” Regeln är
ändå att brukaren ska ha sista ordet om vem som arbetar som assistent. Enligt arbetsledaren vid
assistans-bolaget får brukaren alltid sista ordet om vem som arbetar som assistent. Båda
assistansanordnarna vid brukarkooperativet svarade att brukaren har det sista ordet om vilka som
arbetar som assistenter hos denne.
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Brukarkooperativet och assistansbolaget ger alltid sista ordet till brukaren om vem som arbetar
som assistent, vilket gör att de skiljer sig från kommunen som aldrig ger sista ordet till brukaren. I
kommunen har man också ett huvudansvar för den personliga assistansen och har därmed ansvar att
tillsätta akutvikarier om andra assistansanordnare går bet. De intervjuade vid assistans-bolaget svarar
att så aldrig sker medan de intervjuade vid brukarkooperativet menar att det sker ytterst sällan och att
arbetsledaren har ett eget ansvar att tillsätta en vikariepool. Vid brukarkooperativet finns ett register
över personer som vill arbeta som personlig assistent. Det är dock inte kooperativets uppgift att tillsätta
vikarier.

Tabell 9: Vem har sista ordet om vem som arbetar som personlig assistent?
Kom m unen

As sis tans bolage t

brukarkoope rativet

Brukarna

Arbetsledaren har sista ordet.

Ger brukaren sista ordet*.

Ger brukaren sista ordet.

As sis tansanordnare

Aldrig sista ordet till brukaren.

Brukaren har sista ordet

Brukaren har sista ordet.

* Urval görs vid rekryteringen av assistansbolaget..

Kapitel 5.8: Finns det utbildning för brukare och assistenter?
Det är endast brukarna vid brukarkooperativet som erbjudits en utbildning av assistansanordnaren för
att vägleda sina assistenter. Den kvinnliga arbetsledaren nämner också i sammanhanget att de har
arbetsledarträffar för att ge stöd och råd till varandra. Vid assistansbolaget svarar båda brukarna nej på
frågan. Båda bukarna i kommunen har svarat att de inte erbjudits någon utbildning för att vägleda sina
assistenter men också att de gärna skulle vilja gå en sådan utbildning.

Den manlige brukaren i kommunen har på en fråga svarat att han inte har möjlighet att bestämma över
vilka fortbildningar hans assistenter ska gå. Däremot så har den kvinnliga brukaren i kommunen svarat
att hon i viss utsträckning kan bestämma vilka utbildningar hennes assistenter ska gå. Om man tittar på
avtalet i kommunen så har det framgått i ett tidigare avsnitt i uppsatsen att kommunen har arbetsgivaransvaret varför det är kommunen, (områdeschefen) som har det sista ordet om vilka utbildningar som
assistenterna kan gå.
Den kvinnliga brukaren vid assistansbolaget har svarat att hon inte vet hur det förhåller sig
samtidigt som hon inte visste att det fanns fortbildningar för assistenter. Den manliga brukaren vid
assistansbolaget har i sin tur svarat att han inte kan bestämma detta utan att assistansbolaget beställer
utbildningar för hans personliga assistent. I avtalet framkom också att assistansbolaget har arbetsgivaransvaret och står för fortbildningar av assistenter.
I brukarkooperativet har de båda arbetsledarna svarat att de i stor utsträckning har möjlighet att
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bestämma vilka utbildningar deras personliga assistenter ska gå. Men det är här litet oklart om den
kvinnliga arbetsledaren till fullo förstått frågan då hon svarat att hon själv instruerar sina assistenter
som fortbildning. Brukarkooperativet har därmed de brukare som kan bestämma över vilka
fortbildningar deras assistenter ska gå.

Vid kommunen har de intervjuade personliga assistenterna båda svarat nej på frågan om de fått någon
utbildning beställd av brukaren. Vid assistansbolaget har den första kvinnliga personliga assistenten
jag intervjuat svarat ja samtidigt som det framkom att det var för en arbetskamrat och inte henne
liksom att denna kontakt sker mellan arbetsledare och brukare. Därmed har brukaren inte själv kunnat
beställa en fortbildning till henne. Vid assistansbolaget svarade den andra kvinnliga personliga
assistenten nej samtidigt som det framkommer att det är arbetsledaren som beställer fortbildning åt
henne. Vid brukarkooperativet har den kvinnliga personliga assistenten svarat ja på frågan samt talar
om att hon gått en utbildning i hjärt- och lungräddning samt brandutbildning. Den manlige personliga
assistenten vid brukarkooperativet svarade att han inte själv fått en sådan fortbildning men han vet att
arbetsledaren beställt fortbildning till personer i hans arbetslag. Brukarkooperativet står härmed ut då
det är endast vid brukarkooperativet som den funktionshindrade kan beställa fortbildning till sina
assistenter medan det inte går i kommunen och på assistansbolaget.
Tabell 10: Kan brukaren beställa fortbildning åt sin personliga assistent?
Brukarna

Kom m une n

Assistansbolage t

bruk arkoope rativet

Nej. Arbetsledaren ansvarar.

Nej .Arbetsledaren ansvarar.

Ja.

Kapitel 5.9: Har brukaren inflytande vid kvalitetsuppföljning?
Vid kommunen träffar brukarna jag intervjuat områdeschefen enskilt för kvalitetsuppföljning litet olika
men det är minst åtta gånger per år i mannens fall och varje månad i kvinnans fall. Brukarna deltar
också ibland i APT-träffar tillsammans med områdeschef och personliga assistenter. Den manlige
brukaren ringer områdeschefen nästan varje dag. De berättar båda att de inte får någon enkät att fylla i
men den kvinnliga brukaren önskar att det fanns en mer allmän sådan för brukare så att kommunen
kan se mönster i vad som fungerar bra och dåligt hos brukarna generellt.
Den kvinnliga brukaren vid assistansbolaget har inget minne av att hon fått en enkät under det
senaste året däremot minns hon att arbetsledaren frågat henne om hur saker fungerar. Vid kontroll av
referat framgår att det skickats ut en enkät samt att hennes make deltar i teamträffar en gång i månaden
då han också är en av hennes personliga assistenter. Vid detta tillfälle sitter maken och diskuterar i en
timme med arbetsledaren hur saker och ting fungerar. De har också arbetsmiljöträffar där brukaren
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deltar tillsammans med assistenter och arbetsledare. En gång i halvåret sker en träff mellan brukaren,
hennes make och arbetsledaren. Jag blev litet orolig då jag läste detta för det framgår klart att maken
kan ha större möjlighet till påverkan än brukaren i dennes kontakter med assistansanordnaren vid
kvalitetsuppföljning. Men det kan också vara så att brukaren själv eller i samtal med maken valt att låta
maken sköta de mesta kontakterna med assistansanordnaren. Sådant som detta visar också att en
person som inte är lika kommunikativ som de allra mest talföra brukare jag träffat kan få ett mindre
inflytande än de annars skulle ha kunnat få om det varit mer talföra. Anhöriga verkar här lätt få en
större roll att spela i den assistansberättigades vardag.
Den manlige brukaren har nyligen fått fylla i en enkät från assistansbolaget då jag träffade
honom för intervju. Några gånger om året träffar han och hans fru också arbetsledaren vid assistansbolaget. Han har också telefonkontakt med arbetsledaren om det är något som hänt som att hans fru
ramlat.
Vid brukarkooperativet har de båda brukarna jag intervjuat deltagit i arbetsledarträffar även
om den manlige arbetsledaren har haft svårt att gå ifrån jobbet för att närvara vid träffarna. De har
också deltagit i olika utbildningar. Den manlige arbetsledaren har deltagit i en assistentutbildning
tillsammans med assistenter och den kvinnliga arbetsledaren har deltagit i en arbetsmiljöutbildning.
De två arbetsledarna i brukarkooperativet är därmed de enda av de brukare jag träffat som deltagit vid
någon utbildning under det senaste året som rör deras personliga assistans. De försöker båda vara
lyhörda mot sina assistenter och för informella samtal med dem om hur allt fungerar till vardags.

Vid frågor till de intervjuade personliga assistenterna framkommer följande om uppföljning. I
kommunen svarar den manlige personliga assistenten att det är mamman som gode man som hela
tiden ställer krav och har uppföljning på det. Och vill hon ta upp en sak så är det möte med alla. Vid
följdfråga om sonen då sitter med så svarar den intervjuade. Märk väl mot att detta är mot bakgrund av
att brukaren inte själv kan göra sig hörd och tala för sig.
Den kvinnliga personliga assistenten i kommunen svarar att brukaren aldrig är med vid APT
eller träffar mellan fru och områdeschef. Brukaren har dåligt minne varför han inte är med enligt den
intervjuade. Hon har nämnt dåligt närminne tidigare i intervjun. Dock framkommer vid förfrågan från
mig om de har kontinuerlig vardagskommunikation så framkom att de har informella samtal.
Vid assistansbolaget svarar de båda intervjuade personliga assistenterna att de alltid har
regelbundna kvalitetsuppföljningar. Vid brukarkooperativet svarar den kvinnliga personliga
assistenten att de alltid har regelbundna kvalitetsuppföljningar med brukaren, både formell och
informell. Den manlige personliga assistenten vid brukarkooperativet svarar att han inte har haft det
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hos brukaren han har nu men dock tidigare hos en annan brukare vid ett brukarkooperativ. Detta svar
får i sammanhanget ses mot bakgrund av att han nu arbetar som timvikarie.

Alla intervjuade assistansanordnare har svarat att de gör regelbundna kvalitetsuppföljningar med
brukaren i process två av inflytande, dvs den process som berör inflytande i vardagen för brukaren. I
kommunen svarar de intervjuade dock att detta efter önskemål av brukaren kan se litet olika ut och i
assistansbolaget svarar de att de alltid har regelbundna kvalitetsuppföljningar.

I brukarkooperativet påpekar en assistansanordnaren att de har regelbundna kvalitetsuppföljningar tillsammans med brukaren som både kan vara alltid och efter önskemål. Brukaren
kan också säga ifrån i fallet om uppföljning gentemot assistansanordnaren. Den intervjuade
assistansanordnaren frågar sig vad de har för anledning att rota i en assistans som fungerar
samtidigt som de vill inspirera genom arbetsledarträffar.

När det gäller LASS/LSS-handläggarnas uppföljning i själva assistansärendet är det framförallt hos
Försäkringskassan som det sker en omfattande och regelbunden uppföljning inför och av beslut då
varje ärende ska omprövas förutsättningslöst efter två år. Man kan dock fråga sig hur förutsättningslös
en granskning blir, om det som det är som vid Försäkringskassan, samma granskare som granskar
ärendet vid omprövning. Vid kommunen granskar LSS-handläggare endast ärendet där behovet är
under 20 assistanstimmar per vecka. Det sker ingen automatisk omprövning utan detta sker vid behov
om situationen för brukaren försämras.

Detta svar sammanfattar jag inte med en tabell då svaret ter sig lika på så sätt att det förekommer
kontinuerliga kvalitetsuppföljningar för alla brukare jag intervjuat samt intressenter. Märk väl att i de
personliga assistenternas svar framkommer något som jag befarat nämligen att en brukare som inte kan
tala för sig, inte på samma sätt får delta i kvalitetsuppföljningar. Det händer därmed att det finns
brukare ute i den personliga assistansen generellt som inte får göra sin ”röst” hörd om vad de tycker
om assistansen på ett formellt och strukturerat sätt. Detta skulle kunna få vara en ny stor studie i sig.

Kapitel 5.10: Kan brukaren byta ut en assistent?
Båda brukarna i kommunen har svarat att de i stor utsträckning har rätt att byta ut en personlig
assistent som inte fungerar bra. Den kvinnliga brukaren i kommunen kompletterar dock sitt svar med
att det ska vara särskilda skäl innan man byter ut en assistent. Avtalet säker att de endast kan lämna in
önskemål till kommunen om byte om två månader.
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Vid assistansbolaget har de båda brukarna jag intervjuat svarat att frågan inte är aktuell
samtidigt som de ser sig har rätt att byta ut en personlig assistent som inte fungerar bra hos dem.
I samband med intervju vid brukarkooperativet har den manlige brukaren svarat att han i stor
utsträckning har rätt att byta ut en personlig assistent som inte fungerar bra samtidigt som den
kvinnliga arbetsledaren svarat att hon i viss utsträckning har rätt att byta ut en personlig assistent som
inte fungerar bra.
Enligt den manlige brukaren i kommunen har det hänt att några assistenter har bytts ut hos brukaren
och det har enligt honom inte varit några problem att göra det. Det framkommer att också den
kvinnliga brukaren i kommunen bytt ut en assistent men också följande: ”- Visst har jag haft jobbigt
periodvis men jag är inte en sån som ger upp, då kämpar man tillsammans.”
Den kvinnliga och manliga brukaren vid assistansbolaget svarar att det inte hänt att någon
personlig assistent bytts ut därför att assistenten inte fungerat bra.
Vid brukarkooperativet svarar den manlige arbetsledaren att det inte hänt att någon personlig
assistent bytts ut därför att assistenten inte fungerat bra. Den kvinnliga arbetsledaren svarar att hon har
bytt ut en personlig assistent som inte fungerat bra. Vid förfrågan om det skett ofta så framkom att det
har det skett i enstaka fall.

Dessa svar är intressanta då de intervjuade brukarna vid kommunen är de som enligt mallen till avtal
borde vara de som har svårast att byta assistent. Brukaren ska göra ett skriftlig önskemål om detta. I
praktiken verkar det dock gå att byta assistent i kommunen.
Vid assistansbolaget har ingen bytt assistent. Det är intressant och en rimlig förklaring kan vara
att de haft god möjlighet till påverkan vid rekrytering och därmed valt en passande assistent. De har
annars som brukare med en månads varsel har rätt att få sin assistent utbytt. Makten ligger därmed
mycket hos brukaren i relation till den personliga assistenten och frågan är om inte det i sig kan leda till
att brukaren får personliga assistenter som är litet mer lyhörda till brukarens behov.
Vid brukarkooperativet har den manlige brukaren jag intervjuat inte bytt ut någon personlig
assistent men den kvinnliga brukaren i enstaka fall bytt ut en personlig assistent som inte fungerat. Vid
brukarkooperativet har de också rätt att byta ut en personlig assistent som inte fungerar men det ska
ske efter kontakt med kooperativet vilket framkommer av avtalsmallen. Jag gör därmed ingen tabell då
det framkommer att alla har möjlighet att byta ut en assistent som inte fungerar.
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Kapitel 5.11: Brukarens insyn över månadsredovisning och självbestämmande över
assistansomkostnader?
Svaren är här intressanta då det visar sig att det bara är kommunens brukare som har erfarenhet
av att själva sammanställa och räkna ut timmarna inför månadsredovisning. Även om den
kvinnliga brukaren numera bara skriver under månadsrapporten hon fått av kommunen och
skickar den till Försäkringskassan. Övriga skickar assistansanordnare skickar alltså ut den klar för
påseende och underskrift.
Fem av sex brukare jag intervjuat anser att de får bestämma över hur deras assistansomkostnader används. Den kvinnliga brukaren i kommunen har svarat nej då hon inte är med och
bestämmer gång för gång. Frågan är viktig då assistansomkostnader och den peng man har till
detta begränsar litet vad man kan göra som assistansberättigad. Det kan alltså uppstå en situation
där brukaren får betala ur egen ficka för att kunna ta med sig assistenten och göra saker i vardagen
eller vid resa.
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Kapitel 6: Diskussion
I detta kapitel ska jag försöka att på ett lättfattligt sätt föra en diskussion och koppla teori till mina
resultat.

Syftet med denna studie har varit att genomföra en jämförande studie för beskriva fenomenet
brukarens inflytande inom olika organisationsformer för personlig assistans, (en kommun, ett
brukarkooperativ och ett assistansbolag.)
Studien bygger på en tes om att olika organisationsformer leder till olika resultat avseende
brukarens inflytande över sin personliga assistans. Min studie har försökt besvara frågor som om de
intervjuade uttrycker sociala mål för respektive organisations verksamhet; vilket inflytande de
intervjuade från respektive organisation ser sig ha över brukarens val av assistansanordnare samt
vilket inflytande/självbestämmande brukaren ses ha i vardagen med personlig assistans inom
respektive organisation? Studien sker mot bakgrund av välfärdsstatens omvandling.
Min studie visar i likhet med Pestoff och Wolvén visat att organisationer drivs av olika mål.
Dessa övergripande mål bekräftas i stora drag av min studie men det är också tydligt att det finns
sociala mål också inom kommunen och assistansbolaget. Det handlar om sociala mål som kan kategoriseras tillhöra mål som rättvisa och frihet för den funktionshindrade. Det finns alltså ett behov av att
vetenskapligt driva diskussionen om sociala mål litet längre. Även om den tredje sektorn styrs av
sociala mål så finns det underordnade sociala mål också i de andra organisationer jag undersökt. Kan
inte detta ses som en möjlighet att utveckla hur man organisatoriskt arbetar med sociala mål också
inom dessa sektorer?
I min studie blir det tydligt att den kooperativa modellen möjliggör för brukaren som nu blir
arbetsledare ett maximalt inflytande och självbestämmande som medproducent av sin välfärdstjänst.
Den funktionshindrade styr själv sin assistans med ett stort självbestämmande i vardagen. Det blir en
personlig assistans av honom själv styrd och verkställd.
De andra assistansanordnarna, det vill säga kommunen och assistansbolaget blir i denna
undersökning likartade modeller för inflytande för brukaren men här handlar det inte främst om
självbestämmande utan snarare medinflytande för brukaren över sin personliga assistans. Detta sedan
brukarna genom avtalet förhandlat bort mycket av sitt inflytande för att assistansanordnaren ska
ansvara för verkställande av assistansen som arbetsledare.
Resultatet visar att brukarkooperativet är den organisationsform där den funktionshindrade är
arbetsledare vilket ger den funktionshindrade ett maximalt självbestämmande över sin personliga
assistans. Som ideell arbetsledare blir brukaren medproducent av en välfärdstjänst hos brukar-
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kooperativet. Detta kan ses som det yttersta målet vid en demokratisering av välfärdsstaten. Resultatet
stämmer mycket väl överens med de resultat som professor Victor Pestoff visat i sin tidigare forskning
om alternativ barnomsorg.
Den tredje sektorn i form av brukarkooperativ kan därmed komma att bli en mycket viktig
kugge i välfärdsstatens demokratisering. Då vi har allt fler problem med allt färre som deltar i den
representativa demokratins representation kan vi fylla vardagen mer inflytande för brukare av olika
välfärdstjänster som det offentliga finansierar. Fler kan då känna en delaktighet i samhällets utveckling.
Jag tänker här på ett utkast där detta resonemang klart framgår (Pestoff, 2003).
Den tredje sektorn och dess brukarkooperativ har potential att bli en mycket större välfärdsproducent om den politiska viljan finns att ge sektorn strukturella förändringar som underlättar dess
tillväxt inom området sociala välfärdstjänster. En sådan strukturell förändring är att ställa krav vid
kommunal upphandling på sociala redovisning (se avsnittet om SLUP) för att ge brukarkooperativen
en chans i konkurrens med de privata assistansbolagen. Denna fråga borde utredas av kunniga för att
ge den tredje sektorn bättre strukturella förutsättningar. Om så sker blir välfärdsstatens omvandling
inte bara en fråga om ökad privatisering utan snarare en fråga om att med mångfald i välfärdslösningar
kunna ge medborgare fler möjligheter, inflytande och fylla demokratin med innehåll som sträcker sig
långt bortom valen vart fjärde år.
Mina resultat går därmed mot de resultat som Norén och Roos tidigare presenterat där ingen
tydlig åtskillnad görs mellan assistansbolag och brukarkooperativ. En tänkbar förklaring till detta kan
vara att de undersökt mycket små assistansbolag och därmed kunnat få en nära relation mellan arbetsledare och brukare och på så sätt delvis kunnat övervinna det avstånd som denna studie resulterat i.
Intressant är att kommunen är den största assistansanordnaren i min studie och jag undrar om inte en
studie i en mycket liten kommun också hade kunnat visa upp en nära relation mellan arbetsledare och
brukare och därmed ett större inflytande för brukaren. Kan en liten storlek i sig kräva en annan sorts
ledarskap? Detta skulle behöva undersökas närmare i en studie för sig.
Flera personliga assistenter uttrycker att det finns ett avstånd mellan arbetsledare och
assistenter i intervjuerna. Detta avstånd borde utgöra en grogrund för skitsnack och ett informellt
ledarskap på arbetsplatsen i kommun och assistansbolag. Jag undrar därför om inte också detta skulle
kunna utgöra en studie i sig som också kopplas till de mål som finns för respektive sektor. Visar
respektive sektor prov på olika krav för ledarskap? Detta skulle stämma väl överens med SLUP:s
rapport om demokratiskt ledarskap.
De olika resultat om inflytande och personliga assistans som Giertz, Hugemark, Gough och
Gynnerstedt kommit fram till bekräftas av denna studie. Vi delar därmed en likartad referensram.
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Inflytande i den kooperativa formen ger brukaren maximalt inflytande och självbestämmande
över sin personliga assistans. Gough som bara undersökt ett brukarkooperativ får likalydande resultat
avseende brukarkooperativet.
Hugemark ser i sin forskning att brukaren kan göra ett självständigt val av assistansanordnare
vilket också min studie visar att samtliga gjort men samtidigt så finns det ingen opartisk informationsplats eller internetsida som beskriver olika former av assistansanordnare. De har inte haft tillgång till
bra information inför sitt val som brukare av personlig assistans. Den manlige brukare jag intervjuat
vid brukarkooperativet väljer först kommunen för att sedan byta till brukarkooperativet likaså byter
den manlige brukaren vid assistansbolaget anordnare något år efter start. Det talar för att det också
finns en viss sanning i Giertz invändning om att möjligheterna att göra ett självständigt val av
asssistansanordnare ökar med tiden och kan vara mindre till en början. Brukaren kan vara i en sådan
krissituation efter en olycka att möjligheten att sätta sig in frågan om val beskärs i praktiken.
Gynnersteds forskning som visar att brukarna kunnat få ett bemötande som de uppfattat som
inegritetskränkande av LASS/LSS-handläggare. Detta resultat bekräftas också av studien då flera av
brukarna upplevt sig kränkta under intervjun med LASS/LSS-handläggare. Det förekommer också vid
ett tillfälle att en av assistansanordnarna på brukarkooperativet ifrågasätter om det ska vara två
utredare, en från kommunen och en från Försäkringskassan som kommer på intervju. Det kan
ifrågasättas om det utför en självständig utredning vardera. Nu verkar dock detta ändras genom den
nya LSS-lagen som för över utredning av personlig assistans till Försäkringskassan. Jag är dock osäker
på om det då inte kommer att dyka upp två utredare tillsammans från Försäkringskassan istället av
främst säkerhetsskäl. Här finns det utrymme för etiskt diskussion om inte brukaren hamnar i ett än mer
utsatt underläge då två utredare kommer samtidigt.
Jag ser en stor möjlighet att utveckla brukarinflytande inom den kommunala och privata
sektorns organisationer. Tänker då främst på ett medinflytande som kan bli mer genomgripande och
tillåtas utvecklas inom också dessa organisationsformer.
Pestoff ser inte bara att välfärdsstatens demokratisering ska ske genom en ökning av tredje
sektorn som välfärdsproducent. Sektorn ger oss större chanser att vara medproducenter av våra
välfärdstjänster. Men Pestoff söker också sätt att söka skapa en mer funktionell demokrati och där
förväntar jag mig forskning om hur brukarinflytande kan öka i kommunal och privat regi. Det torde
finnas en stor potential att också utveckla brukarinflytande inom den kommunala organisationen
liksom inom privata företag. Jag tror vi här ser början på en utveckling som idag bara är i sin linda.
LSS-lagens intentioner om långtgående inflytande för brukaren över sin personliga assistans i
vardagen kan sägas ha kommit litet på skam i min studie då brukarna förhandlat bort huvudparten av
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sitt inflytande i den kommunala och privata modellen för assistans. Vad skiljer detta från en
kvalificerad hemtjänst kanske den vågade vågar fråga sig? Viktigt är dock att brukarna valt att låta
någon annan ansvara för deras assistans. Assistansbolag vinner något över kommunen då assistansbolaget ger brukaren makt att byta ut en assistent med en månads varsel vilket sätter makt i handen på
brukaren om assistenten missköter sig. Assistansbolaget har också ett mer utpräglat uppföljningsarbete
vilket borde säkerställa att brukaren får tillfälle om denne kan att göra sin röst hörd. Vid assistansbolaget kommer ingen personlig assistent in genom dörren om den inte är godkänd av brukaren då
arbetsledaren alltid kollar upp detta vid exempelvis vikarietillsättning. I kommunen så kan
områdeschef i princip välja att sätta in vem som helst då det är akut behov samt tar också hänsyn till
omplacering vid tillsättning av tjänster. Dessa personer behöver inte alltid vara de personliga
assistenter som brukaren själv önskat vilket kringskär dennes inflytande över assistansen.
I kommunen verkar fler brukaren ha svårt att kommunicera men det är också en tendens att
anhöriga hos assistansbolaget också har ett större inflytande än i brukarkooperativet. Det skulle
därmed kunna visa sig vid en större studie att de olika assistansanordnarna har olika målgrupp.
Brukarkooperativet har en medarbetsledarfunktion där den brukaren som inte kan tala kan ha en
anhörig eller assistent som går in och är arbetsledare.
Det som kan missgynna brukarkooperativet är att de har en annan kultur för inflytande än
kommunen och assistansbolaget i kontakten med omgivande samhälle som exempelvis
Försäkringskassans handläggare. Jag frågar mig om brukarkooperativet för att inte hamna i ett
underläge mot ”profession” och bör ordna så att brukaren har en vanlig ”Svensson” med juridisk
kompetens vid sin sida. Brukare i kooperativet är experter på sina liv men det omgivande samhället har
svårt att inte agera fördomsfullt varför de bör ta hjälp utifrån ibland.
Resultatet visar prov på olika inflytandesituationer för brukaren som stämmer väl överens med
de inflytandesituationer som beskrivs i den SOU-rapport som nämnts i min studie. I brukarkooperativet är de funktionshindrade i den rebelliska inflytandesituationen där de vill leva ett så
normalt och självständigt liv som möjligt. De ska leva normalt och vill inte hindras av sitt
funktionshinder. I kommunen är brukarna och den manlige intervjuade brukaren vid assistansbolaget
typiska påverkare som vill göra det bästa av livet utifrån sin funktionshinder. Det är ett annat
perspektiv än att leva ett normalt liv trots sitt funktionshindret. Den äldre damen finner jag vara i en
situation av att hälsan tiger still, dvs hon känner inte något stort behov av ändra sin assistans.
När det gäller bemötande av funktionshindrade har det delvis visat sig att den talföre kan klara
sig bra i alla organisationsformer men det är den svage brukaren som inte kan tala för sig som riskerar
att fara illa i en organisation som saknar tydliga riktlinjer och ledarskap. Min undersökning visar en
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stark tendens till detta men jag skulle behöva göra en större undersökning för att säkerställa resultatet.
Slutligen kan sägas att min jämförande studie visat att en tredje sektor organisation som det
brukarkooperativ jag undersökt kan utgöra en del i den civildemokratiska revolution som Pestoff
önskar se för att vi ska kunna demokratisera välfärdsstaten. Det behövs dock en politiskt reformvilja
för att kunna åstadkomma denna demokratisering av välfärdsstaten.
Med vad är det som säger att brukarens valfrihet och inflytande över välfärdsreformen LSS inte
skulle kunna exporteras till andra former av sociala välfärdstjänster som exempelvis äldreomsorg?
Maria Jarls rapport, Ds 2001: 34 diskuterar på ett intressant sätt brukarinflytande. En möjlig väg
som ses för att få fler människor involverade i demokratin är att öka möjligheten till brukarinflytande
över de kommunala verksamheterna. Jarl ser det dock inte som självklart att ett ökat medborgerligt
deltagande i första hand skall ske genom ett vidgat brukarinflytande. Det finns enligt henne fara om
man ensidigt betonar brukarintresset då ett vidgat brukarinflytande riskerar att leda till att vissa
medborgare ges ett större inflytande på bekostnad av andra grupper. Samtidigt borde vi logiskt kunna
bemöta Jarls argument med att medborgare borde få ha brukarinflytande över de sociala välfärdstjänster som berör dem själva.
Pestoff visar i sin bok från 2009 att vi behöver utveckla vår demokratiteori för att den ska bättre
passa in för välfärdssamhällets omvandling. Det går inte bara att tala om val vart fjärde åt utan Pestoff
vill söka ge ett viktig bidrag för att utveckla vår demokratiteori.
Hirst har genom sin teori om ”associative democracy” framfört kritik mot statlig centralisering.
Han vill genom sin teori brygga över klyftan mellan stat och civila samhället, ge mångfald åt staten och
offentliggöra det civila samhället som ska stå för utförandet. Hirst vill ha mer direkt demokrati inom
offentlig och privat sfär med målet att minska hierarkisk organisering och ge en ny modell för
effektivitet (Hirst, 1994).
Det är alltså föreningar som ska vara ansvarig för det organisering av välfärdstjänster lokalt i
kombination med representativ demokrati på högre nivå och statlig finansiering. Statens ska finansiera
men ej vara utförande enligt Hirst. Vi ska också välja primärt exit som alternativ om föreningen inte
fungerar så som vi önskar.
Kritiken mot Hirst lät inte vänta på sig och Sørensen påpekar att Hirst teori tar bort den tydliga
gränsen mellan det politiska systemet och samhället som existerar i den liberala demokratin och väcker
därmed frågan hur jämlikhet och frihet kan garanteras i ett samhälle utan klara gränser mellan politisk
jämlikhet och frihet? (Sørensen, 2002).
Pestoff tar också upp Sørensens kritik av Hirst teori och här framkommer att det också finns
problem inom organisationer med deras inre demokrati vilket ses som en svaghet liksom att teorin vilar
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på att politisk jämlikhet ska garanteras av en frivillig sektor (Pestoff, 2009).
Det finns skillnader men också likheter mellan Pestoffs teori om en civildemokratisk revolution
och Hirst teori om ”Associative democracy”. De vill båda utveckla den en ny modell för demokratiteori
som sätter fokus på det som produceras i det politiska systemet snarare än traditionella teoretiker som
satt fokus på formerna som lagstiftande institutioner dvs. Hirst och Pestoff vill inte bara fokusera på
formella strukturer för val m.m. utan fylla demokratin med ett innehåll och därmed utveckla den
liberala demokratikonceptet.
Hirst ser oss dock som medborgare gå med fötterna om föreningen inte fungerar som utförare
av välfärdstjänsten dvs. exit medan Pestoff har sitt fokus på att göra oss till medproducenter av våra
välfärdstjänster dvs. voice.
Pestoff ser också oss som medborgare och medproducenter kunna vara med och lösa det
trippeldemokratiska dilemma välfärdsstaten står inför vilket nämnts ovan. För det första måste vi
skapa institutioner som kan underlätta för medborgare att vara medproducenter av de välfärdstjänster
som står oss närmast, exempelvis som brukare, föräldrar inom barnomsorg eller släktingar inom
äldreomsorg. Enligt Pestoff är det för det andra viktigt att vara medveten om att det är de kollektiva
formerna av medborgares deltagande som är viktigast för att förespråka en civildemokratisk
revolution. För det tredje är det viktigt att fokusera på det som det politiska systemet producerar för att
skapa en bättre förståelse och nya modeller för medborgares inflytande och deltagande i demokratin.
Vi måste alltså också utveckla en mer funktionell demokrati men i motsats till Hirst så är Pestoff
en teoretiker som vill se dessa funktionella inslag med möjlighet till mer inflytande och som
medproducent av välfärdstjänster för medborgare som ett komplement och inte som ersättning till
redan existerande representativa demokratin på den lokala nivån.
Ostrom skriver i en artikel från år 2000 om hur nutida policy analys och policys tenderar att
tränga ut medborgarskapet på så sätt att de normer om tillit och ömsesidighet och kunskap om lokala
omständigheter, samt möjlighet till att göra experiment som krävs för att skapa effektiva institutioner
inte skapas. Dessa policys tränger ut medborgarskapet och innebär en förlust av mänskliga och
materiella resurser som i det långa loppet kan hota överlevnaden för de demokratiska institutionerna
(Ostrom, 2000).
Pestoff skriver i en artikel från 2009 att staten antingen kan tränga ut eller tränga in vissa
beteenden hos folket. En stat som har en tillåtande attityd och lagstiftning är nödvändig för att främja
utvecklingen av att göra medborgare till medprocudenter och att främja den tredje sektorns
organisationer som välfärdsproducenter. Endast medproduktion och en större mångfald av
välfärdsproduktion kan främja en mer demokratisk styrning av välfärdstjänster (Pestoff, 2009b).
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Frågan är om inte denna studie visat att vi behöver en ny lagstiftning som främjar snarare än
beskär den tredje sektorn som välfärdsproducent. Det kan ske genom rättighetslagar i stil med LSS om
än inte lika omfattande inom äldreomsorg eller andra skattesatser liksom nya regler för upphandling
av kommunen vilka inkluderar social redovisning. Framtiden ligger vid våra fötter.
Avslutningsvis vill jag försöka föra en liten metodologisk diskussion. I denna studie har jag
jämfört en medelstor kommun med ett assistansbolag som är litet på orten men stort nationellt och ett
än mindre brukarkooperativ som är litet på orten men finns på många håll i landet. Om assistansbolaget hade varit organiserat så att det var tre, fyra brukare och en arbetsledare hade kritiken mot
avstånd mellan arbetsledare och brukare minskat. Kommunen kunde också vara en liten, liten
glesbygdskommun med få brukare totalt och litet geografiskt avstånd mellan brukare och områdeschef.
På så sätt borde också den kommunala modellen få mindre kritik. Det skulle därmed behövas en ny
studie som jämför stora och mindre assistansanordnare med varandra från respektive sektor.
Denna studie har inte fokuserat på att beskriva ledarskap och skillnader i ledarskap inom
respektive organisation. Resultat antyder dock att det skiljer sig i ledarskapet hos brukarkooperativet
där assistansanordnaren har en rådgivande roll och de andra assistansanordnarna då områdeschef och
arbetsledare inom kommun och assistansbolag har en verkställande roll som arbetsledare. Att utveckla
och beskriva ledarskapet inom olika sektorer torde därmed kunna vara en studie i sig och indirekt
medverka till att skapa mer jämlika organisationer. Det kan handla om brukarinflytande men också om
att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen. Detta är att närma sig välfärdsstatens demokratisering
från ett litet annat perspektiv.
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Kapitel 7: Sammanfattning
Genom denna jämförande studie vill författaren beskriva fenomenet brukarens inflytande inom olika
organisationsformer för personlig assistans, (en kommun, ett brukarkooperativ och ett assistansbolag.)
Studien bygger på en tes om att olika organisationsformer leder till olika resultat avseende
brukarens inflytande över sin personliga assistans. Denna tes har bekräftas av studiens resultat.
De frågor som studien tar upp söker besvara frågor som om de intervjuade uttrycker sociala
mål för respektive organisations verksamhet; vilket inflytande de intervjuade från respektive
organisation ser sig ha över brukarens val av assistansanordnare samt vilket inflytande/
självbestämmande brukaren ses ha i vardagen med personlig assistans inom respektive organisation?
En omfattande litteraturgenomgång finns till grund för studien. En avtalsanalys har gjorts
parallellt med genomförandet av tjugotvå semistardardiserade intervjuer under maj-juli månad 2006,
utifrån en frågemanual för respektive intressentgrupp med öppning för följdfrågor för att ge en djupare
kvalitativ förståelse av fenomenet.
Två brukare från respektive assistansanordnare har intervjuats, likaså personliga assistenter och
assistansanordnare. Två LASS-handläggare vid Försäkringskassan liksom två LSS-handläggare i
kommunen har också intervjuats.
Avtalsanalysen är viktigt då avtalen formellt reglerar brukarens inflytande hos respektive
assistansanordnare och på så sätt också kan vara en blue print att titta på vid analys av de intervjuades
svar.
Studien visar i likhet med andra forskare att att organisationer från olika sektorer drivs av olika
mål. Brukarkooperativet har ett tydligt socialt mål i form av att bidra till självhjälp för funktionshindrade. Men det är också tydligt att det finns sociala mål också inom kommunen och assistansbolaget. Det handlar om sociala mål som rättvisa och frihet för den funktionshindrade. Även om den
tredje sektorn styrs av sociala mål så finns det därmed underordnade sociala mål också i de andra
organisationer som undersökts i studien.
I resultaten blir det tydligt att den kooperativa modellen möjliggör för brukaren som nu blir
arbetsledare ett maximalt inflytande och självbestämmande som medproducent av sin välfärdstjänst.
Den funktionshindrade styr själv sin assistans med ett stort självbestämmande i vardagen. Det blir en
personlig assistans av honom själv styrd och verkställd.
De andra assistansanordnarna, kommunen och assistansbolaget blir i denna undersökning
likartade modeller för inflytande för brukaren men här handlar det inte främst om självbestämmande
utan snarare medinflytande för brukaren över sin personliga assistans. Brukarna har själva valt att
genom avtalet förhandlat bort mycket av sitt inflytande för att assistansanordnaren vare sig det är
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kommunen eller assistansbolaget ska ansvara för verkställande av assistansen som arbetsledare.
Slutligen förs en diskussion utifrån resultaten om att ge medborgare mer inflytande och
möjlighet att vara medproducenter av de välfärdstjänster som står dem närmast. Här kopplas också
resultaten till den tidigare forskning som genomförts om LSS och LASS.
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Bilaga 1: Beskrivning av syfte med intervju

Beskrivning om syfte med intervju
Mitt namn är Anna Westin och är studerande vid Mittuniversitetet och ett Magisterprogram om Välfärdsstatens politiska
och sociala ekonomi.
Ditt frivilliga deltagande är mycket värdefullt för mig. Intervjuns syfte är att som en del av min uppsats besvara frågor
om inflytande för brukaren/klienten över sin personliga assistans.
Svaren kommer vara en del av min materialinsamling för att jämföra tre former av assistansanordnare med varandra vad
gäller brukarens/klientens självbestämmande.
Allas information kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt. Jag kommer därmed inte att ange vilken kommun
jag undersökt i min uppsats. Alla intervjuer kommer att ske utifrån en frågemanual anpassad till dem jag intervjuar.
Handledare för min d-uppsats är professor Victor Pestoff och universitetslektor Ingrid Zakrisson.
Det finns ingen tidigare jämförande forskning på området och därför vore det väldigt värdefullt med ditt personliga
bidrag till ökad kunskap, både för mig och för vår gemensamma kunskap på området.
Jag kommer att använda mig av bandinspelning för att undvika missförstånd. Banden kommer senare förstöras.
Du kommer också att få tillfälle att kolla av mina anteckningar från intervjun för att undvika missförstånd.
De bästa hälsningar,
Anna Westin.
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Bilaga 2: Frågemanual inför intervju med assistansberättigade

Frågemanual inför intervju med assistansberättigade
1.

Kön
Kvinna
Man

2.

Ålder
Under 18 år.
Mellan 18 och 25 år.
Mellan 26 och 35 år.
Mellan 36 och 45 år.
Mellan 46 och 55 år.
Mellan 56 och 65 år.
Över 65 år.

3.

Hur länge har du varit i behov av personlig assistans?
1-3år.
3-5år.
5-10år.
En längre tid.

4.

Vilken typ av funktionshinder har du?
Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd;
betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre
våld eller kroppslig sjukdom, eller;
andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är
stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd
eller service.

5.

Hur många timmar assistans har du i genomsnitt per vecka?
1–40
41–80
81–100
101 och mer

Jag kommer nu att ställa frågor som berör ditt inflytande vid val av assistansanordnare och den process som skett
innan dina assistenter anställts.
6. Vilken form av assistansanordnare har du?
Kommunen.
Assistansbolag.
Brukarkooperativ
7. Har du kunskap om vilka assistansanordnare som finns i kommunen?
Ja.
Nej.
Till viss del.
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8.

Hur har du fått kännedom om den assistansanordnare du har?
Genom vänner och bekanta.
Genom broschyrer/tidningar.
Genom Internet.
Genom LSS-handläggare.
Annan.

9.

Fanns det bra information att tillgå om olika alternativ vid val av assistanssamordnare?
Ja.
Nej.
Till viss del.

10. Vilka former av assistansanordnare kände du till inför ditt val?
Kommunen.
Assistansbolag.
Brukarkooperativ.
Annan.
11. Hade du personligen kontakt med LSS-handläggaren på försäkringskassan inför beslut om din personliga
assistans?
Ja.
Nej.
12. Om du hade kontakt med LSS-handläggaren, hur upplevde du det bemötande du fick av handläggaren?
13. Hade du personligen kontakt med LSS-handläggaren på kommunen inför beslut om din personliga assistans?
Ja.
Nej.
14. Om du hade kontakt med LSS-handläggaren, hur upplevde du det bemötande du fick av handläggaren?
15. Har du vid något tillfälle bytt assistansanordnare?
Ja.
Nej.
16. Får du vara med och påverka vilka krav som ska ställas på assistenter om din assistansanordnare söker dem via
arbetsförmedling eller annons?
Ja, i stor utsträckning.
Ja, i viss utsträckning.
Nej.
Ej aktuellt/ Vet inte.
17. Har du stått som kontaktperson vid assistentannonser?
Ja.
Nej.
Ej velat.
Ej vetat att jag kunnat vara det.
18. Har du fått avgöra, (bestämma) vilka som arbetar som assistenter för dig?
Ja, helt.
Ja, men endast bland dem anordnaren anvisar.
Nej.
Jag kommer nu att ställa frågor som berör ditt inflytande i vardagen över din personliga assistans.
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19. Har du rätt att avgöra om en assistent som inte fungerar bra hos dig skall bytas ut mot
någon annan?
Ja, i stor utsträckning.
Ja, i viss utsträckning.
Nej.
Ej aktuellt/ Vet inte.
20. Har det hänt att en assistent hos dig har bytts ut därför att assistenten inte fungerat bra?
Ja .
Nej, har inte hänt .
Nej, trots att önskemål funnits.
21. Får du själv bestämma vid vilka tidpunkter du ska ha din assistans?
Ja, i stor utsträckning.
Ja, i viss utsträckning.
Nej.
22. Får du själv bestämma över vilka arbetsuppgifter assistenterna skall utföra åt dig?
Ja, i stor utsträckning.
Ja, i viss utsträckning.
Nej.
23. Vem har mest att säga till om när det gäller dina assistenters arbetsuppgifter?
Jag.
Assistansanordnaren.
Jag och assistansanordnaren har lika mycket att säga till om.
Assistenten.
Annat alternativ.
Jag /Assistenten .
Jag/Annat alternativ.
Jag/Assistansanordnaren/Assistenten.
Jag/Assistenten/ Annat alternativ.
Assistansanordnaren/Annat alternativ.
Assistansanordnaren/Assistenten .
24. Får du månadsredovisning över assistansmedlens användning?
Ja.
Nej.
25. Får du dina assistansomkostnader täckta?
Ja, helt/i stor utsträckning.
Ja, i viss utsträckning.
Nej.
26. Bestämmer du hur dina assistansomkostnader används?
Ja.
Nej.
27. Har du möjlighet att bestämma över vilka fortbildningar som dina assistenter ska erbjudas?
Ja, i stor utsträckning.
Ja, i viss utsträckning.
Nej.
Vet inte.
28.Har du erbjudits utbildning av din assistansanordnare, för att kunna vägleda dina assistenter?
Ja.
Nej.
Ej aktuellt/Finns inget behov.
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29. Får du stöd av någon ansvarig hos anordnaren om det uppstår konflikter med assistenter?
Ja, i stor utsträckning.
Ja, i viss utsträckning.
Nej.
Vet inte.
30. Har du deltagit i någon form av kvalitetsuppföljning under det senaste året tillsammans med
assistansanordnaren?
Ja.
Nej.
Ej aktuellt/Finns inget behov.
31. Om så är fallet, vilket form tar kvalitetsuppföljningen?
32. Har du gjort ett aktivt val av assistansanordnare?
Ja, i stor utsträckning.
Ja, i viss utsträckning.
Nej.
Vet inte.
33. Om så är fallet, varför valde du din assistansanordnare?
34.Hur nöjd på en skala 1-5 är du med din assistans? (5 är högsta betyg.) ……
35.Har du önskemål kring din assistans som skulle göra så att du kan leva ditt liv mer som du vill och kunna göra
saker som du idag måste avstå ifrån?
- Stort tack för din medverkan!
*Vid skapandet av detta frågeformulär har jag använt mig av:
1) mina erfarenheter från min praktikperiod hos tre assistansanordnare;
2) frågor som SOU 2005:100 ställt till assistansberättigade i en enkät;
3) ett utkast till enkät av Independent Living Institute men också i liten grad;
4) tittat på en opublicerad enkät av professor Karin Sonnander vid Uppsala universitet.
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Bilaga 3: Frågemanual inför intervju med personliga assistenter

Frågemanual inför intervju med personliga assistenter
1. Kön
Kvinna
Man
2.

Ålder
Under 18 år.
Mellan 18 och 25 år.
Mellan 26 och 35 år.
Mellan 36 och 45 år.
Mellan 46 och 55 år.
Mellan 56 och 65 år.
Över 65 år.

3. Assistansanordnarens namn och webbadress?
4. Vilket är din befattning och vårdyrkeskompetens?
- sjuksköterska ( );
- sjukgymnast ( );
- arbetsterapeut ( );
- outbildad ( );
- annan kompetens( ).
5. Hur många års erfarenhet har du av att arbeta som personlig assistent?
6. Har du tidigare arbetat som personlig assistent vid en annan assistansanordnare?
7. Hur kom du i kontakt med assistansanordnaren?
Jag kommer nu att ställa frågor som berör brukarens inflytande över sin personliga assistans.
8. Beskriv den process genom vilken du blev anställd som personlig assistent hos den funktionshindrade du nu
arbetar?
9. Finns det specifika mål , (sociala mål) för verksamheten hos er? Beskriv dem i så fall.
10. Kan du beskriva din roll som personlig assistent i vardagen för den funktionshindrade?
11. Vilka specifika uppgifter har du att lösa i den funktionshindrades vardag?
12. På vilket sätt ser du att den funktionshindrade har möjlighet att bestämma över sin personliga assistans?
13. Finns det tillfällen då du på grund av obekväm arbetstid eller annat skäl har nekat den funktionshindrade att
komma ut på en aktivitet han/hon velat?
ja nej
14. Har brukaren/klienten kunnat beställa en fortbildning för dig?

ja nej

15. Om så är fallet, kunde brukaren/klienten påverka fortbildningens utformning? ja nej
16. På vilket sätt sker diskussion om den personliga assistansen mellan dig och brukaren?
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17. Vem har mest att säga till om när det gäller dina arbetsuppgifter?
Du.
Assistansanordnaren.
Brukaren och assistansanordnaren har lika mycket att säga till om.
Brukaren.
Annat alternativ.
Brukaren /Assistenten .
Brukaren/Annat alternativ.
Brukaren/Assistansanordnaren/Assistenten.
Brukaren/Assistenten/ Annat alternativ.
Assistansanordnaren/Annat alternativ.
Assistansanordnaren/jag.
Jag kommer nu att ställa några mer formella frågor om ditt arbete:
18. Hur många timmar arbetar du i genomsnitt i veckan?
19. Hur många assistenter är anställda för att arbeta med den brukare/klient du arbetar?
20. Vet du vilken kundkrets enligt LSS-lagen som brukaren/klienten tillhör?
Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd;
betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre
våld eller kroppslig sjukdom, eller;
andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är
stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd
eller service.
21. Vilken anställningsform har du och vilken anställningsform tror du dominerar hos assistansanordnaren?
22. Vilken är din grundlön?
23. Vet du om kunden/klienten någon gång hänvisats till kommunen vid akut vikariebehov?
24. Känner du dig trygg med att kunna ta ledigt eller åka på semester från ditt arbete?
25. Bestämmer brukaren/ kunden hur medel för assistansomkostnader används?
alltid efter önskemål aldrig
26. Får brukaren/kunden månadsredovisning över assistansmedlens användning?
27. Hjälper du brukaren/klienten med redovisning inför månadsredovisning till

alltid efter önskemål aldrig
försäkringskassan?
ja nej

28. Om så är fallet i vilket omfattning sker då hjälpen med redovisning?
29. Har ni regelbundna kvalitetsuppföljningar görs tillsammans med brukaren/ kunden?
alltid efter önskemål aldrig
30. Om så är fallet hur går dessa kvalitetsuppföljningar till?
31. Får brukaren bestämma själv över assistansomkostnadernas användning?

ja nej

32. Har din klient/brukare deltagit eller ska delta i en intervju med mig?

ja nej

33. Har du några kommentarer och förklaringar i övrigt som du vill delge mig?
–

Stort tack för din medverkan!

*Vid skapandet av detta frågeformulär har jag använt mig av de frågemanualerna som redovisats i bilaga 2 och 4 för
att dels ställa kontrollfrågor men också ge nyttig information om brukarens inflytande över sin personliga assistans.
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Bilaga 4: Frågemanual inför intervju med assistansanordnare

Frågemanual inför intervju med assistansanordnare
1. Assistansanordnarens namn och webbadress?
2. Vilket är ditt namn och befattning? (Anonym intervjudeltagare i uppsats.)
3. Hur många års erfarenhet har du av att arbeta som assistansanordnare?
4. Har du tidigare arbetat som personlig assistent eller är själv funktionshindrad?
5. Hur kom du i kontakt med assistansanordnaren?
6. När etablerade organisationen personlig assistans i staden?
7. Finns det specifika mål , (sociala mål) för verksamheten hos er? Beskriv dem i så fall.
8. Skiljer sig på något sätt anordnarens inriktning och expertis från de sociala målen?
9. Inriktar ni er mot en speciell grupp funktionshindrade?
10. Beskriv din roll som assistansanordnare från det tillfälle en funktionshindrad eller dess företrädare tar
kontakt med dig i processen fram till att de personliga assistenterna anställs?
11. Vilken sorts kontakt har du med LSS-handläggare i kommun och vid försäkringskassa? Beskriv gärna
den kontakt du har med LSS-handläggare.
12. Vad är din roll ut som assistansanordnare i vardagen för den funktionshindrade?
13. Vilka specifika uppgifter har du att lösa i den funktionshindrades vardag?
14. Finns det en skillnad i inflytande för brukaren som kund i sitt val av assistansanordnare och att vara
brukare av assistans i vardagen. Om så är fallet beskriv gärna hur?
Jag kommer nu att ställa några mer formella frågor om assistansanordnaren:
16. Hur många brukare har assistansanordnaren lokalt i XXXX?
17. Hur många assistenter är anställda?
18. Hur många ärenden och assistenter har varje arbetsledare/områdeschef att ansvara för i genomsnitt?
Om du själv är arbetsledare eller till och med är funktionshindrad med egna personliga assistenter så berätta
gärna också hur många assistenter du har.
19. Hur stort antal administrativ personal har ni (omräknat till heltid)?
20. Vilken är er andel anställda med assistansbehov i %?
21. Hur stor andel av assistenterna är anhöriga (i%) beräknar du?

<5 / 5-15 / 15-25 / >25

22. Hur många månader sammanlagt är bindnings- plus uppsägningstiden?
23. I förekommande fall, vilket kollektivavtal tillämpas?
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24. Vilken/vilka kunder är dominerande för assistansanordnaren med tanke på uppdelningen enligt LSS i
personkretsar? (Har du någon uppfattning om detta i procent?)
25. Vilka vårdyrkeskompetenser finns hos de anställda? (Vilka vårdyrkeskompetenser är vanligast? (kryss i
ruta)
-sjuksköterskor ( );
-sjukgymnaster ( );
-arbetsterapeuter ( );
-outbildade ( );
-annan kompetens( ).
26. Vilken anställningsform dominerar för era assistenter?
27. Vilken är assistenternas grundlön (lägsta och median, omräknat till timlön)?
28. Hur stor del (ange i %) av er omsättning används till följande?:
- administration, produktutveckling, vinst
- assistenters lönekostnader
- brukarutbildning
- assistentutbildning
- arbetsmiljö
Jag kommer nu att ställa några konkreta frågor som berör brukarens inflytande över sin assistans:
29. Hänvisas kunder/brukare till kommunen vid akut vikariebehov? alltid sällan aldrig
30. Finns det assistansgaranti finns hos er ? (ringa in)

ja nej

31. Vad betyder och innefattar i så fall assistansgaranti för er?
32. Står brukaren/kunden som kontaktperson för assistentannonser?
alltid efter önskemål aldrig
33. Får brukaren kunde välja ut vilka som kallas till anställningsintervju av de sökande till att bli dennes
personliga assistent(er)?
alltid efter önskemål aldrig
34. Får brukaren/kunden sista ordet om vem som arbetar som assistent? ja nej
35. Bestämmer brukaren/ kunden hur medel för assistansomkostnader används?
alltid efter önskemål aldrig
36. Har det hänt att brukaren/kunden bytt assistansanordnare hos er? ja nej
37. Behåller brukaren/ kunden ackumulerade omkostnadspengar vid byte av anordnare
ja nej delvis
38. Har brukaren/ kunden sista ordet vid assistenters lönesättning?
alltid efter önskemål aldrig
39. Får brukaren/kunden månadsredovisning över assistansmedlens användning?
alltid efter önskemål aldrig
40. Hjälper ni brukaren med redovisning inför månadsredovisning till försäkringskassan?
ja nej
41. Om så är fallet i vilket omfattning sker då hjälpen med redovisning?
42. Har ni regelbundna kvalitetsuppföljningar görs tillsammans med brukaren/ kunden?
alltid efter önskemål aldrig
43. Om så är fallet hur går dessa kvalitetsuppföljningar till?
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44. Erbjuder assistansanordnaren utbildning & stöd för brukaren

ja nej

45. Om så är fallet i vilka former och hur ofta sker då denna utbildning eller stödverksamhet för
brukaren/klienten?
46. Tar ni som assistansanordnare hela assistansersättningen utom assistansomkostnader?
ja nej
47. Tar ni som assistansanordnare ut en serviceavgift/tim (i kr)?
ja nej
48. Om ja, vad av följande ingår då i serviceavgiften:
- hjälp med LASS-ansökan, FK-och kommunkontakter
ja nej
- juriststöd
ja nej
- arbetsledarutbildning för brukaren/ kunden och -vidareutbildningar
ja nej
- assistentutbildningar och vidareutbildningar som brukaren/kunden bestämmer ja nej
- garanterade akutvikarier
ja nej
49. Hur många kr/tim (i genomsnitt) får bukaren/kunden för assistansomkostnader?
50. Får brukaren bestämma själv över assistansomkostnadernas användning?

ja nej

51. Finns det några restriktioner för hur brukaren får använda sina assistansomkostnader? Hur ser dessa i
så fall ut?
52. Har du några kommentarer och förklaringar i övrigt som du vill delge mig?
- Stort tack för din medverkan!
*Vid skapandet av detta frågeformulär har jag använt mig av:
5) mina erfarenheter från min praktikperiod hos tre assistansanordnare;
6) ett utkast till enkät av Independent Living Institute men också i liten grad;
7) tittat på de frågor som SOU 2005:100 ställt till kommuner i en enkät.
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Bilaga 5: Frågemanual inför intervju med LASS/LSS-handläggare

Frågemanual inför intervju med LASS/LSS-handläggare
1. Arbetar du vid försäkringskassan eller kommunen?
2. Vilket är ditt namn och befattning?
3. Hur många års erfarenhet har du av att arbeta som LSS-handläggare?
4. Har du tidigare arbetat som personlig assistent, områdeschef eller haft annan befattning som berör
omsorgen om de funktionshindrade?
5. Finns det specifika mål , (sociala mål) för verksamheten hos er? Beskriv dem i så fall.
6. Hur många personer med funktionshinder erhöll vid årsskiftet personlig assistans i kommunen?
7. Vet du något om uppdelningen mellan olika assistansanordnare av dessa ärenden?
8. Beskriv din roll som LSS-handläggare från det tillfälle assistansanordnare, en funktionshindrad eller dess
företrädare tar kontakt med dig i processen fram till att det finns ett beslut för brukaren om personlig
assistans. Tänk gärna på ditt senaste ärende.
9. Har ni kontakt med de andra anordnarna av personlig assistans som finns i kommunen?
Ja, regelbundet
Ja, vid behov
Nej
10. Har ni mer kontakt med någon av assistansanordnarna i kommunen och vilken/vilka är det i så fall?
Jag kommer nu att ställa några konkreta frågor som berör brukarens inflytande vid beslut om assistans:
11. Ger kommunen/försäkringskassan information till brukarna och deras närstående om möjligheten att
välja anordnare av tjänsten personlig assistans, t.ex. privata företag eller kooperativ?
Ja, i samband med handläggningen
Ja, vid andra tillfällen
Nej
Vet ej
12. Vilken information ger kommunen/försäkringskassan brukarna och deras närstående om möjligheten att
välja anordnare av personlig assistans, t.ex. privata företag eller kooperativ?
Broschyr eller liknande med beskrivande information om personlig assistans
Skriftlig information om valmöjligheter
Lista med anordnare av personlig assistans som finns i kommunen
Utdrag ur lagtexten
Information finns på kommunens hemsida
Muntlig information
Annan information
Ger ingen särskild information om valmöjligheter
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13. Vilken sorts kontakt har du med LSS-handläggare i kommun/försäkringskassa?
Beskriv gärna den kontakt du har med andra LSS-handläggare.
14. Vad är din roll ut som LSS-handläggare vid brukarens val av personlig assistans?
15. Vilka specifika uppgifter har du att lösa vid utredning av brukarens behov av personlig assistans?
16. Vad tycker du är viktigt att tänka på gäller ditt personliga bemötande av funktionshindrade?
17. Hur lång är handläggningstiden i genomsnitt för ett ärende?
18. Är det vanligt att brukare, eller dess företrädare överklagar beslut om personlig assistans?
19. Är det vanligt att brukare/klienter byter assistansanordnare?
20. På vilket sätt sker uppföljning av ditt arbete i olika ärenden om personlig assistans?
21. Har du några kommentarer och förklaringar i övrigt som du vill delge mig?
- Stort tack för din medverkan!
*Vid skapandet av detta frågeformulär har jag använt mig av:
8) mina erfarenheter från min praktikperiod hos tre assistansanordnare;
9) tittat på de frågor som SOU 2005:100 ställt till kommuner i en enkät;
10) men också tänkt på resultatet av forskning av Gynnerstedt om bemötande av handläggare.

