
 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt 

 
Personlig assistans är ett ständigt växande behov hos funktionsnedsatta personer. 

Hur man som assistansberättigad resonerar när man väljer assistansanordnare 
var syftet med denna undersökning. För att försöka finna svar på denna fråga 

undersöktes en kommun i Sverige. Som undersökningsmetod valdes 
ostrukturerad intervju med totalt fyra assistansberättigade, varav två har 

kommunal anordnare och två har privat anordnare. Slutsatsen som drogs av 
undersökningen var att kommunen är till för personalen och att de privata 

anordnarna är till för de assistansberättigade. 
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Bakgrund 

Som rehabiliteringsvetare kan man komma att arbeta med personer med funktionsnedsättning 

inom området Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). En del inom LSS 

är personlig assistans och som handläggare inom assistansen är det av vikt att ha kunskap om 

hur man som assistansberättigad vill ha den personliga assistansen utformad.  

Arbetet som personlig assistent är ett ständigt växande yrke och idag finns det väldigt många 

privata bolag utöver den kommunala verksamheten. För personer med olika 

funktionsnedsättningar betyder det oftast en förbättring av hälsa och livskvalitet när man blir 

beviljad assistans.   

Giertz (2008) visar på att personlig assistans har utformats under internationellt inflytande 

framför allt från USA. Under 1970-talet växte Independent Living rörelsen fram som en gren 

av medborgarrättsrörelsen i USA, där målet var fullt medborgarskap på lika villkor för 

människor med funktionsnedsättning. Rörelsen agerade som opinionsbildare och 

administrerade personlig assistans i kooperativ form till personer med funktionsnedsättning 

och i behov av stöd i vardagslivet. Under 1980-talet spred sig Independent Living till stora 

delar av världen och till Sverige. Det första kooperativet bildades i Stockholm 1986, 

Stockholm Independent Living (STIL). Organisationen vänder sig mot 

förmyndarinställningen från samhällets hjälpapparat och arbetade för större självständighet 

för funktionsnedsatta personer. Genom att själva arbetsleda och administrera personlig 

assistenter kunde kooperativen göra hjälpen helt individuell och anpassad efter vars och ens 

behov. Idén med rörelsen Independent Living är att personer med funktionsnedsättning själv 

ska vara arbetsgivare eller arbetsledare för sina assistenter. Den enskilde bestämmer själv vad 

han eller hon vill ha assistansen till, när den ska utföras och på vilket sätt. Det är meningen att 

assistansen ska ge den enskilde helt andra förutsättningar att till exempel studera eller arbeta 

och att delta i samhället på samma villkor som alla andra (Giertz, 2008).   

Även Davidsson (2007) menar att den enskilde kan välja att själv vara arbetsgivare, eller 

vända sig till kommunen, ett kooperativ eller ett företag för att få assistansen utförd. De 

ledande Independent Living aktivisterna och teoretikerna motsätter sig ett offentligt monopol 

i välfärdstjänsterna och argumenterar för konkurrens mellan olika anordnare av 

välfärdstjänster, så att de assistansberättigade har en större möjlighet att välja 

assistansanordnare. Samtidigt menar de med en konservativ eller liberal synpunkt att detta är 
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en del av en process med avsikt att avveckla välfärdsstaten, medan socialdemokraterna talar 

om att den offentliga sektorn görs mer vital och effektiv (Askheim , 2005).  

Styrande lagstiftning 

I maj 1993 beslutade riksdagen om en förändrad lagstiftning för att förbättra det stöd 

samhället ger till funktionsnedsatta personer. Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994-01-01 (Grünewald & Leczinsky, 2008). LSS är 

en rättighetslag samt betecknas ofta som en pluslag och med det menar Allmänna råd från 

Socialstyrelsen (1994:1) att den kompletterar socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL).  

Personlig assistans blev en insats inom LSS. Tidigare beviljades det som bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (SoL). Genom LSS 21 § har den enskilde rätt till stöd utan att det blir en 

kostnad för densamme, och samhället har en skyldighet enligt LSS 15 § att erbjuda de insatser 

som kan fås genom LSS (SFS 1993:387). Insatser enligt LSS måste sökas av den enskilde, till 

skillnad från bistånd genom SoL, där samhället inte har skyldighet att söka upp och erbjuda 

de insatser som kan beviljas. Bistånd genom SoL söks av den enskilde, eller anmälas av 

annan person, och bekostas till viss del av den sökande (Socialstyrelsen, 1994). 

Insatsen personlig assistans har inneburit en genomgripande positiv förändring för många 

människor med funktionsnedsättning. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de personer 

som beviljas personlig assistans får tillgång till det. Det är också kommunens skyldighet att 

finansiera den personliga assistansen för följande målgrupper: 

 Personer som är under 65 år och har ett genomsnittligt assistansbehov som är 20 

timmar/vecka eller mindre  

 Personer som erhåller assistansersättning och har ett utökat behov av assistans  

 Personer som uppfyller kraven för personlig assistans enligt LSS men inte har rätt till 

Lagen om Assistansersättning (LASS)(Davidsson, 2007; Socialstyrelsen, 1994).  

Personlig assistans enligt lagen om stöd och service (LSS) 

För att bli beviljad personlig assistans enligt LSS 9 § krävs det dels att man tillhör minst en av 

tre olika personkretsar, samt att man ej fyllt 65 år och har behov av ett omfattande personligt 

utformat stöd i den dagliga livsföringen.  

Personkretsarna enligt LSS 1§ är: 
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1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

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

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart 

inte beror på normalt åldrande, om de är stora eller förorsakar betydande svårigheter 

i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. (SFS 

1993:387 1§) 

 

Enligt Grünewald (2000) fanns även de två första personkretsarna i den nu upphävda 

omsorgslagen och kan betecknas som diagnosgrupper. Den tredje personkretsen kan 

betecknas som en ”behovsgrupp”. I personkrets 2 räknas inte personer med olika psykiska 

sjukdomstillstånd, till exempel demenser och personer med tillstånd som är en följd av 

missbruk av beroendeframkallande medel. Dessa personer kan endast omfattas av lagen om 

de uppfyller alla kriterierna i personkrets 3.  

 

Socialstyrelsen (1994) och Grünewald (2000) menar att de grundläggande behoven innebär 

att man behöver hjälp med personlig hygien, inta måltider, av- och påklädning, kommunicera 

med andra eller behöver annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 

funktionsnedsatte. Personlig assistans kan också ges i andra situationer i det dagliga livet när 

den assistansberättigade behöver kvalificerad hjälp om behovet inte tillgodoses på annat sätt. 

Med det menas till exempel att man behöver hjälp att komma ut i samhället, för att studera 

eller för att få eller behålla ett arbete. 

Giertz (2008) anser att assistansen skall vara knuten till den enskilde, inte till någon 

verksamhet, och att den skall ge den enskilde ökade möjligheter till ett självständigt liv. 

  Personlig assistans enligt lagen om assistansersättning (LASS) 

Finns behov av assistans mer än 20 timmar/vecka tillkommer LASS. Då krävs det utöver 

kraven i LSS 9 § att man har behov av personlig assistans mer än 20 timmar/vecka i 

genomsnitt, samt att man ej bor i gruppbostad eller vårdas på institution som tillhör eller drivs 

med bidrag från stat, kommun eller landsting. Assistansersättningen är ett statligt stöd som 

lämnas av Försäkringskassan till den enskilde för att täcka kostnaderna för personlig 

assistans. Den enskilde har rätt att själv välja assistansanordnare (Socialstyrelsen, 1994). 
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Assistansanordnare 

I Sverige är det kommunens uppdrag att erbjuda personlig assistans till de som är berättigade 

till det och att ta det finansiella ansvaret för den personliga assistans som utförs inom 

kommunen. Detta innebär att kommunen står för kostnaden de första 20 timmarna/vecka samt 

de första 14 sjuklönedagarna för alla ärenden inom kommunen (Davidsson, 2007). Utöver 

kommunerna tillkommer ett stort antal privata assistansanordnare. Det finns anledning att tro 

att orsaken till detta kan vara dels att de privata anordnarna ser ett vinstintresse, dels att de vill 

ge de assistansberättigade möjligheten att själva få välja hur just deras assistans ska utföras 

eftersom detta är en rättighet de har enligt LSS. I sin marknadsföring använder sig de privata 

assistansanordnarna av uppsökande verksamhet, informativa hemsidor på Internet samt 

referenser från assistansberättigade för att på så sätt ge den enskilde möjligheten att välja dem 

som assistansanordnare.  

Kommunal anordnare 

Den för undersökningen utvalda kommunen erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar 

och vuxna som har en funktionsnedsättning. Den assistansberättigade har rätt att vara med vid 

rekrytering av sina assistenter, men kan välja att överlåta detta till områdeschef. I samråd med 

områdeschef upprättas en genomförandeplan för att säkerställa att individen får den assistans 

hon vill ha och behöver. Genomförandeplanen redigeras årligen med målsättningar för den 

assistansberättigade och dennes assistenter. 

Inom kommunen har man regelbundna arbetsplatsträffar för assistenterna, samt utbildningar 

som dels kan anpassas efter ärendets karaktär, dels som erbjuds inom hela kommunen. 

Assistenterna är tillsvidareanställda av kommunen och omfattas av kollektivavtal. 

Privata anordnare 

Frösunda. Frösunda är en av de största privata assistansanordnarna i Sverige och har kontor 

på den aktuella orten. Man erbjuder assistans till barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning. Den assistansberättigade får träffa ett antal av Frösunda 

kvalitetssäkrade assistenter varefter individen sedan själv väljer assistent(er). Frösunda har 

totalt arbetsgivaransvar och erbjuder sina assistenter regelbundna arbetsplatsträffar samt 

utbildningar. Detta är dels till för assistenternas egen skull samt för att kunna ”säkerställa att 

Frösunda är den anordnare som ger kunderna högsta möjliga livskvalitet”. Inom Frösunda 
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är assistenterna timanställda inom ärendet vilket innebär att om ärendet upphör avslutas 

anställningen. Frösunda erbjuder de assistansberättigade och medarbetare på roliga 

aktiviteter några gånger per år, de kallar detta ”Plusprogram”.  I den aktuella kommunen 

erbjuds de grillkväll på våren, på hösten surströmming och de avslutar året med en julfest. 

”Frösunda Bladet” skickas ut och detta innehåller såväl viktig information som roliga 

artiklar. (www.frosunda.se/templates/Page.aspx?id=28908) hämtad 2010-05-06. 

STIL. Stockholm Independent Living (STIL) är en annan assistansanordnare på orten som 

även är rikstäckande. De drivs inte av vinstintresset utan menar att ”… personlig assistans 

ett medel för att leva det liv du vill. Och ingenting som någon ska göra vinst på.” Inom STIL 

är den assistansberättigade själv arbetsledare, ev. tillsammans med en medarbetsledare, för 

att garantera att det är individens villkor som styr. STIL ansvarar för löneutbetalningar, 

administration etc. Även inom STIL är assistenterna timanställda till ärendet. 

Det unika med STIL är att alla i styrelsen själva har personlig assistans 

(www.stil.se/default.asp?headId=3) hämtad 2010-05-06. 

Utöver dessa två större assistansanordnare finns det mindre företag som erbjuder personlig 

assistans ex. vis. Rik Assistans, där R står för respekt, I för integritet och K för kvalitet, DIN 

Assistans som har Delaktighet, Inflytande och Närhet som ledord, MG Assistans och Active 

Life. 

Trots att LSS kom 1994 finns det väldigt lite forskning inom detta område i Norden. USA har 

mycket forskning ex. Hägglund, Clark, Farmer & Sherman (2004). Denna brist på forskning 

konstateras även av Askheim (2005), som dessutom ser detta som anmärkningsvärt.  

Personliga erfarenheter från verksamma inom detta område har noterat att det finns en trend 

som visar att yngre assistansberättigade oftare väljer privata anordnare och de äldre väljer 

kommunen som anordnare av personlig assistans. Denna skillnad i hur de assistansberättigade 

väljer assistansanordnare väcker frågan vad de privata anordnarna har att erbjuda som 

kommunen inte har, och det kan därför vara intressant att studera hur det förhåller sig i en 

mellanstor kommun i Sverige.  

http://www.frosunda.se/templates/Page.aspx?id=28908
http://www.stil.se/default.asp?headId=3
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Syfte 

Syftet med denna undersökning är att få en förståelse för hur ett antal assistansberättigade i en 

kommun i södra Norrland resonerar vid val av assistansanordnare samt att kunna redogöra för 

deras upplevelse av vad de olika assistansanordnarna har att erbjuda. 

Frågeställningar: 

 Hur upplevs skillnaden mellan de kommunala och de privata alternativen? 

 Hur upplevs chefsstödet? 

 Har annan anordnare övervägts?( Ex. Om den assistansberättigade idag har 

kommunen som anordnare.) 

Design 

Det kvalitativa perspektivet är subjektivt och ser individen som en del av omvärlden, hur den 

uppfattar och tolkar sin egen verklighet. Det kvantitativa perspektivet  är istället objektivt och 

placerar individen utanför omvärlden. Individens uppfattning ställs mot en given verklighet 

Backman (2008). 

Syftet med undersökningen är att få en förståelse för hur brukarna resonerat vid valet av 

assistansanordnare. Detta ledde till att undersökningen gjordes i ett kvalitativt perspektiv.  

För att få denna förståelse har ostrukturerad intervju med temaguide (bilaga 1) valts som 

metod för datainsamling. Den ostrukturerade intervjuns fördel är att respondenten får 

möjligheten att utveckla sin egen åsikt. För att ändå hålla fokus på undersökningens syfte 

används en temaguide, (bilaga 1), som stöd för undersökarna (Jacobsen, 2007).   

Eftersom materialet beräknas bli omfattande gjordes en begränsning till totalt fyra 

respondenter, två som har kommunen som assistansanordnare och två som har privat 

assistansanordnare inom kommunen.   

Metod  

I syfte att studera skillnaden i hur de assistansberättigade resonerar vid valet av 

assistansanordnare har en kommun i södra Norrland valts ut för närmare undersökning. 
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Kommunen har ca 95 000 innevånare och en kontakt med Försäkringskassan på orten visar att 

i maj 2010 har totalt 87 personer i åldern 20 – 59 år blivit beviljade personlig assistans 

(personlig kommunikation, 28 april, 2010). Av dessa är det 27 individer som har kommunen 

som assistansanordnare. I åldern 20 – 39 år är det endast 7 individer av de 49 

assistansberättigade som har kommunen som assistansanordnare. I åldern 40 – 59 år har drygt 

hälften valt kommunen.  

Urval/Försökspersoner  

Eftersom den personliga assistansen omges av stor sekretess ombads de olika 

assistansanordnarna att söka respondenter till undersökningen. Först kontaktades 

områdeschefer för personlig assistans både vid kommunen och vissa privata 

assistansanordnare inom kommunen. De fick en kort sammanfattning om undersökningen för 

att sedan tillfrågas om de kunde vara behjälpliga att finna respondenter som var intresserade 

av att delta i undersökningen. Kriteriet för deltagande i studien var att respondenterna endera 

skulle kunna föra sin egen talan, alternativt att den som sökt den personliga assistansen, ex. 

förälder, god man, kunde ställa upp som respondent. Eftersom undersökarna använder sig av 

de respondenter som finns tillgängliga för undersökningen blir det ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2002). Däremot har en begränsning till totalt fyra respondenter gjorts eftersom 

materialet beräknas bli omfattande. Två respondenter har kommunen som assistansanordnare 

och två har privat assistansanordnare.  

Material 

Som stöd för intervjun användes en temaguide (bilaga 1). Den är indelad i temaområden för 

att kunna visa på hur man som assistansberättigad resonerar. Temaområdena består av hur 

man resonerat vid valet av assistansanordnare, hur chefsstödet ser ut, hur assistansen utförs, 

samt om den assistansberättigade övervägt annan assistansanordnare. Temaguiden är enligt 

Bryman, (2002) och Jacobsen, (2007) ett bra verktyg för att säkerställa att de områden som 

ska belysas säkert kommer med.  Den ostrukturerade intervjuns fördel är att respondenten får 

möjligheten att utveckla sin egen åsikt. För att ändå hålla fokus på undersökningens syfte 

används temaguiden som stöd för undersökarna (Jacobsen, 2007).  
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Procedur  

Efter att totalt fyra respondenter tackat ja till deltagande kontaktades dessa för att boka tid och 

plats för intervjun. Respondenten fick själv välja tid och plats. Under samtalet redovisades 

syftet med undersökningen, rätten till anonymitet, att intervjun skulle utföras av två 

undersökare, hur lång tid intervjun beräknades ta.  Respondenterna tillfrågades om inspelning 

av intervjun godkändes. Eftersom alla respondenter nekade valdes det att anteckna under 

intervjuns gång. Upplägget var att vara två undersökare för att den ena skulle kunna fokusera 

på intervjun och den andra på att anteckna.  

Databehandling 

Valet av analysmetod är en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Som grund för 

detta val har Graneskär & Höglund – Nielsen (2008) samt Graneheim & Lundman, (2004) 

använts som stöd. De menar att den kvalitativa innehållsanalysen lämpar sig väl för att tolka 

och förstå texter samt att den induktiva ansatsen används för en förutsättningslös analys. 

Intervjuerna skrevs ut i textform utifrån förda anteckningar löpande för vidare analys. I en 

kvalitativ undersökning söks en kontextuell förståelse vilket gör att den icke verbala 

kommunikationen är en viktig del (Bryman, 2002). För att få med den icke verbala 

kommunikationen i textform användes till exempel ”…” vid tveksamhet under intervjun.  

Efter att intervjuerna lästs igenom grundligt, så en känsla för texten skapades, valdes de 

meningsbärande enheterna ut. Därefter sorterades materialet in under kommunal anordnare 

och privata anordnare samt om det var positiv eller negativ aspekt. De meningsbärande 

enheterna kondenserades och kodades för att därefter delas in i kategorier och 

underkategorier. Arbetet med att dela in koderna i kategorier genomfördes genom att först 

skapa kategorier som belyste de ämnen som undersökarna ansåg vara av vikt. Koderna som 

ansågs höra ihop skapade därefter underkategorier (figur 1).  

 

Meningsenhet Positiv/negativ 

aspekt 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Privata 

anordnare 

     

Både person 2 
& 3 anser att de 

hade stort 
inflytande vid 

Positiv Stort 
inflytande vid 

rekrytering 

Brukare, 
inflytande 

vid 
rekrytering. 

Intresse  Arbetsledning 
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rekryteringen. 

 

Mycket bra, de 
finns alltid till 

hands. 
 

Positiv Mycket bra. 
Finns alltid till 

hands 

Mycket bra 
chefsstöd 

Kontakt 

Har ingen 

erfarenhet av 
kommunen, 
men känner stor 

delaktighet i hur 
assistansen 

utförs.  
 

Positiv Ingen 

erfarenhet av 
kommunen – 
stor 

delaktighet i 
utförande. 

Stor 

delaktighet 
i utförande 

Arbetsinnehåll Organisation 

Figur 1 

 

I resultatet används huvudkategorierna som rubriker med underkategorierna som 

underrubriker.  

Etiska överväganden 

Att ha en funktionsnedsättning och av den anledningen vara beroende av personlig assistans 

är för vissa personer ett känsligt område. Av respekt för respondenterna informerades de om 

att identifiering i resultatet ej skulle förekomma utan samtycke genom att utesluta namn och 

kön. Detta då namn och kön är irrelevant för undersökningens syfte. Att låta den 

assistansberättigade själv göra ett aktivt val om denne vill delta i undersökningen var ett sätt 

att värna om den personliga integriteten.  

Resultat  

Respondenternas upplevelse av skillnaden mellan privat och kommunal anordnare illustreras 

genom de meningsbärande enheterna. När de meningsbärande enheterna används som citat i 

texten skrivs (…) då ord eller meningar utelämnas. Kategorierna utgör rubrikerna i avsnittet. 
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Organisation  

Arbetsinnehåll 

En respondent säger att de privata anordnarna: ”… ser möjligheterna istället för hindren, 

vilket kan göra det roligare för assistenterna att arbeta”. Den ena respondenten med privat 

anordnare har ingen erfarenhet av kommunen som anordnare, men känner stor delaktighet i 

hur assistansen utförs hos den privata anordnaren. Det upplevs som att personalkontinuiteten 

är bättre hos privat anordnare. Tyvärr verkar inte detta gälla inom kommunen, känslan är att: 

”De är inte rädda om personalen…”. 

 Vikten av att ha en bra arbetsbeskrivning för personalen pekar två respondenter på. 

Arbetsbeskrivningen, inom kommunen heter det genomförandeplan, är ett hjälpmedel för 

assistenterna för att utföra sitt arbete. Enligt LSS 10§ första stycket ska en individuell plan 

upprättas om den enskilde så önskar. Denna plan ska ”…fortlöpande och minst en gång om 

året omprövas”. (SFS 1993:387 10§) 

Det framkommer att det upplevs vara stor skillnad vad det gäller personalkontinuiteten. Inom 

kommunen verkar personalomsättningen vara stor, med många olika vikarier.  Två 

respondenter anser att så inte är fallet hos de privata anordnarna. En förklaring till detta kan 

vara att de privata anordnarna tar bättre hand om sin personal samt att brukarna har ett större 

inflytande i rekryteringen av personal. De privata anordnarna, anses av två respondenter, ger 

eget ansvar och resurser samt lyfter kompetensen och statusen hos assistenterna. Är det 

dessutom som en respondent menar att de brukare som valt privat anordnare kan föra sin egen 

talan, så kan även detta ha betydelse för vilken personal som anställs. De privata anordnarna 

tar bättre hand om sin personal anser en respondent som har haft kommunen som anordnare 

tidigare. De ger arbetsgruppen eget ansvar samtidigt som de alltid finns till hands som resurs. 

En respondent med privat anordnare berättar att: ”Kommunen erkänner sina brister och 

rekommenderade privat anordnare”. Trots dessa brister anser ändå samtliga respondenter att 

de har delaktighet i utförandet av assistansen.  

Stämning 

Hos de privata anordnarna kan man ”… komma in på en fika när som helst”, vilket gör att 

man alltid känner sig välkommen. Ett öppnare klimat efterfrågas inom kommunen, de sitter 
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inom låsta dörrar och respondenten tror att de gömmer sig bakom sekretessen. ”Man känner 

sig i vägen när man kommer”. Hur klimatet på kontoret upplevs skiljer sig också stort hos 

anordnarna. Hos de privata känner man sig alltid välkommen och går gärna in på en fika, men 

hos den kommunala anordnaren är dörren låst, man måste ringa innan man kommer och man 

känner sig mest i vägen. En respondent tror att den kommunala anordnaren gömmer sig 

bakom sekretessen.  

Arbetsvillkor 

En respondent som i dagsläget har kommunal anordnare har ett flertal gånger tänkt byta till 

privat anordnare, men de dåliga anställningsvillkoren har gjort att bytet har varit ointressant. 

Nu har denna respondent hittat en privat anordnare med bättre anställningsvillkor, vilket gör 

att ett byte av anordnare kommer att ske. Den andra respondenten med kommunal anordnare 

anser att privat anordnare inte är något att fundera på trots att det kanske skulle vara bättre för 

den assistansberättigade. Detta på grund av de dåliga anställningsvillkoren hos de privata 

anordnarna. Det visar sig att personalens anställningstrygghet är en viktig del hos 

respondenterna med kommunal anordnare. Kommunens personliga assistenter får anställning 

inom kommunen och är på det sättet garanterade arbete även om ärendet upphör. De har även 

månadslön, semester som betalas ut när den tas och om de blir uppsagda har de rätt till förtur 

när kommunen söker personal. De personliga assistenterna hos privata anordnare anställs till 

ärendet och har då inte denna trygghet. Dessutom har de oftast timlön och 

semesterersättningen betalas ut en gång per år. Denna information gavs av den respondent 

som har haft planer på att byta anordnare. För att få detta bekräftat söktes information om 

anställningsvillkoren på www.stil.se (hämtad 100621), kommunens anställningsvillkor finns 

beskrivna i kollektivavtalet www.kommunal.se (hämtad 100908). 

Ointresse 

En respondent menar att kommunen inte har något engagemang för assistansen; ”assistansen 

ses som ett måste för kommunen och inte ett intresse av att göra det bra för brukarna”. 

Dessutom menar en annan respondent att kommunen är bakåtsträvande. Respondenten pekar 

på vikten av att rekryteraren vet vem den enskilde är och vilken vikarie som kan passa där 

även om inskolning saknas. Detta är en brist inom kommunen. Dessutom berättar en 

respondent att kommunen rekommenderade henne att söka assistans hos en privat anordnare. 

Det kan ses som att kommunen inte har intresse för att sköta den personliga assistansen. 

http://www.stil.se/
http://www.kommunal.se/
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Styrning  

En respondent menar att det inom kommunen visar sig att chefen känner sig styrd av lagar 

och bestämmelser samt att den totala upplevelsen hos respondenterna är att assistansen är 

väldigt styrd. En respondent menar att även den områdeschef som arbetade i kommunen 

kände sig styrd uppifrån. En annan respondent säger: ”Allt är dyrt, det är indragningar, ingen 

vågar ta beslut inom kommunen”. Respondenterna anser att kommunen tar längre tid på sig 

att fatta beslut samt att den upplevs väldigt styrd vad det gäller den personliga assistansen. Att 

kommunen är så styrd kan bero på att det är många led i organisationen, vilket det inte är hos 

de privata anordnarna. 

Arbetsledning 

Utbildning 

Då det gäller arbetsinnehållet i assistansen anser båda respondenterna med privat anordnare 

att assistenterna ges både intern utbildning samt extern konsulthandledning. En av 

respondenterna med kommunal anordnare anser också att de privata anordnarna ger bättre 

utbildning till assistenterna. Den andra respondenten med kommunal anordnare säger att 

kommunen är: ”Bra, lyhörda för brukarens behov”. Det framkommer att tre av de fyra 

respondenterna anser att de privata anordnarna ger assistenterna bättre utbildning samt extern 

konsulthandledning. Inom kommunen används interna konsulter och övrig utbildning kan 

sägas vara under kritik.  Det är sällan personalen erbjuds utbildning, får de erbjudande så 

gäller detta bara några få personer och då blir det svårt att förmedla den kunskapen vidare. De 

privata anordnarna verkar vara bättre på att skräddarsy utbildningar efter personalens behov. 

Kontakt 

Chefsstödet som ges anser alla respondenter är bra. Båda respondenterna med privat 

anordnare att det är mycket bra; ”… de finns alltid till hands”. Kontakten med 

områdescheferna inom kommunen beskrivs av en respondent som; ”Helt okej. Bara att ringa 

om det är något”. En respondent menar att det blivit lite sämre efter chefsbyte och att det 

känns som att chefen inte har tid. Samma respondent pekar på vikten av att ha bra kontakt 

med anordnare och närmaste chef. Samtidigt visas en förståelse för denna brist då cheferna 

blir färre och därför har mer att göra. 
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Ointresse 

Det visar sig att respondenterna anser att kommunen visar ointresse för den personliga 

assistansen. Detta på grund av att kontakten med den enskilde minskar samt att ett förslag från 

en av respondenterna om en arbetsgrupp av assistansberättigade och anhöriga inom 

kommunen inte gav någon respons från enhetschefen.  

Intresse 

En kommunal områdeschef föreslog en privat anordnare till en av respondenterna. När 

respondenten bytte till denna anordnare visade det sig att hon hade ett stort inflytande vid 

rekrytering av personal. Detta ansåg även den andra respondenten med privat anordnare. De 

anser även att de fick rätt personal direkt.  

Valet  

Känsla/Uppfattning     

En av respondenterna hade kommunal anordnare först, men gick sedan över till privat 

anordnare. Detta på grund av att områdeschefen i kommunen skulle sluta, vilket gjorde att det 

kändes som att: ”Det var lika bra att byta”. Den andra respondenten med privat anordnare 

säger att hon ”följde strömmen”, hon kände till att två andra hade denna anordnare. En av 

respondenterna med kommunal anordnare säger: ”Jag hade ingen koll alls på vad som gällde 

inom personlig assistans, så jag pratade med en jag känner som arbetar som assistent hos en 

privat. Hon tyckte att det var väldigt bra med privat anordnare.” Trots den positiva responsen 

som gavs angående privat anordnare valdes ändå kommunen på grund av personalens 

anställningstrygghet av respondenten. Den andra respondenten med kommunal anordnare har 

tidigare arbetat som personlig assistent inom kommunen vilket gjorde att kommunen blev det 

självklara valet.  

En respondent sammanfattar det hela på ett bra sätt:  

”Det är många brukare inom privata anordnare som kan föra sin egen talan till skillnad från 

många brukare inom kommunal anordnare. Det kanske gör att de är nöjda med den situation 
de befinner sig i. Är det så, så är det ännu viktigare för kommunen att bli lyhörda”.  
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Diskussion 

Resultatet diskuteras utifrån resultat och diskussion, relevant litteratur och tidigare forskning. 

Diskussionen sker under rubrikerna Organisation, Arbetsledning samt Valet.  

Kontakten med anordnarna upplevs av respondenterna som positiv hos de privata anordnarna, 

medan den kommunala anordnaren upplevs mer negativ. Den kommunala anordnaren känns 

mer otillgänglig än de privata. Önskemål om en arbetsgrupp bestående av assistansberättigade 

och anhöriga som kan tala för hur de vill ha sin personliga assistans utförd samt ett öppnare 

klimat inom kommunen efterfrågades. 

Organisation 

Kommunens förfarande vid rekrytering är att först erbjuda övertalig personal tjänst, sedan 

annonsera internt, för att till sist eventuellt annonsera externt. Detta förfarande anser vi vara 

felaktigt då det i LSS 5§ står att brukaren har rätt att själv välja sin personal (Davidsson, 

2007). De privata anordnarna har inte det förfarandet utan annonserar externt direkt. Detta gör 

att utbudet av personal blir större hos de privata och det kan också göra att de har en bättre 

personalkontinuitet. Giertz (2008) visar däremot på att en anledning till att 

personalomsättningen blir stor kan vara att de assistansberättigade inte kan hantera sitt 

arbetsledaransvar på ett respektfullt sätt. Författaren har tagit ett exempel på en godman till en 

svårt funktionsnedsatt man med fem assistenter, där den godemannen enbart anställer unga 

flickor utan utbildning eller erfarenhet. Arbetet är väldigt tungt samt psykiskt påfrestande 

vilket gör att personalen inte orkar stanna kvar hos mannen. Den genomsnittligga 

anställningstiden hos mannen är tre månader. Dessa täta assistentbyten och all inskolning gör 

att den enskildes möjlighet till inflytande minskar (Giertz, 2008). En brist hos kommunen 

menar en respondent är att rekryterarna inte känner till den enskilde vilket gör att de kan 

skicka vikarier som inte passar. Detta problem skulle lätt kunna avhjälpas med en skriftlig 

beskrivning om den assistansberättigade och vilken typ av personal denne vill ha. 

Vi undrar hur det kan vara så öppet klimat hos de privata anordnarna, men inte hos 

kommunen? En respondent trodde att kommunen gömmer sig bakom sekretessen, kan det 

vara så? I så fall menar vi att de papper som är sekretessbelagda måste kunna ligga inne på 

kontoret dit den assistansberättigade och assistenterna inte ska gå in. På det sättet skulle även 

kommunen kunna ha öppen dörr så att man känner sig välkommen in. Vi anser också att detta 
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skulle göra att de assistansberättigade kan träffas och prata med varandra. Som 

assistansberättigad är man ju den viktigaste personen inom personlig assistans så då ska man 

självklart alltid vara välkommen till kontoret. Vi har däremot inte kontrollerat om det är så att 

det upplevda slutna klimatet inom kommunen beror på att man gömmer sig bakom 

sekretessen, det kan finnas andra anledningar till varför dörren är låst. 

Arbetsledning 

Vi anser att bristen på personalens utbildning inom kommunen kan bero på vad som tidigare 

sagts om kommunen angående indragningar och respondenternas upplevelse av att allt är dyrt. 

Samtidigt väcks frågan om hur de privata anordnarna har råd med utbildningar till personalen 

när inte kommunen anser sig ha det och vad är bäst för den assistansberättigade?  En 

anledning till att de privata anordnarna har möjlighet att ordna fler och bättre utbildningar kan 

vara att de inte har samma administrativa kostnader som kommunen. Som det ser ut idag har 

kommunen det finansiella ansvaret för de första 20 timmarna beviljad assistans per vecka för 

alla assistansberättigade inom kommunen. Dessutom är det kommunen som betalar ut sjuklön 

de första 14 dagarna för samtliga assistenter inom kommunen (Davidsson, 2007; 

Socialstyrelsen, 1994). För den assistansberättigades skull borde det vara viktigt att 

personalen är rätt utbildad för ärendets karaktär då arbetet som personlig assistent kan se 

väldigt olika ut. Enligt LSS 5§ ”Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som 

andra”. Beroende på ålder, kön, funktionsnedsättning, behov och önskemål så är uttrycket 

”leva som andra” väldigt brett.  Men då det är en rättighet att leva som andra så innebär det att 

den enskilde har rätt att bestämma hur hon vill få sin assistans utformad (Davidsson, 2007).  

Kontakten med cheferna beskrivs av alla respondenter som bra eller mycket bra. Förståelse 

visas för att kontakten blir sämre ibland då indragningar ej kan göras vad det gäller 

assistansen utan att det är områdeschefer och övrig administrativ personal som får ändrade 

arbetsuppgifter. En budget för personlig assistans är svår att lägga då det är ärendena som 

styr, försvinner det ärenden minskas det på administrativ personal, kommer det in mycket 

ärenden ökas det på administrativ personal. Eftersom kommunens assistenter har 

tillsvidareanställning kan de under en period få gå som ”övertaliga”, de gör sina timmar men 

på andra ärenden, i de fall ett ärende har upphört. De får då erbjudande om tjänst så snart ett 

nytt ärende kommer in till kommunen. De assistenter som arbetar hos privat anordnare har 

inte denna trygghet då de endast är anställda i ärendet. 
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Vi anser att kommunen visar ointresse för att lyssna på de assistansberättigade då de inte 

tillvaratar de synpunkter som de assistansberättigade har. De privata anordnarna visar 

tendenser på att vara mer lyhörda för den enskilde som dessutom verkar ha lite mer inflytande 

i hur assistansen ska vara utformad.  

Valet 

Vi upplever det som att de privata anordnarna är mer utåtriktade för att få kontakt med 

assistansberättigade. De marknadsför sig själva både genom internet, annonsering samt att 

vara med på mässor, sportevenemang etc. Kommunen har inte denna marknadsföring, det 

känns mer som att de anordnar personlig assistans då det är deras skyldighet. 

Anställningstryggheten verkar hos våra respondenter vara det som styr då valet faller på 

kommunen som anordnare. Samtidigt verkar det som att de assistansberättigade väljer 

kommunen för att slippa göra ett aktivt val och byter först om de är väldigt missnöjda med 

kommunen (Giertz, 2008). Detta kan även vi hålla med om med tanke på hur en av våra 

respondenter sammanfattade intervjun – att de brukare som har kommunen är nöjda med den 

situation de befinner sig i då det är färre som kan föra sin egen talan jämfört med de brukare 

som valt privata anordnare. 

De assistansberättigade som valt privat anordnare verkar ha gjort det för att få större valfrihet 

och självbestämmande. Då valfrihet och integritet ses som nyckelord i LSS (Socialstyrelsen, 

1994) är det ganska lätt för oss att förstå varför de yngre assistansberättigade oftare väljer 

privata anordnare. Hugemark & Wahlström (2002) menar att vissa assistansberättigade som 

haft personlig assistans en tid övergår från kommunal till privat anordnare på grund av att de 

har fått en ökad insikt och erfarenhet i vad de faktiskt kan kontrollera inom den personliga 

assistansen. Vi anser dessutom att om man är nöjd med assistansen så berättar man det för 

andra funktionsnedsatta man träffar vilket i sin tur kan leda till att fler assistansberättigade 

väljer privata anordnare.  

Metoddiskussion 

I undersökningen skulle fokusgrupper varit användbara, men då det visade sig att det på grund 

av sekretess och tystnadsplikt var svårt att genomföra valdes den ostrukturerade intervjun som 

undersökningsmetod. Anledningen till att fokusgrupper skulle ha varit ett bra alternativ är att 

en diskussion om hur man resonerat vid val av assistansanordnare hade kommit till stånd. 
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Med den ostrukturerade intervjun uteblir diskussionen med andra brukare, vilket kan ses som 

en brist. 

En större brist var att intervjuerna inte tilläts att spelas in. Mycket av den icke verbala 

kommunikationen är svår att få med i textform och det är dessutom svårt att få med allt som 

sägs under intervjun enbart genom att anteckna. 

Medvetenhet finns om att urvalet inte är representativt för alla assistansberättigade inom 

kommunen, men en förståelse för hur man som assistansberättigad resonerar har uppnåtts. 

Slutsats 

En kanske både ironisk och lite sarkastisk slutsats av denna undersökning är att kommunen är 

till för personalen och de privata anordnarna är till för de assistansberättigade. Detta är vår 

upplevelse utifrån respondenternas svar.   

Men det vi menar är att av de respondenter vi träffat så har personalens anställningstrygghet 

varit av stor vikt då man valt kommunen som assistansanordnare. En respondent menade till 

och med att privat anordnare kanske hade varit bättre för den enskilde, men valde ändå 

kommunen för att personalen skulle få en trygg anställning. När man har valt privat anordnare 

har man sett mer till inflytande och självbestämmande hos den enskilde.  
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Bilaga 

Bilaga 1 Temaguide 

Vi är intresserade av att få veta hur du tänkte när du valde assistansanordnare. 

Teman som ska behandlas: 

 Eget inflytande i hur assistansen utförs. 
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 Chefsstöd. Positivt/negativt. 

 Övervägde du annan anordnare. 


