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Abstract  
Rätten till personlig assistans, som regleras enligt LSS (lagen om särskilt stöd för vissa) och 

SFB (socialförsäkringsbalken), är numera en omdebatterad fråga i Sverige. Då fler personer 

med funktionshinder får ta del av försäkringen, blir också många idag av med sina beslut trots 

att de haft personlig assistans under många år. En del får inte ens ta del av insatsen, trots 

omfattande behov av stöd. Inspektionen för socialförsäkringar, IFS, släppte under hösten 2015 

en granskning av assistansersättningen och påvisade att det råder otydligheter kring tillämplig 

lagstiftning, delat huvudmannaskap, incitamentsproblem, begränsade möjligheter till kontroll 

och integritetsproblem (socialförsäkringar, 2015). Den här studien problematiserar och 

analyserar det styrdokument, det vill säga den vägledning som används vid bedömning av 

assistansersättning inom försäkringskassan. Studiens problematisering har sim utgångspunkt 

inte endast i den kritiska diskursanalysen, utan problematiseras utifrån normativa mönster och 

utifrån professionsteoretiska perspektiv. Detta för att studera dokumentet utifrån den sociala 

praktik som dokumentet ingår i. Av vad som framkommit i resultatet och analysen påvisar 

studien att det vägledande dokumentets textutformning ger läsaren utrymme för tolkning. 

Försäkringskassans vägledning bidrar därmed till att handläggaren, med både för- och 

nackdelar, har stora handlings- och tolkningsmöjligheter i att bedöma rätten till personlig 

assistans. Utifrån den kritiska diskursanalysen, normativa mönster samt professionsteoretiska 

perspektiv avgränsas problematiseringen och analysen till tre kapitel ur det vägledande 

dokumentet.  

 

Nyckelord: Diskursanalys, Fairclough, assistans, personlig, norm, profession, 

rättstillämpning,  
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Inledning  
Målet med LSS är enligt Bergstrand (2014:9) att ”främja människors jämlikhet” och att 

verksamheten ska grundas mot respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. 

Den som försäkras och omfattas av 1 § i LSS kan också beviljas assistansersättning enligt 2 2 

§ SFB. Allt som rör personlig assistans enligt SFB handläggs av försäkringskassan insatsen 

ska omfatta det stödbehov som den enskilde i genomsnitt har i sin dagliga 

livsföring(Bergstrand 2014:137). För att assistansersättningen skall tillämpas på ett korrekt 

sätt och för att en korrekt bedömning ska genomföras, finns försäkringskassans vägledning. 

Vägledningen innehåller beskrivningar av hur handläggaren ska och kan utföra sina 

bedömningar. Vägledningen innehåller också beskrivningar av författningsbestämmelser, 

allmänna råd, förarbeten, rättspraxis och JO:s beslut (Bergstrand, 2014;147). 

Vem som har rätt till olika insatser i välfärden är enligt Lindeberg och Grönvik (2012) 

problematisk, då de påvisar att man inom välfärdsstaten försöker ” upprätthålla en distriktion 

mellan vilka som ska få eller inte får ta del av välfärdsinsatserna” (se sid 90). Insatserna ska 

ges till de som verkligen har behov av hjälp, men handlar enligt författarna också om 

ekonomi, finansiella skäl. Vidare påvisar Lindeberg och Grönvik (2011) att 

kvalifikationskriterier existerar för att inte personer som inte har rätt till insatsen ska ta del av 

insatsen. Inom funktionshinder kan man se till de personkretsar som ligger till grund för att få 

ta del av exempelvis assistansersättningen som kvalifikationskriterier. Dock framhävs det att 

lagarna kring funktionhinder är svåra att tillämpa och att avgörandet kring VEM som anser att 

ett funktionshinder är så pass omfattande att personen fråga har rätt till stöd är omdiskuterat. 

Vem drar gränsen vid hur stort eller litet behovet om stöd enligt LSS är så pass omfattande att 

personen anses tillhöra ovanstående personkretsar? (Ibid).  

Övergången från det kollektiva synsättet där funktionshindrade ansågs som en kollektiv grupp 

till individanpassade insatser har skapat ett ökat behov av social kontroll, vilket uttrycks inom 

de människobehandlade organisationerna. Ökad dokumentation och regulativa element, som 

framhävs enligt Ineland et.al (2013:49) i form av lagar, regler och administrativa rutiner har 

bidragit till att handlingsutrymmet och tolkningsmöjligheterna blivit mer tydliga. Begrepp 

som delaktighet, jämlikhet och normalitet är enligt författarna vaga och svårbestämda, vilket 

öppnar upp för tolkningar kring hur de ska förstås och därmed hur de omsätts i praktiken 

(2013:204).  
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I och med införandet av LSS-lagstiftningen har  det individuella ansvaret hos den försäkrade 

ökat. Grönvik (2012) hänvisar till begrepp som new public management där föreställningen är 

att lyfta fram ”brukaren” som kund, vilket de menar påverkar bedömningen (Grönvik, 

2012:94). Grönvik (2012) påvisar att det finns för- och nackdelar. Man framhäver bland annat 

att den försäkrade som önskar ta del av insatsen måste formulera sig väl för att få sina behov 

tillgodosedda, vilket i sin tur bidrar till att de som inte kan eller ges möjlighet till detta 

utesluts. Å andra sidan kan den som kan förmedla sig väl också framföra sina behov och där 

med få bättre hjälp (ibid). 

På uppdrag av regeringen publicerade Inspektionen för socialförsäkringar september 2015 en 

utredning. IFS har konkretiserat den problematik som finns kring lagstiftningen och 

tillämpningen av regelverk som rör personer med funktionshinder. Det som identifierats i 

studien är: otydlig lagstiftning, delat huvudmannaskap, incitamentsproblem, begränsade 

möjligheter till kontroll och integritetsproblem (socialförsäkringar, 2015).  

Då den marknadsstyrda välfärden fått allt större plats i samhället och gett utrymme för 

individen att själv styra över sitt liv framkommer enligt socialförsäkringars utredning en 

problematik kring det praktiska arbetet kring utförandet av lagen och rätten till personlig 

assistans. Mot denna bakgrund kommer utgångpunkten i denna studie att i genom en kritisk 

diskursanalys problematisera den vägledning som används inom försäkringskassan vid 

bedömning av assistansersättning (socialförsäkringar, 2015) 

Syfte  

Syftet med studien är att analysera och kritiskt granska relationen mellan diskurser i det 

vägledande dokument som används vid bedömning av assistansersättning i Sverige.  Studien 

kommer med utgångspunkt i den kritiska diskursanalytiska teorin och teorier kring normativa 

mönster och professionsteoretiska perspektiv synliggöra och identifiera de konstruktioner som 

uppkommer i dokumentet. Detta för att sedan problematisera och reflektera över vilka 

dokumentets eventuella positiva och negativa konsekvenser kan medföra vid tillämpning av 

lagen om särskilt stöd (LSS) och utifrån socialförsäkringsbalken (SFB). Studien kommer att 

utgå ifrån att dokumentet speglar de normer, värderingar och föreställningar som finns i 

samhället.  
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Frågeställningar  

 Hur konstrueras insatsen personlig assistans i det vägledande dokumentet? 

 Vilka diskurser konkurrerar med varandra i vägledningen? 

 På vilket sätt ger vägledningen utrymme för tolkning?  

Avgränsning  
Jag kommer i min studie att studera olika delar ur vägledningen för assistansersättningen. 

Vägledningen är mycket omfattande och innehåller beskrivningar av 

författningsbestämmelser, allmänna råd, förarbeten, rättspraxis och JO:s beslut (Bergstrand, 

2014;147). Av tids- och utrymmesskäl har jag valt att avgränsa min analys till tre specifika 

områden i vägledningen. Jag kommer också att i varje del av att avgränsa mig utefter 

analysen. Anledningen till att jag valt just dessa tre specifika kapitel i vägledningen är att de 

framhäver tre viktiga moment vid beslut om assistansersättning. Förutsättning, bedömning av 

behov och utredningsprocess. Det första området är förutsättningar för rätten till 

assistansersättning (se sid. 53-56) där man i vägledningen anger lagrum och viktiga 

bedömningsmoment med tillhörande exempel. Den andra avgränsningen hör till den del där 

vägledningen anger hur utredning och dokumentation ska genomföras (se sid. 57-88). Det vill 

säga en ingående beskrivning av hur handläggaren i sitt arbete ska genomföra sin utredning, 

inhämta uppgifter samt inhämta annat samhällsstöd som exempelvis läkarutlåtande. Den sista 

avgränsningen är riktat till bedömningen av rätten till assistansersättning (se sid. 98-139). 

Kapitlet beskriver de regler som gäller för att bedöma rätten till assistansersättning. Man 

framhäver i vägledningen att kapitlet ingående beskriver behovsbedömning, begreppen 

personlig assistans och daglig livsföring, grundläggande behov, andra behov som inte 

tillgodoses på något annat sätt, det totala behovet av assistansersättning och olika 

omständigheter att ta hänsyn till vid bedömning av behovet av personlig assistans.  

Tidigare forskning  

Utgångspunkt och litteratursökning 

Det finns omfattande forskning som avser insatser enligt lagen som särskild stöd och service 

(LSS) som handlar om funktionshindrades livsvillkor och konsekvenser i sociala 
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sammanhang, däremot menar Erlandsson (2014:45) att forskningen kring rättstillämpning inte 

studerats i samma utsträckning. 

Den analys som tidigare gjorts på försäkringskassans tillämpning i praktisk handling är 

Vahlne Westerhäll som gjort en kritisk analys på försäkringskassans handläggning 2007. 

Analysen diskuterar legitimitet inom rättslig reglering och rättsligbedömning inom flera 

sociala områden. Analysen kommer därför att tillsammans med Erlandssons 

doktorsavhandling (2014) att utgöra en utgångspunkt för den här studien, då ambitionen inte 

är att studera funktionshindrade utifrån livsvillkor eller konsekvenser i sociala sammanhang 

utan problematisera det styrdokument som anger allmänna råd. Övrig litteratur kommer därför 

belysa funktionshinder i välfärdskontext, funktionshinderspolitik, propositioner, rättspraxis 

samt övriga rapporter gjorda av socialstyrelsen, inspektionen för socialförsäkringar och 

regeringen. För att avgränsa valet av relevant forskningslitteratur för studiens syfte är en 

tidsperiod avgränsad till tio år.  

Aktuell forskning 

Riksdagens inventering (2009/10:RFR3) av aktuell forskning har gjort en sammanställd bild 

av den forskning som berör socialtjänstlagen och angränsande ramverk. Det som har 

konstaterats i den inventeringen är att många forskare är överrens om att det finns en rådande 

rättsosäkerhet. De forskare som riksdagens inventering (ibid) hänvisar till i sin 

sammanställning påvisar att åtgärder handlar om ekonomi, organisation, professionella 

resurser och om den materiella lagstiftningen. Vidare framhäver man att det råder bristande 

juridisk kompetens bland rättstillämpare inom socialt arbete och att lokala variationer inom 

LSS-tillämpningen och att stora variationer inom beslutsfattandet förekommer och att detta 

inte beror på ”skiftande behov”, utan hänvisar till lokala normer och förakt för lagstiftningen 

(2009/10:RFR3, s 45).  

Den forskning som påvisar problematiken med tolkningen av framförallt lagen om särskilt 

stöd (LSS) och dess tillämpning bekräftas också av Westerhäll (2007:215) som anser att 

tolkningsutrymmet avgörs av försäkringskassan själva och konkretiseras i de styrdokument 

som används. Vidare hävdar Westerhäll (2007) att styrdokumenten utgörs av bindande 

normer inom organisationen, men å ena sidan hävdar Lewin (2009/10:RFR3,s 45) att det råder 

bristande kompetens kring vår lagstiftning och att handläggare i det här fallet inte använder 

sig av rättspraxis, förarbeten och doktrin. Å andra sidan hävdar Westerhäll (2007:215) att 

styrdokumenten används när rättspraxis, förarbeten och doktriner inte ger besked på hur fall 
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ska tolkas. Erlandsson (2014:47) delar uppfattningen med Westerhäll (2007:215) och 

framhäver i sin avhandling att försäkringskassan anser att styrdokumenten är bindande och att 

de ska användas i tolkningen av beslut. Erlandsson (2014:48) hänvisar till en studie gjord av 

Åström 1988 där han påvisar att det sker en ”normering av genomförandet av lagstiftning 

inom myndigheter och domstolar sker oberoende av varandra”. Vidare hävdar Erlandsson 

(2014) att Åström påvisat att de beslut som undersökts inom de olika kommunerna fattats 

inom normen för kommunen och att det inte kan ”härledas ur lagen”: Åström (2005:93) 

genomförde en komparativ studie som också Erlandsson (2014) tar upp i sin avhandling. 

Åström (2005) påvisar i studien att LSS ”har en fastare myndighetskultur” med det menar han 

att ärendehanteringen är mer formell och grundas på en ”normativ styrning”. Erlandsson 

(2014:49) hävdar att det i praktiken innebär ”skillnader mellan kommunerna avseende 

organisation, principer för utredningar och beslut, tolkning och tillämpning av lagen”. Med 

hänvisning till studier gjorda av Sandgren (1999) hävdar Erlandsson (2014) att juristers 

arbetssätt skiljer sig åt från hur man inom exempelvis arbetar inom socialtjänsten. Vidare 

framkommer det att de kommunala tjänstemännen ”litar på sin chef och sina kollegor och 

interna anvisningar än till rättskällor”. Det som Erlandsson (2014) vill framhäva genom 

hänvisning till Sandberg är att de som exempelvis handlägger ärenden inom försäkringskassan 

använder sig av material som ”i form av enkla regler och standardiserade bedömningar” vid 

beslut istället för att eftersträva en helhetsbedömning hos den specifika ”kunden”. 

Försäkringskassans vägledning är enligt min mening med hänvisning till Erlandsson (2014) 

ett material som är format och skapat utefter interna styrregler och generell lagstiftning. 

Erlandsson (2014) hävdar vidare i sin avhandling att dessa typer av arbetssätt medför risker. 

Dessa risker uppger han är att omständigheterna ” i det enskilda fallet får stå tillbaka till 

förmån för generella bedömningar” och uppger med hänvisning till Sandgren att tjänstemän 

som fattar rättsliga beslut utan att grunda dessa på rättskällematerial har enligt dem ett 

kvalitetsproblem som borde uppmärksammas (Erlandsson, 2014:50).  

Sammanfattning  

Den forskning som bedrivs inom det område som jag i den här studien intresserat mig för 

handlar om den problematik som råder kring tolkningen av den lagstiftning som rör 

funktionshindrade. De studier som är nämnda ovan är gjorda inom den beslutsprocess som 

sker inom framförallt kommun och försäkringskassan. Trots att normerna är olika inom olika 

organisationer ligger grundbulten i att alla studier hittills gjorda, delar uppfattningen om att 
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det krävs goda kunskaper om lagstiftarens intentioner. Forskningen visar på att tjänstemän 

”inte ä förtrogna med rättsprinciper och processuella regler som har betydelse för en rättsäker 

handläggning” och min tolkning är att det styrdokument som används av bland annat 

försäkringskassan vid bedömning av assistansersättning utgår från normer, organisationens 

budgetkrav samt handläggarens egna individuella förkunskaper. Jag delar uppfattningen med 

Erlandsson om att försäkringskassans vägledning strävar efter en generell lösning istället för 

att förverkliga målsättningen med LSS och SFB-lagstiftningen (Erlandsson 2014:51-52).  

Teoretiska utgångspunkter  

I avsnittet förklarar jag de normativa mönster som kan ligga till grund för textens utformning i 

den vägledning som upprättats av försäkringskassan vid bedömning av assistansersättning 

enligt LSS och SFB lagstiftningen. Dessa normer och normativa mönster har hjälpt mig i min 

studie att förstå den sociala verklighet som dokumentet existerar i. Avsnittet presenterar också 

de professionsteoretiska perspektiv, då dokumentet som analyseras förutsätter enligt min 

mening ett professionellt angreppssätt för korrekt bedömning. Här beskrivs också Norman 

Faiclough diskursanalytiska ansats som enligt litteraturen både är en teori och metod. 

Fairclough (2015) menar att man inte endast kan använda sig utav den kritiska 

diskursanalysen som teori, utan att den kräver flera samhällsvetenskapliga teorier för att 

fungera i sin helhet (Fairclough, 2015).  

Normer och Normativa mönster  

Våra beslut, hur vi agerar och inte påverkas av de normer och normativa mönster som vi ingår 

i. Vad är då normer? Begreppet kan tolkas på olika sätt och har genom tiderna också setts 

utifrån olika perspektiv (Hydén, 2002). Jag vänder mig först till nationalencyklopedin där 

begreppet norm anges som:  

det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention. Ett 

normsystem anger det normala mönster som individers handlingar bör 

överensstämma med. Normer kan delas in i rättsliga, ekonomiska, moraliska, 

estetiska, tekniska etc. De är i allmänhet intimt förbundna med sociala värden, 

och de utgör medel för att förverkliga tillstånd som värderas högt av den 

samhällsgrupp som bejakar dem. De formella lagarna uttrycker en del av 
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samhällets normsystem, andra finns nedlagda i traditioner, seder och bruk 

(www.ne.se 2015-12-12).  

En handling ska enligt nationalencyklopedin vara ”godtagbar” av gruppen i det samhälle som 

vi lever i. Tittar jag på Hydén (2002) som genom sin normvetenskapliga studie hänvisar till 

olika tolkningar påvisar han att ”en norm anger en standard eller regel som föreskriver om vad 

människor ska eller inte ska göra under givna förutsättningar” (se sid, 96). Utifrån detta ser vi 

att normer som ingår i normsystem påverkar våra beteenden och de handlingar vi utför och att 

dessa i sin tur skapar mönster som gör att vi ingår i sociala sammanhang. De som inte följer 

de beteenden som ingår i sammanhanget bidrar till och skapar restriktioner kring vilka som 

ingår och inte. De som avviker från sammanhanget riskerar då att uteslutas från gemenskapen. 

Hydén (2002) menar på att man också ska vara medveten om att normer är dolda och att dessa 

ofta uttrycks som ”rena påståenden” bland annat i textdokument (Ibid). Det vägledande 

dokumentet, vägleder handläggaren i lagen om särskilt stöd och service (LSS) och 

socialförsäkringsbalken (SFB). Jag har därför valt att titta mer på normer kring rättsregler, 

eller lagstiftning (Hydén, 2002).  

Inom den socialpsykologiska teorin anses lagstiftning vara en del av upprätthållande av en 

norm i samhället. Hydén (2002) hänvisar till Axelrodd som påvisar att om ”sociala normer 

fått stöd i lagstiftning vinner den styrka genom att kombineras med ett formaliserat 

genomförandesystem” (se sid, 102). Det vägledande styrdokument som i den här studien 

problematiseras kan ses som ett upprätthållande eller nyskapande av ett normbildande system 

å ena sidan. Å andra sidan hävdar Hydén (2002) att styrdokument som försäkringskassans 

vägledning kan vara bakåtsträvande och motsägelsefullt om lagstiftningens syfte inte 

realiseras (Hydén, 2002).  

Hydén (2002) ifrågasätter genom hänvisning till Durkheim i sin normvetenskapliga studie om 

människors beteende och att de ”påverkas av det sociala system som de ingår i”(se sid, 103). 

Detta handlar om förstålse av faktorer på makronivå. Vi måste förstå normer utifrån 

handlingar och för att hänvisa till det vägledande dokumentet som problematiseras och 

studeras påvisas det att lagstiftning och att tillämpningen, handlingen utges vara normen. 

Faktorer på mikro, makro och meso- nivå påverkar de normativa mönster som vi mäniskor 

ingår i. Hydén (2002) framhäver vidare med hänvisning till Coleman att man ur ett 

rättighetsperspektiv kan se att den grupp eller de grupper i samhället som har mest makt kan 

http://www.ne.se/
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upprätthålla en norm genom exempelvis lagstiftning. Handikapprörelsen, en rörelse som 

kämpat och kämpar för funktionshindrades rätt till ett liv som alla andra, kan ses enligt dessa 

teorier som en normbildande enhet där vi kan genom historien kan se till att organisationer 

tillsammans, enade och kämpat för att bryta normer som är till personer med funktionshinders 

nackdel. Hydén (2002) menar att organisationer som i samhället uppfattas och har någon form 

av makt kan tillsammans förändra och påverka samhällets normer (Hydén, 2002:106).  

Tillämpning av normteorier 

Det vägledande dokumentet som här problematiserats och studerats riktar sig till en 

myndighet vars syfte är att på ett korrekt sätt göra bedömningar utifrån lagstiftning kring 

personer med funktionshinder. För att förstå och på ett enkelt sätt sätta normer och normativa 

mönster i dess kontext har jag valt att belysa normer utifrån den rättsociologiska analysen av 

tillämpningen (Hydén, 2002). 

De som använder dokumentet, vilka vi förutsätter i förstahand är handläggare och tjänstemän 

inom försäkringskassan påverkas av läsarens individuella handlingar samt de normativa 

mönster som existerar inom organisationen (Hydén, 2002). Hydén (2002) framhäver därför tre 

olika baser som påverkar tillämpningen av rättspraxis. Dessa tre baser har också använts i 

Erlandssons doktorsavhandling rätt, norm och tillämpning (2014:67). Han beskriver de som: 

1. Vilja och värdering (V) 

2. Kunskap och kognition (K) 

3. System och möjligheter (SM), som binder ihop fakta och värderingar eller rätt och 

samhälle.  

(se sid, 67) 

Hydén (2002) framhäver att normer alltid ger utrymme för individuella tolkningar och att 

dessa tre ger mig verktyg till förståelse för hur det i praktisk handling kan tillämpas. Varje del 

av ovanstående ”bas” som Erlandsson (2014) utrycker det har bakomliggande förutsättningar. 

Mänskligt handlande kan enligt honom hänvisas till (V). Handläggarens egna värderingar 

spelar en stor roll för beslutet. Handläggarens utbildningsbakgrund kan hänvisas till (K). 

Erlandsson hänvisar också att (K) också står för handläggarens syn på etnicitet, kön, klass etc 

(se sid, 67). När det kommer till tillämpningen av LSS-lagstiftningen och SFB handlar det om 

(SM), systemvillkor. Här kan vi se till de ekonomiska, politiska och administrativa 

förutsättningar som finns för handläggaren att fatta det beslut som är tänkt (ibid). När en 
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person med funktionshinder ansöker om assistansersättning handlar det om ett individuellt 

beslut där alla dessa kategorier eller ”baser” ska avvägas mellan varandra. Erlandsson (2014) 

påvisar att:  

Det som bestämmer tillämpningen i det enskilda fallet styrs av tjänstemannens 

eller domarens vilja och kunskap som är knuten till en profession och de 

förväntningar som tjänstemannen uppfattar från organisationen (Erlandsson, 

2014:67).  

Erlandsson (2014) påvisar därmed att det vägledande dokument som försäkringskassan 

använder sig utav vid bedömning av personlig assistans utifrån lagen om särskilt stöd och 

service (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB) utgår ifrån bakomliggande systemteori och 

strukturella resonemang. Erlandsson (2014) menar att bedömningen utgår ifrån handläggaren 

(tjänstemannens) individuella värderingar och i vilken uträckning av kunskap som personen 

ifråga har å ena sidan. Å andra sidan hävdar också Erlandsson (2014) med hänvisning till 

Peczenik att individer som utför rättstillämpningen är påverkade av de normer som existerar 

inom organisationen och att rätten därmed anpassas till de normer som finns inom den 

specifika organisationen. Han menar att normerna inom en organisation som 

försäkringskassan ”kännetecknas av standardiseringar och detaljstyrning”(Erlandsson, 

2015:68).  

Professionsteoretiska perspektiv 

Det professionella arbetssättet uttrycks enligt Ponnert och Svensson (2015) med hänvisning 

till Abbott av en yrkesstolthet, effektivt arbetssätt, där den professionella tar stor hänsyn till 

de yrkesregler som finns inom den specifika organisationen/verksamheten (Ponnert & 

Svensson 2015). Professionsteoretiska perspektiv ska ge kunskap och information om hur 

perspektivet kan komma att påverka bedömningen och tolkning av dokumentet.  

Profession i socialt arbete 

Det sociala arbetet handlar om att hjälpa människor utifrån de förutsättningar som finns i 

samhället. Socialarbetaren ska se till individens individuella behov och förhålla sig till de 

yrkesregler som finns inom den specifika hjälporganisationen/verksamheten. Ponnert och 

Svensson (2015) framhäver att socialarbetarens professionella roll påverkas av 

organisatoriska krav och marknadsstyrning och att en ökning av standardiserade mallar och 

ökad kontroll vid bedömning bidrar till en diskussion om en avprofessionalisering. Man 
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menar att utvecklingen av fler styrdokument och mallar inom människorelaterade 

organisationer som exempelvis försäkringskassan och andra myndigheter, påvisar en 

minskning i professionellt förtroende (Ponnert & Svensson, 2015).   

Försäkringskassans vägledande dokument anses enligt Erlandsson (2015) vara en 

standardiserad mall, ett styrdokument. Handläggarens beslut påverkas av hur hen använder sig 

av sin professionella kunskap och erfarenhet (Erlandsson 2015:51). Mallen utgörs av att vara 

en standard, en skriftlig manual vars syfte är att minska osäkra beslut och ”erhålla 

legitimitet”. Vidare hänvisar Ponnert och Svensson (2015) till att det standardiserade 

materialet är starkt kopplat till de rådande normer och värderingar inom den specifika 

organisationen (Ponnert & Svensson 2015:3).  

Handlingsutrymme 

Handlingsutrymmet är en viktig komponent för den professionellas yrkesutövning. Utrymmet 

menas med att beslutet också har getts utrymme för handläggaren att påverka för att anpassa 

beslutet till de individuella förutsättningsar som råder (Erlandsson, 2015). Erlandsson (2015) 

menar att handlingsutrymmet är ett viktigt verktyg och ska belysas utifrån frågan kring hur en 

profession använder sig utav handlingsutrymmet. Handlingsutrymmet idag inom professionen 

används olika, vilket enligt honom kan bidra till att tolkningen av lagen inte överensstämmer 

med målsättningen med LSS (Ibid sid, 143).  

Diskursanalys: Teori och metod   

Den metod som jag har valt att använda mig av i min studie är diskursanalysen. Metoden är 

en teori, men anses enligt Bergström & Palmblad (2012:12) är ett verktyg att använda sig utav 

vid analys av texter/ dokument. Diskursanalysen framhävs enligt författarna som ett 

angreppssätt där jag i min roll som forskare kan undersöka olika sätt att förstå, uppfatta och 

förklara olika fenomen i samhäller. Diskurser i form av text ”avgränsar och utesluter”, men 

det ger oss också utrymme för eftertanke och reflektion kring textens innebörd. Vi kan 

urskilja vad som är sant, relevant, rimligt och möjligt och språket ska enligt Bergström & 

Palmblad (2012) i diskursanalysen ses som en handling och inte som en spegling av 

verkligheten utan som en pågående aktivitet (se sid, 12).  

Norman Fairclough diskursanalys  

Norman Fairclough (2015) visar på att det finns olika angreppssätt att använda sig av vid en 

kritisk diskursanalys och att hans teori och metod är en av dessa. Begreppet diskurs innefattar 
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både tal- och skriftspråk samt även bildspråket. Jag har i den här analysen använt mig av 

Norman Fairclough´s tredimensionella modell och har utifrån den studerat ett textdokument. 

Fairclough (2015) menar att dessa dimensioner hjälper mig förstå medvetna och omedvetna 

föreställningar (ibid). Han framställer att dessa är: 

1. En analys av texten  

2. Analys av diskursiv praktik  

3. Analys av social praktik.  

För en komplett analys är det enligt Fairclough (2015) viktigt att alla dessa tre dimensioner är 

inräknade. Jag har tittat närmare på varje del. För att förstå varje del har jag valt att belysa alla 

nedan separat.  

Social praktik 

- Diskurs och maktrelationer 

Fairclough (2015) påvisar relationen mellan olika maktrelationer och språk/text. Denna 

diskurs förekommer i den tredje dimensionen som ska analyseras i en text (social praktik). Jag 

studerar därmed makten i diskursen och makten bakom diskursen. 

Fairclough (2015) framhäver att relationen mellan makten och språket har stort inflytande på 

den professionellas tolkning av texten. Han menar att den professionella som oftast ska utföra 

och vara den ”förlängda armen” för exempelvis en organisation/myndiget, påverkar och har 

mer makt än vad personen är medveten om (Fairclough, 2015).  

Social konstruktion som diskurs inbegriper samhället och institutionella nivåer och hur dessa 

bestämmer olika diskurser. Beroende på hur dessa diskurser är konstruerade, hur ideologin 

påverkar är förutbestämda av olika maktstukturer inom en viss institution och i samhället som 

helhet. Han menar därför att man vid en språklig analys måste vara uppmärksam på den 

institutionella och samhällsinfluerade makten som kan komma att påverka och skapa 

diskurser i texten. Vidare påvisar Norman att maktrelationer finns inom olika typer av grupper 

i samhället, han hänvisar till att dessa maktrelationer finns mellan ”kvinnor och män, mellan 

etniska grupper, mellan unga och gamla´. För att förstå detta närmare går vi in på analysen i 

textnivå (Ibid). 
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Maktrelationer kan studeras i olika situationer och används som verktyg inom den kritiska 

diskursanalysen för social förändring och ”strävar efter mer jämlika maktförhållanden i olika 

typer av kommunikationer (Fairclough, 2015).  

I den här studien har jag problematiserat och analyserat en dokumentshandling, en text som 

upprättats av en organisation (försäkringskassan). En kritisk diskursanalys av text handlar 

enligt Fairclough (2015) om att studera texten utifrån ett sammanhang där människor är 

”separerade från tid och rum”, (se sid 78). I denna typ av analys förekommer ”dold makt”, 

vilket förekommer enligt honom generellt inom alla typer av texter, men ger exempel på en 

text/artikel som är, riktad till en stor massa av människor och skriven av media. Fairclough 

(2015) framhäver att det finns två skillnader mellan dessa två typer av analyser (face-to-face 

och textanalys). Han menar att det i en text finns en ”ensidighet” till skillnad mot i en ”face-

to-face” interaktion.  

In face –to-face interaction, participants alternate between being the producers 

and the interpreters of text, but in media discourse, as well as generally in 

writing, there is a sharp divide between producers and interpreters […]

  (se sid, 78). 

Det vägledande dokumentet som analyserats och problematiserats i den här studien kan med 

hänvisning till Fairclough (2015) ha en ensidighet i att producenten (i det här fallet, 

försäkringskassan) aldrig förändras. Mottagaren, eller den som ”tolkar” texten kan variera. 

Även om texten är riktad till en viss profession kan individuella förutsättningar hos tolkaren 

variera mellan olika individer, vilket enligt Fairclough (2015) påverkar tolkningen av texten. 

En annan skillnad mellan dessa två analyser är att ”producenten” i en ”face-to-face interaktion 

anpassar sitt språk utefter tolkarens behov och förutsättningar under hela interaktionen. 

Texten skiljer sig här genom att ”producenten” (försäkringskassan) redan förutsätter VEM 

som mottagaren är och hur texten ska tolkas. Försäkringskassan skapar därmed enligt 

Fairclough (2015) ”ideala subjekt” i texten. Försäkringskassan erhåller därmed makten att 

bestämma och avgöra vad som ska inkluderas och exkluderas i texten (Fairclough, 2015). 

Textnivå 

I en kritisk diskursanalys ska jag studera den lingvistiska (språkliga) uppbyggnaden i texten, 

vilket i sig är en vetenskap. Jag har därför valt att begränsa min analys till de delar som 
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Norman Fairclough (2015) framhäver som viktiga att ta med. Fairclough (2015) framhäver 

några grammatiska element som jag valt att använda mig av när jag rör mig inom den 

textuella dimensionen. Begreppen han framhäver är Transitivitet och modalitet. Nedan har  

jag att beskrivit dessa begrepp närmare (Fairclough, 2015) 

 

Transitivitet  

För att förstå detta grammatiska begrepp väljer jag att exemplifiera med en sats ur det 

vägledande dokumentet 2003:6 version 12: ” I behovsbedömningen ingår att utreda den 

sökandes uppfattning om sitt behov av personlig assistans och dess omfattning” (se sid, 99). 

Norman framhäver att transitivitet handlar om de processer som sker i texten. Jag ska jag 

intressera mig för hur olika händelser förbinds eller inte förbinds med subjekt och objekt. För 

att analysera satsen närmare framhäver Fairclough (2015) tre hörnstenar som kan användas. 

Process, deltagare och omständigheter. Processen i den här satsen handlar om det som i det 

här fallet handläggaren ska utföra, handlingen. Hen ska utreda den sökande. Deltagare 

framhäver Norman som agent och mottagare. Agenten är den som utför handlingen och 

mottagaren är den som konsekvensen av handlingen drabbas utav. Satsen som exemplifieras 

påvisar att agenten i det här fallet är handläggaren som ska utföra handlingen och mottagaren 

är den sökande. Personen som är i behov av personlig assistans. Omständigheter rör slutligen 

tid och plats. I den satsen som ovan visats kan inte påvisa någon typ av tid eller plats 

(Fairclough, 2015).  

Modalitet  

Modalitet handlar enligt Norman Fairclough (2015) om styrkan i olika typer av påståenden i 

en text. Han menar här att det finns två typer av modaliteter. Stark modalitet handlar om att 

något är. Vi exemplifierar med text ur det vägledande dokumentet 2003:6 version 12: ”All 

handläggning av assistansersättning är myndighetsutövning” (se sid,59). Benämningen att 

något är, är enligt Fairclough (2015) en typ av sanning. Med det menar han att den som 

formulera detta vill att läsaren ska acceptera det som står som det rätta.  En annan aspekt som 

han framhäver handlar om att ta reda på vem det är som uttrycker och uttalar sig i en text. 

Makten/auktoriteten varierar i texten beroende på vem som uttalat sig. I exemplet ovan ligger 

makten eller en hög auktoritet i att dokumentet upprättats av försäkringskassan, vilket enligt 

Fairclough (2014) påverkar hur i det här fallet handläggaren tolkar påståendet. 
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Diskursiv ordning  

Textproduktion och konsumtion är viktiga komponenter i den diskursiva ordningen. 

Relationen mellan text och social praktik framställs här. Här undersöks vilka diskurser som 

producerats och som kan tolkas av mottagaren. Fairclough (2015) framhäver tre viktiga 

begrepp som tillämpas inom analysen av den diskursiva praktiken. Han nämner: 

diskursordning, intertextualitet samt interdiskursivitet (Fairclough, 2015).  

Diskursordning 

För att göra det enkelt och förståligt att förstå diskursordningen ger jag ett exempel på hur ett 

språkligt fenomen, en diskurs i samhället kan förändras. Exemplet visar på att diskursordning 

handlar om att diskursordningar sätter ”ramar” för vad som är sant och inte. Men att de också 

kan förändras. En stor förändring har skett inom välfärden där en förskjutning skett mot ett 

mer marknadsstyrt samhälle. En person som har ett funktionshinder är idag inte längre en 

patient/brukare, utan ses idag som en ”kund”. Marknadsstyret och mål mot effektivisering 

även inom välfärden har bidragit till att privata aktörer idag konkurrerar tillsammans med 

kommuner om att få bedriva personlig assistans, vilket har i en bemärkelse ”lyft” brukaren till 

kund. Förändringen i språkbruket har också bidragit till en förändring för personer med 

funktionshinder. Fairclough (2015) framhäver också att när språket eller diskurser inom 

språket blandas och används kreativt mot förändring menar han kallas för interdiskursivitet 

motsatsen är den konventionella diskursiva praktiken som handlar om att upprätthålla olika 

diskurser i samhället (Fairclough, 2015).  

Sammanfattning  

Jag har i det här avsnittet belyst de olika teoretiska perspektiv som ligger till grund för min 

analys. Fairclough´s kritiska diskursanalys kommer att vara utgångspunkten. För att 

genomföra en analys av framförallt den sociala praktiken krävs enligt Fairclough (2015) att 

jag i min analys tar hjälp av andra samhällsteoretiska modeller och där utav mitt val av 

normteoretiska och professionsteoretiska perspektiv. Perspektiven kommer att tillsammans 

med den kritiska diskursanalysen komplettera varandra (Ibid).  

Metod  

Avsnittet förklarar och visar hur jag gått tillväga, studiens eventuella etiska dilemman 

validitet, reliabilitet och avslutas med avsnitt kring mitt val av analysmetod. Norman 
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Fairclough´s kritiska diskursanalys är inte endast som jag påvisat i tidigare avsnitt en metod 

att använda sig av i en textanalys, utan är också en teori. Därför kommer jag inte att i detta 

avsnitt att beskriva den kritiska diskursanalysen. Jag kommer däremot att beskriva de olika 

faser som jag i min studie gått igenom utifrån Fairclough´s tredimensionella modell 

(Fairclough, 2015).  

Tillvägagångsätt  

Jag har i min studie utgått från en kvalitativ forskningsstudie. Den kvalitativa metoden bygger 

enligt Bryman (2014) på en induktiv, tolkande och på en konstruktionistisk grund. Den 

kvalitativa forskningsmetoden inrymmer flera olika metoder. Bryman (2014) framhäver att 

forskare oftast använder sig av ”målinriktade eller målstyrda” urval, vilket handlar om att 

välja ut ”enheter”. I den här studien har jag utgått från en dokumentshandling 

(försäkringskassans vägledning), vilket kan ses som en enhet. Jag studerar diskurser och 

problematiserar delar av vägledningen med hjälp av Fairclough´s diskursanalytiska ansats och 

med de teoretiskutgångspunkter som jag valt ut (Alvesson & Sköldberg 2008:17).  

Bearbetning av material 

I den här analysen har jag som mål och syfte att studera och analysera och problematisera 

diskurser utifrån samhällsfenomen med utgångspunkt i dokumentets språk. Här är det 

diskursen i sig som studeras utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet.  Som jag 

redovisat under metod och teoretiska utgångspunkten använder jag mig av Fairclough´s 

tredimensionella metod. Texten bearbetas därmed utifrån: social praktik, text och diskursiv 

praktik. Jag kommer även att inom ramen för den tredimensionella metoden att använda mig 

av teoretiska perspektiven normativa mönster samt professionsteoretiska perspektiv. Hur jag 

går tillväga exakt kommer jag att redovisa nedan.  

Steg1 

Den första fasen handlar om att bearbeta texten i sin helhet. Jag har här läst igenom alla de tre 

kapitel som jag haft för avsikt att problematisera och analysera utifrån mina valda teoretiska 

perspektiv samt den tredimensionella modellen. Jag har här försökt att hitta gemensamma 

nämnare. Finns det meningsbyggnader som påminner om varandra. Återkommande begrepp 

samt olika teman som jag anser är av relevans att studera. Jag har sedan försökt att skapa 

teman utifrån det jag funnit i min genomgång. De teman som jag ansåg var relevanta har jag 

delat upp i två delar, alltså ett tema för varje kapitel. Mina två valda teman är: Bedömning av 
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personer med funktionshinder och handläggaren som agent Jag har i samband med det här 

steget valt ut olika citat som jag tolkar som uttryck för dessa två teman.  

Steg 2 

I nästa steg har jag sedan analyserat varje tema och citat utifrån Fairclugh´s tredimensionella 

modell. Nu får jag fram mina resultat och analyserar sedan dessa utifrån mina teoretiska 

perspektiv samt utifrån Fairclough´s tredimensionella modell. Nu kommer Normans begrepp: 

transitivitet och modalitet till sin rätt och hjälper mig att analysera texten ur det med 

lingvistiska perspektivet. Jag har här försökt att begränsa mig, då lingvistik som jag tidigare 

påvisat i sig är en vetenskap. I det här steget har jag hittat ett antal diskurser som jag anser är 

av relevans för mitt syfte och frågeställning. De diskurser som jag urskilt i texten är: den 

juridiska diskursen, funktionshinderdiskurs och en professionsdiskurs. 

Steg 3 

Här diskuterar jag Fairclough´s diskursordning för att studera och problematisera de möjliga 

hierarkier som kan förekomma i textdokumentet.  

Steg 4 

Den sista delen handlar om den viktigaste enligt Norman Faiclough tredimensionella modell, 

nämligen att studera den sociala praktiken. Här har jag använt mig av mina valda teorier för 

att dra slutsatser och skapa resultat kring hur diskurserna influerar det sociala arbetets praktik 

och hur de påverkar personer med funktionshinders rättigheter och villkor i samhället.  

Urval & Data 
Som jag tidigare nämnt valde jag i min sökprocess att söka fram ett vägledande dokument 

som hjälper myndigheter vid bedömning av rätten till personlig assistans. Jag sökte därför på 

försäkringskassans hemsida där jag kom över: ”Vägledning 2003:6 version 12. 

Assistansersättning”. Vägledningen är ett offentligt dokument och uppdateras fortlöpande för 

att innehållet ska överensstämma med den senaste inom personlig assistans och 

funktionshinder.  Dokumentet riktas till de handläggare som gör en bedömning av de personer 

som ansökt om assistansersättning enligt LSS och SFB. Dokumentet innehållet 

författningsbestämmelse, allmänna råd, förarbeten, rättspraxis och JO:s beslut. Vägledningen 

hänvisar till lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd. Dokumentet är också upprättat för 

att anpassa försäkringskassans interna styrdokument och rättsliga ställningstaganden.   
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Dokumentet omfattar 275 sidor och dokumentet innehåller all information som är nödvändig 

för att få en förförståelse för bakgrunden till upprättandet av rättighetslagen, 

funktionshinderpolitik och begreppsdefinition. Dokumentets olika delar går djupare in på 

bakgrunden till personlig assistans, hur bedömningarna ska gå till och hur det sedan ska 

skötas i praktisk bemärkelse. När betalningar ska betalas in, redovisningar och återbetalning 

av assistansersättning. Då vägledningen är omfattande har jag som också nämnt vid avsnitt, 

avgränsning att studien kommer fokusera på tre av avsnitten i vägledningen: förutsättningar 

för rätt till assistansersättning (sid 53-56), utredning och dokumentation (sid 57-88) samt 

bedömning av rätten till assistansersättning (sid 98-139). Problematiseringen och analysen är 

därför begränsad till dessa tre avsnitt.  

Realiabilitet & Validitet  

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp inom forskningen. Begreppen utgör enligt 

Bryman (2014) en bild av kvaliteten i min forskning. För att skapa goda förutsättningar av 

validitet och reliabilitet i min studie har jag återkopplat och försökt att inte avvika från det 

syfte och frågeställningar som jag från början tänkt studera. Jag har också försökt att skapa 

och besvara mina frågeställningar utifrån tidigare forskning och relevant litteratur för mitt 

ämnesområde. Genom att begränsa mitt användande att litteratur inom en tio års period kan 

jag också hänvisa till att mitt val av litteratur också bidrar till god kvalitet i min forskning. Jag 

har också valt att ta litteratur från den senaste forskningen och utifrån nyligen utgivna 

doktorsavhandlingar för att kvalitetssäkra min studie.  

Enligt Bryman (2011) är både reliabilitet och validitet mer riktat till kvantitativa studier, då de 

mer är riktat till att mäta kvaliteten i studier där man mäter och tillåter upprepning av studien. 

Det dokument som jag har granskat och analyserat är ett föränderligt dokument som 

uppdateras och förändras i och med lagförändringar, samhällsförändringar, och 

verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Validitet kompliceras av att diskursanalysen bygger 

enligt författarna på en socialkonstruktivistisk ansats som utgår från att det inte finns en objektiv 

verklighet som forskaren kan iaktta och bedöma oberoende av den egna förförståelsen. Bryman 

(2011) framhäver därför ”två grundläggande kriterier för bedömning” som är mer anpassat för 

den kvalitativa forskingen. Tillförlitlighet, äkthet och representativitet. Begreppet 

tillförlitlighet består enligt författaren av fyra delkriterier. Trovärdighet, Överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (objektivitet). Trovärdighet handlar om 
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hur jag i min studie har framhävt den sociala verklighet som studerats och hur de som är 

involverade eller ingår i den sociala verkligheten uppfattar och bekräftar min studie. 

Jag har i min studie använt mig av teoretiska utgångspunkter för att säkerställa 

tillförlitligheten, det vill säga studiens trovärdighet och pålitlighet. Genom att studera och 

beskriva samt använda mig av teorier kring normativa mönster samt det professionsteoretiska 

perspektivet kan jag förklara den sociala verklighet som försäkringskassans vägledande 

dokument ingår i för att på så sätt besvara och återkoppla mitt resultat till studiens syfte och 

frågeställningar.  

Äkthet handlar om att påvisa om studien uppger en ”rättvis bild” (Bryman 2014:357). För att 

försäkra min studies äkthet, och ge min textanalys en rättvis bild återkopplar jag till det jag 

ovan nämnt. Den teoretiska bakgrund samt användandet av befintlig forskning hjälper mig att 

utge och studera dokumentet utifrån den sociala verkligheten och sätter dokumentets kontext i 

ett större sammanhang.  

Forskningsetiska övervägande  

De relevanta etiska principer för min studie kring vägledningen kan jag hänvisa till 

skademinimerings- alternativt nyttomaximeringsprincipen, vilken enligt mig är förpliktigade 

att inte orsaka andra människor skada eller lidande (Pettersson, 2013). Min Studie utgår från 

att myndighetsdokument som är officiella inte kan kopplas till någon specifik individ, utan rör 

endast en organisation i sin helhet. De som skulle kunna ta skada i min studie är i detta fall 

upphovsmännen och författarna. Min avsikt med studien är inte att framhäva eller på något 

sätt hänvisa mina konstateranden eller diskussioner till någon specifik individ. Då dokumentet 

är en officiell handling har jag förutsatt att dokumentet är avidentifierat och inte kan kopplas 

till någon specifik person. Min analys utgår ifrån att inte studera specifika individers 

handlingar utan problematisera och analysera dokumentet utifrån en samhällsvetenskaplig 

grund. Mönster och föreställningar i texten antar jag i min studie med hjälp av tidigare 

forskning, teorier och begrepp att textens har i utgångspunkt att spegla samhället och inte 

specifika individers föreställningar.  

Forskarens roll 
Studiens syfte är att studera och problematisera de diskurser som jag som forskare anses finna 

i det vägledade dokumentet. Att diskutera diskurser kan vara problematiskt om jag som 

forskare har åsikter kring de diskurser som ska analyseras. Anledningen är att mina egna 
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värderingar och åsikter kan överbrygga analysen, då jag är en del av den sociala konstruktion 

som dokumentet ingår i. Jag delar alltså den uppfattning om vad som anses vara ”självklart” 

av det som framkommer i dokumentet. Vidare har jag i min analys försökt att sätt mina egna 

åsikter och värderingar i ett större sammanhang, men ser jag verkligheten som socialt 

konstruerad och sanningar som diskursivt producerade innebär detta att mina 

forskningsresultat påverkas av mig själv oavsett hur jag åskådliggör problematiken. Det här 

ligger inbyggt i det socialkonstruktivistiska angreppssättet som diskursanalysen bygger på 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000). 

Analys & resultat 

Textanalys  

Här presenterar jag den första delen av den kritiska diskursanalysen. Jag kommer att 

presentera mina tre valda teman som presenterats i tidigare avsnitt (Bedömning av personer 

med funktionshinder, kategorisering av personlig assistans och handläggaren som agent). 

Fairclough´s lingvistiska verktyg kommer att användas där jag anser att det är passande. Min 

textanalys kommer här att utgå från det som sägs och på vilket sätt man i vägledningen 

uttrycker det. För att tydliggöra min analys har jag valt att ”fetmarkera” de ord eller meningar 

i texten som jag anser utgöra viktiga delar av min analys.  

Bedömning av personer med funktionshinder 

Försäkringskassans vägledning är ett styrdokument för bedömning av assistansersättning och 

det gemensamma i alla avsnitten är auktoriteten, styrkan i texten. Den objektiva modaliteten 

som är genomgående i alla de avsnitt som analyserats är att utformningen på texten påvisar 

den makt som ett vägledande, styrdokument har. Ett genomgående tema i de alla avsnitten 

handlar om bedömningen av personer med funktionshinder och vad som ska ingå i den 

personliga assistansen och inte.  

”En grundläggande förutsättning för att ha rätt till assistansersättning är att 

personen omfattas av socialförsäkringen (48 kap. 4§ SFB)” 

(vägledning 2003:53) 

Ovanstående citat exemplifierar en typ av kategorisk modalitet, då det inte ger utrymme för 

annat än det som i citatet framhäver. Jag reagerar på delar ur meningen där man skriver: ”att 



24 
 

ha rätt till assistansersättning är”, vilket betyder att man i texten vill framhäva en sanning. 

Vi tittar närmare på ett annat citat: 

”Någon tvåårsomprövning av rätten till assistansersättning ska inte göras för 

den som fyllt 65 år. Omprövning får endast ske vid väsentligt ändrade 

förhållanden (51 kap.12§ SFB). Detta innebär att en utredning som påbörjats 

med anledning av en tvåårsomprövning måste resultera i ett beslut innan den 

försäkrade har fyllt 65 år” 

(vägledning 2003:55) 

”rätten till”, ”får endast” och ”måste resultera” är uttryck för stark modalitet och auktoritet i 

texten. Man styrker också sina påståenden med lagrum, vilket också förstärker auktoriteten. 

Texten är skriven och riktad till en profession, en aktör och utförare som har goda 

förkunskaper i både det svenska språket och framförallt juridisk praxis. Texten är också 

skriven som en process som ska ske. Vi tittar vidare på ytterligare ett citat: 

”Städning, inköp eller liknande, som assistenten inte gör tillsammans med den 

enskilde som ett led i det personliga stödet till personen ska inte tas med i 

beräkning av personlig assistans (prop.1992/93:159, avsnitt14:1, s176)” 

(vägledning 2003:6) 

Försäkringskassans vägledning handlar om att förtydliga och vägleda handläggaren till att 

göra korrekta bedömningar utifrån denna text. Tittar vi på ovanstående citat ser vi återigen 

exempel på kategorisk modalitet. Uttrycken ”inte gör” och ”ska inte”, är exempel på detta. Å 

andra sidan ser vi uttrycket ”liknande” som ger utrymme för tolkning. Aktören. Den som 

utför bedömningen får här möjlighet att själv tolka vad som ska ingå och vara berättigat att 

ingå i assistansen och inte. En handläggare som själv exempelvis har en hund kan anse att det 

skulle ingå i assistansen att ”gå ut med hunden” tillsammans med kunden för att det är en 

vardaglig syssla enligt just den specifika handläggaren, medan en annan som inte har hund 

skulle ge avslag, då man kanske anser att detta inte hör till personlig assistans. Mer exempel 

på tolkning ser vi nedan: 

”Enligt regeringsrätten tyder propositionsuttalandena närmast på vad 

lagstiftaren har åsyftat är av sådana hjälpbehov som uppfattas som mycket 
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privata och känsliga för den privata integriteten, där den funktionshindrade 

måste anses ha ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem som ska ge 

sådan hjälp och hur den ska ges. All hjälp med t.ex. måltider eller påklädning 

är inte av ett sådant slag.”    

 (Vägledning 2003:6, sid 103 stycke 2) 

Citaten som är hämtade ovan, föranleds av exempel som är hämtade från RÅ 2009 ref. 37. 

Där beskrivs hur bedömningen har gjorts av regeringsrätten varav försäkringskassan sedan 

gjort en tolkning. Uttrycket ”tyder” fastnade jag för då de framhäver att man endast tolkat 

propositionsuttalandet och att påståendet alltså är tolkningsbart. Å andra sidan används 

kategorisk modalitet genom att man skriver att personen ”måste anses ha särskilt intresse”. 

Genom att skriva ”måste” ger man inget utrymme för att bortse från detta utan ett beslut 

måste fattas på den informationen som beskrivs. Försäkringskassan ger också exempel på 

hjälpbehov genom att använda sig av adjektivet ”privata” och ”känsliga”. Vad som anses 

vara privat och känsligt är tolkningsbart. Det förstärks också genom att man skrivit ”med t.ex. 

måltider eller påklädning är inte av ett sådant slag”. Försäkringskassan begränsar å andra 

sidan möjligheterna till tolkning genom att de visar förslag på vad hjälpinsatsen inte är.   

”Om det enbart finns ett mycket begränsat behov av hjälp med de 

grundläggande behoven så finns ingen självklar rätt till personlig assistans” 

 (Vägledning 2003:6, sid 103 stycke 3) 

Tolkningsutrymmet kring själva bedömningen påvisas också i ovanstående citat. Meningen 

börjar med OM, vilket tyder på att det alltså förekommer försäkrade som har behov av hjälp 

med inte omfattande behov. ”mycket begränsat behov” ger inga tydliga direktiv på vad som 

anses vara mycket eller inte. Försäkringskassan hänvisar också till att det inte finns en 

”självklar rätt” att få ta del av insatsen. Min tolkning är att man här ger handläggaren en 

möjlighet att neka assistans genom att hänvisa till att behovet inte är tillräckligt omfattande.  

”Stödet ska vara av en mycket privat karaktär och att insatsen ska vara 

förbehållen situationen av krävande och komplicerad natur, i regel av mycket 

personlig karaktär (prop. 1992/93:159 s.64)”  

(Vägledning 2003:6, sid 102) 
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Vi hittar återupprepande uttryck som ”ska vara” i texten, vilket gör att man inte kan 

åsidosätta påståendet. Återigen hittar vi fler beskrivande adjektiv hur situationen ska se ut och 

vara för den försäkrade för att få ta del av insatsen. ”privat”, ”krävande”, ”personlig” och 

”komplicerad” framhävs i texten. Försäkringskassan försäkrar sig härmed att å ena sidan 

tillskriva och begränsa insatsen till de beskrivande adjektiven och den starka modaliteten i 

texten. Å andra sidan försäkrar de sig till att insatsen ska vara ”personlig”.  

Handläggaren som agent 

Försäkringskassans vägledning använder och hänvisar både till olika lagstiftningar, 

propositioner och rättsfall. I vägledningen upptäckte jag också att försäkringskassan omber 

handläggaren (läsaren) att inhämta informationsmaterial som utlåtanden från både läkare, 

psykologer och andra professioner som är involverade i den försäkrades liv. I och med detta 

förutsätter försäkringskassan specifika kunskaper hos handläggaren. Vi ser till ett citat: 

”Enligt 2 § 3 förordningen (1984:908) innefattar det särskilda stadsbidraget 

ersättning för läkarundersökningar och utlåtanden som behövs för 

försäkringskassans handläggning av försäkringsärenden” 

(Vägledning 2003:6, sid 74) 

Texten börjar med en hänvisning till ett lagrum, vilket kräver att personen som läser också 

kan ta reda på och förstå vad som exakt står i den hänvisade förordningen. Språket i texten 

ovan är formellt och vetenskapligt skrivet och uttrycker därmed starkt modalitet.  Här ger man 

inget utrymme för tolkning, utan en process som ska genomföras för handläggningen.  

 

”För att bedöma rätten till assistansersättning behövs medicinska underlag. 

Men det finns inget speciellt läkarutlåtande för assistansersättning. De 

medicinska underlagen kan bestå av läkarintyg, underlag från psykolog, 

sjukgymnast eller arbetsterapeut” 

(Vägledning 2003:6, sid 75) 

Denna text är inte lika formell som den tidigare, men texten uttrycker ändå sitt syfte. Här vill 

man framhäva att man vill att Handläggaren ska begära in läkarutlåtande för bedömning, å 
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andra sidan framhäver man att det inte krävs för att få just assistansersättning. Texterna i 

vägledningen motsätter ofta varandra. För att förstå vad jag menar ser vi också på detta citat: 

”De medicinka underlagen ligger till grund för bedömning av 

personkretstillhörighet enligt LSS och ska kunna förklara sambandet mellan 

funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning”  

 (Vägledning 2003:6, sid 75) 

Försäkringskassan omber genom det första citatet handläggaren att inhämta väsentlig 

information för bedömning, men försäkrar sig genom att å andra sidan påpeka i samma stycke 

att det finns en valfrihet i att sedan använda sig av utlåtandet i själva bedömningen, då 

utlåtandet endast ligger till grund för bedömning av personkretstillhörighet enligt LSS. Den 

process som sker i de båda uttalandena är subjektiva, men med en stark modalitet. Även om 

handläggaren kan inhämta läkarutlåtande för bedömning, så är det endast ett måste för att 

avgöra personkretstillhörighet inte för att avgöra om personen har rätt till assistansersättning 

eller inte. Vi tittar vidare på ytterligare ett citat hämtat från samma kapitel: 

”Du ska överväga om det finns behov av att begära in journalkopior från hälso- 

och sjukvård”  

(Vägledning 2003:6, sid 76) 

Ansvaret som handläggare förtydligas här genom att texten är skriven med benämningen du. 

Kategorisk modalitet där hela ansvaret här läggs på att handläggaren själv får bära ansvaret 

för att inhämta journaler för bedömning.  

”Du ska i ärendet ha en klar bild av den försäkrades sjukhistorik och vara klar 

över att det framkommer på vilka grunder läkaren eller annan intygsskrivare 

gör sin bedömning” 

 (Vägledning 2003:6, sid 76) 

Textens utformning bidrar till en tolkning i vad jag som läsare ska göra, att ha en ”klar bild” 

är enligt mig väldigt otydligt. Återigen kräver försäkringskassan här att handläggaren ska ha 

kunskaper som är tillräckligt goda för att bedömningen ska utgå från en ”klar bild” av den 

försäkrades sjukdomshistoria. Meningen ”på vilka grunder”, kan antas ligga i det 
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läkarutlånade som den försäkrades läkare lämnat. Utan att ha läst ett utlåtande kan jag inte 

uttala mig om hur texten ska tolkas. Dock kan jag tolka citatet ovan som ett krav, där 

försäkringskassan kräver att mina kunskaper (som läsare) är tillräckligt goda för att avgöra om 

läkaren verkligen gjort en begrundad bedömning av den försäkrades sjukdomshistoria. 

Kategorisering av personlig assistans  

En annan genomgående tråd i vägledningen är kategorisering av vad försäkringskassan anser 

att personlig assistans är och inte. Vi tittar på det första uppmärksammade citatet.  

I texten framkommer det att:  

”Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges av ett 

begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga 

funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av 

och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning, så kallad 

grundläggande behov”    

 (Vägledning 2003:6, sid 100) 

I texten framkommer en kategorisering av vad man inom försäkringskassan anser att 

personlig assistans är. Man kategoriserar de funktionshindrades behov med adjektiven ”stora” 

och ”varaktiga”, vilka också förekommer i andra citat. Här definieras också vad det konkret 

anses vara: ”personlig hygien” och ”måltider”. En tolkning som jag här gör är vem som 

definierar omfattningen av funktionshindret. I texten står det att insatsen är till för de som har 

varaktiga och stora funktionshinder. Vidare i texten framkommer det att:  

”I begreppet personlig assistans ligger att det ska vara fråga om ett personligt 

stöd som ger personen med funktionshinder ökade möjligheter till ett 

självständigt liv” (Vägledning 2003:6, sid: 100) 

Här reagerar jag på ”ökade möjligheter”, med det tolkar jag texten som att försäkringskassan 

inte behöver uppfylla något krav på att personen ska kunna leva självständigt, utan endast öka 

möjligheten till det. Här ligger det enligt min mening ett stort individuellt personlig ansvar 

hos den försäkrade. Vi tittar närmare på citatet: 
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”Syftet med personlig assistans är bland annat att möjliggöra ett liv så likt 

andras som möjligt” 

(Vägledning 2003:6, sid 101) 

Här förstärks själva syftet med assistansen, men min tolkning av texten bidrar till mer 

otydlighet när det står ”bland annat” och ”liv så likt andras”. Vad menar man med det? Ska 

jag utföra en bedömning, så att den försäkrade ska leva så likt mig som möjligt? I det första 

citatet kategoriserar man personlig assistans, å andra sidan är syftet något annat. När jag 

analyserar texten närmare så förtydligar försäkringskassan mer kring vad de menar. Man 

framhäver att man vid bedömning av assistanstimmar ser till vad den försäkrade är i behov av 

i den dagliga livsföringen. Vi tittar på citatet som beskriver vad det är: 

”Med daglig livsföring menas förutsägbara, kontinuerliga, dagliga eller ofta 

återkommande aktiviteter eller situationer av vardagligt slag 

(prop.1992/93:159, avsnitt 14.3, s. 195)   

 (Vägledning 2003:6, sid 101) 

Ordet ”förutsägbara” kan tolkas som saker som är självklara. Toabesök, sova, äta osv. Det 

som vi alla behöver för att leva. I texten skriver man också ”eller”. Med det anser jag att man 

menar på att det inte kan vara allt detta utan endast ett av alternativen. Om den försäkrade har 

en rutin som hen gjort innan exempelvis en olycka, så är det inte säkert att personen som 

handlägger ärendet anser att det hör till den dagliga livsföringen. Detta bekräftas också med 

meningen ”situationer av vardagligt slag”.  

Diskursivpraktik  

Här kommer jag att diskutera de olika diskurser som jag funnit intressanta och som varit 

utmärkande i min textanalys. Jag har som jag ovan nämnt valt att dela upp dem för att göra 

det mer konkret och lättläst.  

Juridisk diskurs 

Den juridiska diskursen förtydligar vägledningens omfattning av de juridiska aspekter som 

ligger till grund för bedömning av personlig assistans. I textanalysen framhäver jag under 

framförallt två av mina teman (Handläggaren som agent och kategorisering av personlig 

assistans) kring hur bedömning utifrån lagstiftning enligt försäkringskassan tolkas gå till och 
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grundas på. I den juridiska diskursen ingår LSS-lagstiftningen samt SBF som talar om vilka 

som kan ta del av rättigheten och inte. Den juridiska diskursen utgår från 

normaliseringsprincipen som gör anspråk på att likställa funktionshindrade med den övriga 

befolkningen och att assistansbedömningarna ska utgå ifrån den lagstiftning som råder idag.  

Funktionshinderdiskurs 

Funktionshindersdiskursen går hand i hand med den juridiska diskursen då de tillsammans 

konkretiserar och framhäver försäkringskassans tolkning av vilka behov en person med 

funktionhinder kan ha och ska ha för att ta del av insatsen personlig assistans. Som jag visar 

på i min analys förekommer det att försäkringskassan ger exempel på vad en insats kan vara 

och inte. Funktionshindrades behov av hjälp är individuell och beror helt på sjukdom och 

vilket liv den funktionshindrade vill leva. Sett ur funktionshinderdiskursens perspektiv 

framkommer det i vägledningen direktiv på hur en person med funktionshinder indirekt kan 

och får leva sitt liv. Det är dock viktigt att påpeka att funktionshinderdiskursen är påverkad av 

ekonomiska och marknadsstyrda resonemang samt normer inom organisationen. Diskursen 

kan också vara påverkad av individuella tolkningar och förkunskaper hos handläggaren, 

läsaren då bedömningarna blir olika beroende på handläggare.  

Intertextualitet 

Intertextualitet handlar om hur Försäkringskassans vägledning införlivar och bygger på andra 

typer av texter. Försäkringskassans vägledning använder sig utav den senaste forskning som 

rör assistansersättningen och bygger på svensk litteratur och lagstiftning. När jag tittar 

närmare på källförteckningen är den övervägande litteraturen lagrum. Man hänvisar också till 

konventioner och europaparlamentet och rådets förordning (EG), osv.  Jag har valt att inte gå 

in djupt på vilket typ av litteratur man valt att använda sig utav, däremot har jag läst de 

propositioner och rättsfallsexempel som de valt att använda sig utav.   

Interdiskursivitet 

Under teoriavsnittet ger jag ett exempel på vad interdiskursivitet är. Interdiskursiviteten i det 

här dokumentet förekommer då man även här förutsätter att individuella bedömningar ska 

utföras utifrån individens individuella förutsättningar och behov.  De diskurser som utgör en 

del av det här dokumentet förbinds traditionellt till det sociala, praktiska arbetet.  Synsättet 

inom den juridiska diskursen som innefattar kunskap om rättspraxis och professionsdiskursen 

handlar om socialarbetarens utrymme att i detta fall utföra korrekta bedömningar utifrån den 

kunskapsbasis som finns är vanligt förekommande inom det sociala arbetets fält. Detta 
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framhävde jag också under avsnittet ”tidigare forskning”. Kundperspektivet som jag gav som 

exempel under teoriavsnittet går också hand i hand med den här studien. Styrdokumentet som 

analyserats föregår med ett praktexempel på hur individuella prövningar handlar om kunden 

(den försäkrades) förmåga till att förmedla sig för att få rätt insats.  Men också handläggarens 

individuella förkunskaper och tolkningsförmåga till att genomföra en korrekt och rättvis 

bedömning av den försäkrades framhävda och tolkade behov utifrån bland annat medicinskt 

underlag och lagstiftning. För att öka interdiskursiviteten i det här dokumentet föreslår jag att 

försäkringskassan mer borde utforma sina direkta påståenden endast utifrån handläggarens 

förutsättningar att utföra en individuell prövning utifrån personens individuella behov. För att 

det ska enligt min tolkning bli en individuell bedömning utav en persons behov av hjälp kan 

inte bedömningen utgå ifrån försäkringskassans generella tolkning av vad som är personlig 

assistans och inte.  

Social praktik  
Fairclough (2015) framhäver i den tredimensionella modellen att man i den kritisk 

diskursanalys inte endast kan utgå från att göra en analys av texten, utan måste använda sig av 

olika samhällsvetenskapliga teorier som är av relevans för just den här studien. Jag kommer 

därmed i detta avsnitt, utifrån de diskurser som jag ovan nämnt att presentera en analys av den 

sociala praktiken. Jag kommer som jag beskrivit i teoridelen att belysa de teorier tillsammans 

med Fairclough´s diskursanalytiska ansats. Normativa mönster samt de professionsteoretiska 

kommer därför i detta avsnitt att analyseras utifrån den textanalys som jag gjort.  

Normativa mönster  

Utifrån den textanalys som jag gjort med hjälp av Fairclough´s kritiska diskursanalys anser 

jag att de avsnitt som jag avgränsat mig till är mycket tolkningsbara och bidrar till att 

bedömningen utgår från handläggarens egna värderingar och kunskap om vad som anses vara 

och ska ingå i personlig assistans och inte.  

Hydén (2002) påvisar just att normer alltid utgörs av individuella tolkningar. Kunskap och 

kognition (K) anses enligt Hydén (2002) vara kopplade i normbildade system och utgör en av 

hans basteorier. Som jag påvisar under professionsdiskursen och i textanalysen anser jag att 

försäkringskassans vägledning i mångt och mycket förutsätter att läsaren har goda 

förkunskaper inom både juridisk praxis, det svenska språket generellt samt också medicinsk 

kunskap för att kunna utföra en korrekt bedömning av den försäkrades behov av personlig 
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assistans. Normer utgörs inte endast av kognition och kunskap, utan också utav handläggarens 

egna värderingar (V). Hydén (2002) menar att denna bas (V) har stor betydelse för själva 

beslutet. Som vi också kunde se under textanalysen lämnar texten stora utrymmen för 

handläggaren (läsaren) att själv tolka. Vi kunde exempelvis se att försäkringskassan 

överlämnar ansvaret helt till handläggaren att på egen hand bedöma om exempelvis ett 

läkarutlåtande ska begäras in. Viljan och kunskapen hos handläggaren hänger nära samman 

med varandra och min analys av försäkringskassans vägledning ger en bild av en osäker och 

tvetydlig handläggning som inte endast utgörs av lagstiftningen och dess syfte.  

Då jag i min analys begränsat mig till endast tre kapitel, så har kan jag inte uttala mig om hela 

vägledningen, men kan utifrån de kapitel jag läst och utifrån de citat jag valt ut påvisa min 

analys utifrån Fairclough´s kritiska diskurs visa på att tolkningsutrymmet i texten är stort och 

bidrar enligt min mening till att de normativa mönster som existerar inom försäkringskassan 

får övertag i bedömningen av assistansersättningen. Även om lagstiftningen och tidigare 

praxis ska vägleda och hjälpa handläggaren till en korrekt bedömning anser jag med 

hänvisning till Hydén (2002) att styrdokumentet som här analyserats bidrar till mer osäkerhet. 

Jag menar att handläggarens bedömning är ett bevis på den norm som råder. Genom att 

försäkringskassan hänvisar till ”exempel” (rättsfall, propositioner mm), men vid flertalet 

ställen i textens utförande lämnar utrymme för tolkning är det som också Hydén (2002) 

påvisar att beslutet grundas på handläggarens kunskap, vilja och värderingar om den 

försäkrades hälsotillstånd. Jag menar inte att bedömningen inte grundas på lagstiftning utan 

att den endast utgör en liten öppning för att den försäkrade ska få ta del av insatsen personlig 

assistans.  

Professionsteoretiska perspektiv 

Handläggaren, läsaren av försäkringskassans vägledning ska vara den ”förlängda armen” av i 

det här fallet försäkringskassan. Relationen mellan makten och språket har enligt Norman 

Fairclough (2015) stor betydelse för hur läsaren tolkar texten. Fairclough (2015) menar att 

handläggaren har stor makt i bedömningen och ofta större än vad personen förstår. Vem 

handläggaren är, vad hen har för typ av bakgrund eller kunskap kan jag inte uttala mig om, 

men texten som analyserats är vetenskaplig och formell i sin utformning och riktar sig till en 

profession. Som jag påvisat under teoriavsnitten förutsätter försäkringskassan VEM det är 

som ska läsa texten (Norman Fairclough, 2015).  
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Det sociala arbetet handlar om att hjälpa personer utifrån deras individuella förutsättningar. 

Handläggaren, läsaren av dokumentet har ett stort professionellt ansvar i att både möta och att 

tillgodose den försäkrades behov av hjälp. Den professionella rollen som handläggaren har 

påverkas enligt Ponnert & Svensson (2015) av organisatoriska krav och marknadsstyrning. I 

teoriavsnittet framhäver jag att standardiserade mallar som försäkringskassans vägledning i 

viss aspekt är, bidrar till en avprofessionalisering av socialarbetarens roll (Ponnert & 

Svensson, 2015). Som jag påvisar under analysdelen ger försäkringskassan exempel på hur 

handläggaren i bedömningen ska tänka och utföra den istället för att lägga förtroende i att 

handläggaren själv har den utbildningen, kunskapen, viljan och förmågan att själv avgöra vad 

som ska ingå och inte inom den personliga assistansen. Å ena sidan anser Ponnert & Svensson 

(2015) att standardiserade mallar och vägledningar som den som analyserats här bidrar till 

minskat förtroende för den professionella handläggaren, å andra sidan framhäver som jag 

också visat på under teoriavsnittet Erlandsson (2014) att ” den skriftliga manualen” ska hjälpa 

till och bidra till minskade ”osäkra beslut” och ”erhålla legitimitet” (ibid). 

Av vad som framkommit i min analys och som jag också framhävde under normativa mönster 

utgörs stora delar av vägledningens text av tolkningsbar formalia. Handläggaren, läsaren har 

enligt min mening stort handlingsutrymme genom att de kan tolka lagtext och vägledning 

utifrån egna förutsättningar. Trots att försäkringskassan hänvisar handläggaren, läsaren till 

lagstiftning, propositioner och rättspraxis så måste försäkringskassan förutsätta VEM 

mottagaren av texten är och på så vis enligt min tolkning veta vad personen som ska utföra 

bedömningen har för typ av förkunskap. Även om Ponnert & Svensson (2015) anser att en 

avprofessionalisering sker genom standardiserade mallar och vägledningar, så anser jag att 

försäkringskassan snarare lägger för stort handlingsutrymme (tolkning av lag och text)och 

ansvar på handläggaren, läsaren. Med hänvisning till Erlandsson (2014) som påvisar å ena 

sidan att handlingsutrymme är bra för professionen och att syftet med standardiserade mallar 

och vägledningar är att minska på osäkra bedömningar, så framhäver han å andra sidan att 

handlingsutrymmet idag skapar osäkra och ojämlika bedömningar på grund av att 

handläggarna tolkar lagen och texten olika. Detta bidrar enligt Erlandsson (2014) i sin tur att 

tolkningen av lagen inte överensstämmer med målsättningen för LSS som jag också framhävt 

i tidigare avsnitt.  
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Jag menar med det att handläggarens profession i mångt och mycket kan ifrågasättas när 

försäkringskassan å ena sidan vill förhindra osäkra bedömningar genom att skapa 

standardiserade mallar, men som å andra sidan innehåller text och språk som ger 

handlingsutrymme och tolkningsmöjligheter. Detta bidrar enligt min tolkning just till osäkra 

och ojämlika bedömningar inom assistansersättningen. De tre delar som jag analyserat påvisar 

just att texten som används vid bedömning av rätten till personlig assistans utgörs främst utav 

hur handläggaren, läsaren tolkar texten och sedan gör sin bedömning.  Denna person är också 

som Ponnert & Svensson (2015) en ”förlängd arm” av försäkringskassan, vilket jag då med 

hänvisning till både Ponnert & Svensson (2015) och Erlandsson (2014) kan påvisa att 

bedömningarna utgår ifrån organisatoriska krav, handläggarens värderingar, vilja och kunskap 

samt marknadsstyre. Bedömningarna blir enligt min tolkning individuella, men utifrån 

handläggarens individuella bedömning och inte den försäkrades individuella behov.    

Slutdiskussion 
Jag har valt att i det här avsnittet avsluta min studie med diskussioner kring mitt resultat, mitt 

val av metod och teori. Jag har också valt att ha ett avsnitt för att förklara arbetets relevans för 

socialt arbete.  

Resultatdiskussion 

Rätten till assistansersättning är idag ett debatterat ämne och många diskussioner förs kring 

hur och varför vissa får rätt till assistansersättning och inte och att människor blir av med sina 

beslut efter en omprövning av rätten till personlig assistans. Det är inte till ens förvåning att 

lagen och vägledningen är svårtolkad, då det är många aspekter som ska samspela för att 

försäkringen ska komma till sin rätt och målsättningen av lagen uppfyllas. Av vad som 

framkommit i tidigare forskning bidrar den ökade sociala kontrollen med administrativa 

rutiner, lagar och regler till att handlings och tolkningsmöjligheterna för socialarbetarna blir 

mer tydliga, vilket också framkommit i min analys av försäkringskassans vägledning vid 

bedömning av assistansersättning enligt LSS och SFB.  

Rätten till assistansersättningen ska hjälpa och tillgodose individers behov och vilja att delta i 

samhället som alla andra. Personlig assistans är ett verktyg, ett verktyg som är komplicerat 

och svårt att använda, då många ska involveras och hjälpa den försäkrade att ta del av 

insatsen. Försäkringskassans vägledning som har goda intentioner att skapa trygga 

bedömningar där jämlikhet och delaktighet i beslut är av prioritet skapar också enligt min 
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analys stora utrymmen för handläggaren att själv avgöra och tolka lagen och att rätten till 

assistansersättning. Försäkringskassan kräver utifrån tolkning av vägledningen att 

handläggaren, läsaren har kunskapen och viljan att läsa sig in och förstå den 

funktionshindrades behov av hjälp utifrån både befintlig lagstiftning, rättspraxis och 

sjukdomshistoria. Jag menar här att försäkringskassan har stora krav på sina handläggares 

kunskapsnivå inom både inom juridiskrättstillämpning och inom medicinsk bedömning.  

Av vad som framkommer i mina resultat är det många aspekter som spelar in. Handläggarens 

bedömning och handling är endast ett resultat av den normativa styrning som handläggaren 

ingår i. Organisatoriska krav och marknadsstyrning har stort inflytande på handläggarens 

beslut och inte minst den försäkrade själv. Även om försäkringskassans vägledning visar på 

ett stort handlings- och tolkningsutrymme, så är denna typ av insats gjord utefter en 

målsättning att få den försäkrade delaktig i att förmedla sina behov till handläggaren. 

Handläggaren har därmed ett ansvar i att vara lyhörd om den försäkrades behov och om, som 

också jag visat på i tidigare forskning den försäkrade inte har förmågan eller kan uttrycka vad 

och hur mycket hen vill ha hjälp så blir också handläggnigen bristfällig. Å ena sidan hjälper 

vägledningen handläggaren och handlingsutrymme och tolkningen av texten hjälper 

handläggaren och den försäkrade att framföra det individuella behovet av hjälp vid 

bedömning. Å andra sidan kan handlingsutrymmet och tolkningen bidra till bedömningar där 

den försäkrade inte får sitt behov tillfredsställt. En av anledningarna kan vara enligt min 

tolkning vara att när den försäkrade inte kan förklara eller berätta för handläggaren om sina 

behov så gör handläggaren sina egna tolkningar utifrån de förutsättningar som handläggaren 

har för att bemästra och utföra en bedömning som uppfyller de organisatoriska kraven på att 

en korrekt bedömning gjorts. Den förskjutning från kollektivitet till individualisering som 

skett inom välfärden och där vi framförallt ser kundperspektivet inom mäniskorelaterade 

organisationer kommer vi nog aldrig ifrån att bedömningar inte endast blir individuella utifrån 

kundens individuella behov, utan också utifrån handläggarens vilja, kunskap och 

organisatoriska krav på bedömning.  

Metoddiskussion 

Jag har i den här studien använt mig av den kritiska diskursanalysen vilket både är en 

krävande och svår uppgift att utföra. Den kritiska diskursanalysen kräver stort engagemang 

och kunskap, samt tålamod. Mitt försök till en kritisk diskursanalys av delar av 

försäkringskassans vägledning har varit svårt och inte utan kritik. Ett av målen med 
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diskursanalysen är att det ska kunna jämföras, vilket i den här studien kan ges kritik för då 

den endast utgår från ett dokument. Mitt fokus i den här studien har varit att se till vad som 

står här och nu, vilket varit ett medvetet val. Det har varit intressant att se vad dokumentet 

säger om funktionshindrades förutsättningar att ta del av lagstiftningen idag och vilka 

förutsättningar handläggaren har för att utföra en bedömning. Metodvalet har också hjälpt mig 

att studera dokumentet utifrån ett samhällsperspektiv, vilket bidrar till en bredare analys. Jag 

har i min roll inom den kritiska diskursanalysen kommit till insikt om och begripit hur svårt 

det är att distansera mig från de diskurser som jag själv ingår i, ett exempel på detta är att jag 

själv arbetar med personlig assistans och hjälper många ”kunder” eller försäkrade att ansöka 

och överklaga beslut från försäkringskassan. Jag har en förkunskap om försäkringskassan och 

en bild av hur allt är och går till vilket har bidragit till att jag haft svårt att distansera mig i min 

läsning av vägledningen, vilket å ena sidan kan anses vara en nackdel, å andra sidan har jag 

svårt att se hur jag eller någon annan som utför en sådan typ av studie ska kunna vara så pass 

objektiv att ta avstånd från sin egen historia och kultur. Jag har i och med detta försökt att 

under hela studien vara medveten om detta.  

Förslag på framtida forskning 
Flera tankar har väckts under studiens gång bland annat varför det inte finns mer forskning 

kring rättstillämpning inom socialt arbete och varför man inte studerat mer på varför och hur 

handläggningar inom framförallt personlig assistans går till. Debatten om och kring 

funktionshinder har pågått under många år och LSS- lagstiftningen och assistansersättningen 

enligt SFB får återkommande kritik på att både exkludera och utgöras att tillämpningar som är 

integritetskränkande. Jag anser att en fortsatt forskning inom området skulle bedrivas inom 

just tillämpning av LSS och SFB samt hur man på bästa sätt ska utföra bedömningar som inte 

kränker eller exkluderar människor från samhället på grund av ekonomiska eller 

organisatoriska skäl.  
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