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Sammanfattning 
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade [LSS] har funnits i tjugo år 

och den är ständigt omdebatterad. Det sker årligen en ökning gällande beviljandet av insatser 

enligt LSS för funktionshindrade. Tidigare forskning inom området belyser att det finns 

geografiska skillnader i hur insatser enligt LSS beviljas. Även om lagens intention är att alla 

som har rätt till insatser enligt LSS, ska ha möjlighet att få sina behov tillgodosedda utan att 

ekonomiska faktorer och geografiska skillnader ska kunna påverka. Tidigare studier belyser 

även att det finns personliga faktorer som påverkar biståndsbedömningen i Sverige. Syftet 

med den här studien är att undersöka hur biståndshandläggare resonerar och bedömer rätten 

till insatser enligt LSS och utreda om det finns personliga faktorer som påverkar 

biståndsbedömningen. Studien har en kvalitativ ansats och är influerad av kritisk realism, där 

biståndshandläggare i fyra kommuner i Mellansverige intervjuats genom 

fokusgruppsintervjuer. Resultatet har analyserats genom tematisk analys och tre teman har 

utkristalliserats i resultatet. Dessa teman är levnadsvillkor, delaktighet och rätten till insats. 

Resultatet tyder på att det finns personliga faktorer som påverkar biståndsbedömningen och 

att det även finns politiska faktorer, såsom kommunens egna riktlinjer, som också påverkar 

biståndsbedömningen. 
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Abstract 

Act (1993: 387) concerning support and service for certain disabled [LSS] has been around 

for twenty years, and the law is constantly debated. There is an annual increase in the number 

of granted LSS activities for disabled people. Several studies illustrate that there are 

geographical differences in how the LSS support is granted, despite the law's intention that all 

people who are entitled to services under LSS should be able to get their needs met without 

influence from economic factors and geographical differences. Previous studies also highlight 

that there are personal factors affecting aid assessment in Sweden. The purpose of this study 

is to analyze how the assistance officers reason and assesses the right to support under the 

LSS act and to see if there are personal factors that affect aid assessment. The study has a 

qualitative approach and is influenced by critical realism, in which assistance officers in four 

municipalities in central Sweden were interviewed through focus group interview technique. 

The results have been analyzed through thematic analysis and three themes have emerged in 

the results. These themes are living conditions, participation and the right to aid. The results 

suggest that there are personal factors affecting the aid assessment and also that there are 

political factors, such as the municipality's own guidelines, that also affect the aid assessment. 
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1. Inledning  
Den föreliggande studien avser att belysa biståndsbedömning och hur biståndshandläggare 

resonerar och bedömer i enlighet med LSS och om det skiljer sig mellan olika kommuner. 

Detta eftersom det i Sveriges kommuner år 2013 fanns cirka 65 300 personer som hade en 

eller flera insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

[LSS]. Det har visat sig att det finns variationer mellan län och kommuner när det kommer till 

antal personer med beslut om insatser enligt LSS i förhållande till befolkningen. Stockholms 

län hade den minsta procentuella andelen personer med LSS-insatser i förhållande till 

invånarantal att jämföras med Västerbotten, som hade den högsta procentuella andelen 

personer med LSS-insatser i förhållande till befolkningen. De antal personer som har insatser 

enligt LSS, exklusive råd och stöd, har ökat med 15 procent sedan år 2007 (Socialstyrelsen, 

2014). 

1.1 Bakgrund 
Innan den moderna funktionshinderspolitiken trädde i kraft i mitten av 1900-talet förklarar 

Lewin (2011, s. 15) att personer med funktionshinder var beroende av släkt och välgörenhet 

för sin livsföring och många funktionshindrade fick sin vård och omsorg på stora institutioner. 

1944 stiftades lagen om undervisning och vård av bildbara sinnesslöa. Lagen ålade 

landstingen ansvar för utvecklingsstörda eller som det hette då, sinnesslöa barn och dess vård 

och undervisning. I förarbetet till lagen framhölls det att föräldrars oförmåga att uppfostra 

sina sinnesslöa barn ledde till att dessa barn blev odisciplinerade och självskadliga. År 1954 

följdes lagen av en ny lag som inkluderade psykiskt efterblivna barn. Den moderna svenska 

funktionshinderspolitiken kom till under 1960-talet med en strävan om normalisering och 

integrering. Tanken var att ett funktionshinder inte längre skulle ses som ett problem som låg 

hos individen. Istället växte ett samhällsansvar fram i relation mellan individen, 

funktionsnedsättningen och ansvariga samhällsaktörer, där alla skulle ses som delaktiga i 

samhället. I slutet av 1980-talet tillsattes en handikappsutredning med syfte att utreda 

möjligheten att skapa ett samhälle för alla. De funktionshindrade skulle inte ses som patienter 

längre utan som fullvärdiga medborgare med inflytande över sitt stöd och med möjlighet att 

leva ett liv som alla andra (Lewin, 2011, s. 15). I kölvattnet av den utredningen infördes LSS 

som trädde i kraft 1 januari 1994 och den utformades som en rättighetslag för personer med 

funktionshinder. Den ersatte nya omsorgslagen från 1986 och elevhemslagen från 1966. Den 

nya lagen LSS var tänkt att förmedla särskilda insatser till tre personkretsar, såsom stöd och 

service till personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd eller de 

med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder som förvärvat en 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av exempelvis våld eller sjukdom samt de med varaktiga 

fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som förorsakar 

stora svårigheter i livsföringen. De insatser som ingick i den nya lagstiftningen var: 

 rådgivning och annat personligt stöd 

 biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan 

assistans 

 ledsagarservice 

 kontaktperson 

 avlösarservice i hemmet 

 korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

 korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov 
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 boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som 

behöver bo utanför föräldrahemmet 

 bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna  

 daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och 

inte utbildar sig 

Genom lagstiftningen blev det kommunerna som fick det yttersta ansvaret för de särskilda 

insatser som innefattas i LSS förutom rådgivning och stöd som landstinget ansvarar för 

(Thunved, 2012, s. 520ff).  

Enligt statens offentliga utredningar (SOU 2008:77) gavs chefen för Socialdepartementet i 

uppdrag av regeringen att utse ledamöter, sakkunniga och experter för att bilda en 

parlamentarisk kommitté 2004. Kommittén hade till uppgift att främst göra en översyn av 

personlig assistans för vissa personer med funktionshinder.  År 2006 vidgades uppdraget till 

en bred översyn av LSS. Den 1 juni 2008 reviderades LSS utifrån tidigare nämnda utredning, 

med syfte att stärka rättssäkerheten för de individer som beviljats insatser enligt lagen och för 

att ge bättre förutsättningar vid uppföljning av beslutade insatser. Genom revideringen har 

kommuner och landsting blivit skyldiga att rapportera in gynnande beslut som ej verkställts 

(Thunved, 2012, s. 523) 

I rapporten LSS-målsättningen som försvann (Erlandsson, 2014) beskrivs det hur lagen har 

tillämpats under de tjugo år som den har funnits. Det har visat sig att kommuner och andra 

myndigheter, såsom exempelvis Försäkringskassan, utgår från helt olika underlag när de 

bedömer rätten till exempelvis assistansersättning. Kommunerna har riktlinjer och utgår 

mycket från behov utifrån personkrets medan Försäkringskassan har styrdokument och utgår 

från ålder och normalitetsprincipen och vissa uppsatta kriterier. Genom detta har 

rättssäkerheten ifrågasatts eftersom det visat sig att det skiljer sig i bedömningen mellan 

kommunerna i Sverige och även mellan kommuner och andra myndigheter. Erlandsson 

påpekar även att de kriterier som Försäkringskassan använder sig av inte alltid stämmer 

överens med verkligheten. Enligt Assistanskoll (2014) är det allt fler människor som de sista 

åren förlorat sina assistanstimmar vid tvåårsomprövningen. Det har även visat sig att det är 

allt färre personer som får assistansersättning beviljad idag mot vad det varit tidigare år. Detta 

beror på att regeringsrätten kommit med en dom 2009 och som blivit en praxis RÅ 2009 ref. 

57. Den handlar om en funktionshindrad persons behov av hjälp med de grundläggande 

behoven och om dessa är av den karaktär och omfattning som förutsätts för rätt till personlig 

assistans enligt LSS. I och med domslutet förändrades försäkringskassans tolkning av vad 

som ingår i grundläggande behov. Tidigare gjorde de mer generösa tolkningar av vad som 

ansågs vara grundläggande behov mot vad de gör idag, eftersom praxisen uppkommit 

(Erlandsson, 2014). 

 

1.2 Rättighetslag och myndighetsutövning 
Individer kan ansöka om biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen (2001:453) [SoL] eller LSS. 

För att en individ ska vara berättigad till en insats måste den själv eller en legal 

ställföreträdare ansöka om hjälp. Därefter påbörjas en utredning där biståndshandläggaren 

kartlägger de behov som individen har och prövar dem mot de kriterier som finns i 

lagstiftningen (Lindelöf & Rönnbäck, 2007, s. 9). Det kan även krävas att handläggaren 

behöver få in uppgifter från andra för att kartlägga behovet och det är då viktigt att samtycke 

lämnas av den enskilde (Rönnbäck och Lindelöf, 2007, s. 9). Det är viktigt att den sökande 

ska ha insyn och möjlighet att påverka utredningen (Rönnbäck och Lindelöf, 2007, s. 71ff). I 
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kartläggningsprocessen samlas allt material in som behövs för att handläggaren ska kunna 

göra en bedömning av den sökandes behov och rätt till insatser. Därefter fattas ett beslut 

utifrån lagstiftningen och rättspraxis (Rönnbäck, 2011, s. 49ff). Den som utför utredningen är 

en socialarbetare eller motsvarande som besitter professionell kunskap och avgör rätten till 

insatsen och i vilken form insatsen ska beviljas. Socialarbetaren tituleras oftast som 

biståndshandläggare (Lindelöf & Rönnbäck, 2007, s. 9f). Då en biståndshandläggare fattar ett 

beslut enligt LSS utför den en myndighetsutövning som är ett förvaltningsrättsligt begrepp. 

Biståndshandläggaren har då befogenhet att fatta beslut eller vidta åtgärder gentemot enskilda 

individer. Det kan komma till uttryck när en myndighet beslutar om sådant som direkt 

påverkar individen. Ett exempel på myndighetsutövning är när en biståndshandläggare tar 

emot en ansökan, utreder behoven och hur dessa kan tillgodoses och därefter fattar ett beslut. 

Det som påverkar maktutövningen är den lagstiftning som styr biståndshandläggarens 

uppdrag och handlande såsom exempelvis SoL eller LSS (Rönnbäck, 2011, s. 43f). LSS är en 

rättighetslag som enligt Kolam (2007, s. 25) innefattar främst tre olika kriterier. Det första är 

att lagen omfattas av en definierad personkrets. Det andra är att det finns en beskrivning av 

vilka insatser de olika personerna som tillhör någon av personkretsarna kan söka och det sista 

kriteriet är rättigheten att kunna överklaga beslut av de rättigheter som finns angivna i lagen. 

Således kan de individer som anser att de inte har fått den hjälp eller det stöd som de har rätt 

till enligt LSS överklaga missgynnande beslut. Vid bedömning av rätten till insatser enligt 

lagen ligger det sociala, psykologiska eller miljömässiga konsekvenser kring ett 

funktionshinder till grund för ett beslut. Det är inte funktionshindret som är det avgörande vid 

bedömningen, utan det är en helhetssyn på personen och dennes förhållanden. Det finns ingen 

mall för att bedöma ett behov, utan det är bedömaren som på ett objektivt sätt ska väga ihop 

sociala, medicinska, pedagogiska och psykologiska faktorer med personens upplevda behov. 

Det ska ställas i relationen till lagens riktlinjer för personkretsbedömning (Hedquist, 1997, s. 

12f). 

1.3 Begreppsförklaringar 

1.3.1  Funktionshinder 

Socialstyrelsen förklarar begreppet funktionshinder som den begränsning en 

funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. 

Funktionshindersbegreppet uppkommer ur begreppet handikapp, som enligt Olsson och 

Qvarsell (2000, s. 18f) kom till under 1960-talet. Begreppet uppkom i relationen mellan 

individen och de villkor som fanns runt om den. Handikappet gick inte att bedöma utan att ta 

hänsyn till vissa aspekter, såsom familje-, arbets-, utbildnings- och försörjningssituationer. 

Dammert (2013, s. 5) beskriver begreppet funktionshinder genom personer som på grund av 

skada eller sjukdom fått varaktiga funktionsnedsättningar och där samhälleliga brister skapar 

svårigheter i den dagliga livsföringen. Själva funktionshindret är ingen egenskap som finns 

hos personen utan det innebär situationer där individen och omgivningen möts. Det innebär 

att anpassa samhället utefter behov. Möller (2011, s. 187f) beskriver internationell 

klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) som ett verktyg som 

används inom vård och omsorg. Möller förklarar att ordet funktionshinder ses som ett negativt 

paraplybegrepp. Genom att titta på komponenter som såsom kroppsliga strukturer, kroppsliga 

funktioner och faktorer i omgivningen, går det att uttyda att i vissa situationer fungerar dessa 

komponenter bättre för vissa och sämre för andra. I socialt omsorgsarbete och socialt arbete är 

det viktigt att försöka eliminera eller minska funktionshindret och stärka det som fungerar. 

1.3.2 Goda levnadsvillkor 

Goda levnadsvillkor kan sammanfattas genom delaktighet, inflytande och självbestämmande. 

Det kan exempelvis vara att ha möjligheten att delta i samhällslivet. Inflytande och 
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självbestämmande kan innebära att individen har möjlighet att påverka och utforma sitt liv 

och de insatser som den har samt att alla individer ska ges möjlighet att leva som alla andra 

(Hedquist, 1997, s. 126ff). Vid biståndsbedömning ska goda levnadsvillkor tillförsäkra den 

enskilda individen en högre levnadsnivå än skäliga levnadsvillkor som ska uppnås enligt SoL 

(Dunér & Nordström, 2005, s. 33) 

1.3.3 Delaktighet 

Begreppet förekommer bland annat i LSS målsättningsparagraf och kan ses som en 

förutsättning för att alla ska ha möjlighet att leva ett liv som alla andra. Verksamheterna skall 

enligt 5§ LSS främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för 

individer som tillhör någon av personkretsarna enligt lagen. Målet med detta är att den 

enskilda individen ska ha möjlighet att leva som alla andra, efter sina egna behov och 

önskemål (Lewin, 2011, s. 95). 

2. Tidigare forskning 
Tidigare forskning belyser främst hur vissa faktorer påverkar biståndsbedömning såsom 

exempelvis politiska och ekonomiska faktorer men även hur biståndshandläggares yrkesroll 

förändrats genom olika omorganisationer. Dessa faktorer och omorganisationer kan ha en 

bidragande påverkan på den biståndsbedömning som görs i Sverige. De studier som 

presenteras i arbetet är enbart nationella studier eftersom det är svårt att hitta internationella 

studier som belyser biståndsbedömning inom LSS. Det finns dock internationell forskning 

som belyser biståndshandläggning överlag men det anses inte relevant för denna studie 

eftersom syftet främst är att belysa biståndsbedömning av särskilda insatser enligt LSS. 

2.1 Faktorer som påverkar biståndsbedömningen 
Lewin, Westin och Lewin (2008) har i studien Needs and ambitions in Swedish disability care 

genom en kvantitativ metod undersökt samtliga 289 kommuner i Sverige. De undersökte hur 

de olika kommunerna hade anpassat sin funktionshinderverksamhet när handikappsreformen 

trädde i kraft 1994.  Författarna förklarar att grundtanken med den nya handikappsreformen 

var att det bland annat skulle vara lättare för biståndshandläggare att bedöma rätten till 

insatser. Det skulle i sin tur bidra till att rättssäkerheten skulle öka på grund av att det var 

lättare att bedöma och att bedömningen skulle göras likvärdig i hela landet och att det inte 

skulle spela någon roll var individen bodde när den ansökte om insatser. Författarnas resultat 

av undersökningen påvisar att det finns lokala skillnader mellan kommunerna. Studien bygger 

även på om de skillnader som finns beror på att olika behov finns eller om det beror på 

politiska och strukturella förhållanden i kommunerna. Det framkommer i studien att det spelar 

roll vart individen bor gällande beviljandet av LSS-insatser. Detta menar författarna, beror på 

att större kommuner oftast har mer resurser och på så vis kan göra stödet mer 

kostnadseffektivt, i jämförelse med små kommuner. Små kommuner kan inte alltid erbjuda de 

insatser som finns i LSS och måste därmed köpa in dessa tjänster. Större kommuner kan oftast 

erbjuda alla insatser och kan därmed göra det mer kostnadseffektivt eftersom de slipper köpa 

in tjänster. 
 

 

Lewin (2009) beskriver i studien Skam, likgiltighet och eldsjälar - tre studier om LSS-

reformen och det kommunala självstyret vilka faktorer som kan påverka biståndsbedömningen 

i olika kommuner i Sverige. Urvalet var tre kommuner med ungefär 10 000 invånare där 

kommunpolitiker, tjänstemän och representanter från Riksförbundet för barn, unga och vuxna 

med utvecklingsstörning (FUB) intervjuades. Det visade sig att det fanns politiska aspekter 
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som påverkade tjänstemännen och brukarna i kommunerna. Det fanns även en skillnad mellan 

aktörernas handlande och deras inställning till sitt arbete, där viljan ansågs variera mycket. 

Det som undersöktes i studien, var om bostadsort hade betydelse för beviljandet av insatser. 

Resultatet påvisar att det fanns skillnader, då det framkom att politikernas likgiltighet skulle 

kunna komma att hota rättssäkerheten genom att LSS-stödet inte fanns tillgängligt i alla 

kommuner.  

 

Lewin (2009) framhåller att även om beslut fastslås i riksdagen och det råder total enighet, 

finns det ändå ingen garanti för att beslutet ska förverkligas. Det visar sig att det beror mycket 

på aktörerna som arbetar med genomförandet och dess vilja att följa de statliga 

styrningsintentionerna. Trots att LSS-stödet är ett resultat av ett gemensamt handlande, är det 

ändå upp till de enskilda aktörerna att fatta beslutet. Det som i sin tur kan påverka de enskilda 

aktörerna är en ansträngd ekonomi och en lojalitet mot de överordnade tjänstemännen och 

politikerna, vilket påverkar viljan att ge det stöd som utifrån en bedömning ansetts lämplig. 

Enligt Lewin (2009) kan detta påverka demokratin eftersom effektivitet prioriteras högt och 

där tjänstemännen har en stor inverkan. Detta anses enligt Lewin vara riskfyllt eftersom 

aktörerna inte kan ställas till svars på samma sätt som politikerna och därmed inte röstas bort. 

Det kan i sin tur påverka reformens utförande eftersom det hänger på tjänstemännens vilja. 

Lewin (2009) förklarar att Lipsky (1980) myntade begreppet copingstrategier som han 

menade att socialarbetare kunde använda sig av för att hantera den komplexitet som kunde 

finnas i arbetet. Det skulle exempelvis kunna vara att lätta på arbetsbördan och försvåra för de 

funktionshindrade att söka stöd. Erlandsson (2014) har i studien Rätt, norm och tillämpning 

studerat kommuner men även Försäkringskassor och Förvaltningsrätters bedömningsunderlag 

utifrån LSS. Studien är utförd genom intervjuer med tjänstemän samt granskning av domar 

och ärenden. Det har i studien visat sig att kommunerna använder sig av olika styrdokument 

för att bedöma rätten till insatser. Det som blir problematiskt är att kommunerna använder sig 

av olika normer och rättskällor i beslutsunderlaget och de vet inte riktigt vilket material som 

de får och inte får använda i underlaget. Studien är utförd i ett antal kommuner i Sverige med 

varierande antal invånare. Utifrån att Erlandsson studerat kommuner med varierande antal 

invånare, skiljer det sig både ekonomiskt och resursmässigt mellan kommunerna. I studien 

framkommer det att kommunerna använder sig av mindre omfattande styrdokument såsom 

riktlinjer som komplement till LSS medan Försäkringskassan har mer omfattande 

styrdokument. De styrdokument som kommunerna använder sig av skiljer sig från kommun 

till kommun men ändå är det de som handläggarna främst utgår ifrån, fastän de hänvisar till 

lagstiftning i sina beslut. Försäkringskassan däremot har styrdokument där varje moment är 

preciserat eftersom det ska vara likvärdigt inom hela myndigheten. Risken med det har visat 

sig vara att lagens målsättning försvinner eftersom dokumenten inte utgår från enskilt 

utformade behov utan generella behov efter vissa mallar. Förvaltningsrätterna har inga 

utredningar att utgå från utan deras material grundar sig på det som åberopas och rättskällor. 

Det har visat sig att domstolarna utgår från olika rättskällor såsom förarbeten och praxis i 

olika utsträckningar.   

 

Blomberg, Lindqvist och Widerlund (2010) har i studien Stöd och service till personer med 

utvecklingsstörning: En studie om förändringar i Sverige och Finland mellan åren 1990 och 

2010 intervjuat bland annat tjänstemän, politiker och brukare. Syftet med studien var att 

undersöka hur utvecklingen av stöd och service till personer med utvecklingsstörning i 

Sverige och Finland har förändrats under åren 1990 till 2010. För att kunna undersöka 

förändringen har författarna tagit del av olika relevanta dokument för att kunna jämföra och 

analysera intervjuerna. Författarna har i studien belyst att olika reformer och lagändringar 

gjorts under dessa år och de har kommit fram till att det finns stora ideologiska likheter 
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mellan länderna men det finns ändå vissa skillnader. En likhet mellan länderna är att det 

fortfarande finns brister i delaktigheten för funktionshindrade och att det finns regler i 

verksamheter som hindrar dem från att vara aktiva medborgare. För att de ska kunna vara 

aktiva medborgare ska det finnas möjlighet till tillgänglig information och alternativa 

kommunikationssätt i offentlig miljö, vilket det inte alltid gör. En skillnad är att Sverige 

ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ 

2008:26) medan Finland skrivit under den men den största skillnaden är att det fortfarande 

finns institutioner för personer med utvecklingsstörning i Finland, vilket det inte gör i Sverige. 

2.2 Förändringar i biståndshandläggares yrkesroll 

I studien Att prioritera i socialtjänsten: Om kommunalt handlingsutrymme och 

beslutsfattande, studerade Wörlén (2010) sex svenska kommuner och valde ut 353 tjänstemän 

och 191 politiker. Respondenterna har fått besvara frågor kring bland annat, prioriteringar 

inom organisationen. Det har i och med detta framkommit att barn/unga och äldre är två 

grupper som anses vara viktiga att resursmässigt satsa på vid besparingar. Grupper som inte 

anses lika viktiga att satsa på vid besparingar är socialbidragstagare, missbrukare, invandrare 

samt funktionshindrade. Författarna förklarar att det oftast inte diskuteras om prioriteringar 

inom socialtjänsten, men att det hela tiden förekommer överväganden om vilka grupper som 

ska få prioritet i samhället. 
 

Blomberg och Petersson (2011), När en ny organisationsmodell blir vardag: Spridningen av 

specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen och vad hände 

sedan är en studie som är baserad på intervjuer från åtta olika kommuner i Sverige, som under 

1992-2001 genomförde en organisationsförändring. Studiens syfte är att bland annat 

undersöka om det praktiskt förekommer några skillnader mellan olika biståndshandläggares 

sätt att arbeta i olika kommuner sedan reformen har implementerats. Detta då kommunerna i 

Sverige fått ett ökat ansvar över vården och omsorgen för de äldre och funktionshindrade. 

Blomberg och Petersson (2011) förklarar att biståndshandläggarnas yrkesroll förändrades och 

omvandlades till en specialiserad biståndshandläggarroll. Förändringen i yrkesrollen innebar 

att de gick från att både bedöma insatser och verkställa beslut till att enbart bedöma rätten till 

insats och sedan verkställde andra tjänstemän dessa beslut. Blomberg och Petersson (2011) 

kommer fram till att det skiljer sig mellan undersökningskommunerna gällande hur arbetet 

utförs eftersom vissa implementerade det nya arbetssättet utifrån reformen medan andra 

kommuner valde att inte implementera den nya reformen.  De flesta kommunerna arbetade 

dock utefter den nya reformen efter några år men det skiljde sig mellan kommunerna under 

den tiden som de omformade sina verksamheter. De arbetade till slut på ett någorlunda 

likvärdigt sätt när de kommit lika långt i omorganiseringsprocessen. I de kommuner som 

ingick i undersökningen finns det fortfarande ett starkt stöd för en specialisering av 

biståndshandläggare. Främst på grund av att det visat sig lösa angelägna problem i relation till 

att det är rättssäkert, kostnadseffektivt och kvalitetssäkert. 
 

Sammanfattningsvis belyser studierna hur reformer som biståndshandläggare arbetar utefter 

implementerats och vilka konsekvenser det har fått. Det går att se att lokala faktorer såsom 

politik och ekonomi styr hur bland annat biståndsbedömningen utförs och hur resurser 

fördelas. Det går även att uttyda att Socialtjänstens ansvar förändrats genom åren och hur 

resurserna fördelas i besparingstider men framförallt hur biståndhandläggarnas yrkesroll är 

utformad och hur de bedömer rätten till insatser. De reformer som implementerats har haft 

som mål att göra socialt arbete mer rättssäkert samt att alla ska ha samma möjligheter att få de 

insatser som de behöver för att tillgodose sina behov, oavsett vart de bor. Tanken med 

införandet av LSS-reformen var att det skulle vara rättssäkert, vilket bland annat innefattar att 
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det ska finnas en geografisk rättvisa och att bedömningen ska göras på lika villkor. Utifrån de 

studier som tagits del av, belyser de främst hur olika faktorer så som exempelvis ekonomi och 

politik påverkar bedömningen av insatser. 

2.3 Problemformulering 
Den moderna funktionshinderspolitiken trädde inte i kraft förrän i mitten på 1900-talet och det 

är enbart de sista tjugo åren som LSS funnits. Enligt det mål som finns med LSS har den 

funktionshindrade rätt att leva ett liv som andra och det bör ses som en självklarhet men innan 

mitten av det förra seklet var det ingen självklarhet. I LSS beskrivs den funktionshindrades 

levnadsvillkor som att den ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt men innan den 

moderna funktionshinderspolitiken uppkom bodde de flesta funktionshindrade på olika 

vårdhem (Lewin, 2011, s. 81). Den forskning som finns att tillgå belyser främst vad som var 

intentionen med lagen och att det inte riktigt blivit som det var tänkt utan det bedöms olika 

utifrån var individen bor (Lewin, Westin & Lewin, 2008). I tidigare studier belyser även 

Lewin, Westin och Lewin (2008) samt Lewin (2009) att det finns skillnader i hur LSS-

verksamheter bedrivs i Sveriges kommuner och att det finns politiska och ekonomiska 

faktorer som påverkar det. Lewin (2009) förklarar även att det skulle kunna finnas personliga 

faktorer som påverkar utformningen av LSS-verksamheten och biståndsbedömningen i olika 

kommuner. Några exempel på det kan vara lojalitet mot arbetsgivare eller viss personlig 

vinning samt kunskap och värderingar. Då de flesta studier som finns på fältet fokuserar på 

samhälleliga faktorer, anser vi att det är viktigt att göra en studie som belyser personliga 

faktorer som kan påverka biståndsbedömningen och om det skiljer sig mellan olika 

kommuner. Detta genom att ringa in ett socialt problem och undersöka problemet vidare. I 

detta fall gäller det biståndsbedömningen och rättssäkerheten utifrån lagstiftningen och hur 

biståndshandläggare arbetar utefter lagen och de riktlinjer som finns samt hur de förhåller sig 

till sina värderingar och åsikter. Genom att belysa biståndshandläggares tankegångar och 

resonemang, ökar medvetenheten om hur komplext deras arbete och lagstiftningen kan vara. 

Vår studie har betydelse för socialt arbete eftersom många av de som studerar till socionomer 

kommer att arbeta som biståndshandläggare när de avlagt examen. Genom att göra en studie 

om deras yrkesroll och deras kunskaper belyses vissa aspekter såsom rättssäkerhet vilket är en 

av de viktigaste delarna i deras arbete. Funktionshindersomsorgen är en stor del av 

socialtjänstens verksamhet och därför är det viktigt att belysa dessa frågeställningar. 

Frågeställningarna kan generera viktig kunskap inom det sociala arbetet eftersom de flesta 

studier som finns inom detta område belyser äldreomsorgen men sällan 

funktionshindersomsorgen. 

2.4 Syfte 
Det övergripande syftet med studien är att studera hur biståndshandläggare inom LSS-

verksamheter argumenterar och resonerar kring bedömning av insatser enligt LSS. Ett för 

studien avgränsat syfte är att beskriva och söka förståelse för hur biståndshandläggare i olika 

kommuner i Mellansverige argumenterar och resonerar vid bedömningen av särskilda insatser 

enligt lagen samt ytterligare hur de avgränsar och preciserar två av de begrepp som finns 

formulerade i lagstiftningen: goda levnadsvillkor och delaktighet.  

3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 
Föreliggande studie präglas av en kvalitativ metod. Bryman (2011, s. 340f) förklarar att den 

kvalitativa metoden oftast fokuserar på ordens betydelse. En del i den kvalitativa metoden är 

den kunskapsteoretiska ståndpunkten, där fokus läggs på undersökningsmiljön och där 
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deltagarna i vissa miljöer tolkar verkligheten beroende på de grundval de gör. En annan 

ståndpunkt är den ontologiska som förklarar att vissa sociala egenskaper skapas genom ett 

samspel mellan individer och att det inte är en speciell företeelse som konstruerar dem. 

Anledningen till att kvalitativ metod valts till studien är för att öka kunskapen och förståelsen 

kring biståndshandläggares resonemang och tankegångar i en beslutsprocess. Undersökningen 

i studien har genomförts genom fokusgruppsintervjuer. Det som undersöktes var om det fanns 

skillnader i resonemanget hos biståndshandläggare inom och mellan olika kommuner och hur 

deras värderingar och kunskaper om funktionsnedsättning och sociallagstiftning påverkar 

biståndsbedömningen.   

3.1.1 Kritisk realism  

Denna studie influeras av en kritisk realistisk ansats. Danermark (2003, s. 21f) förklarar att 

verkligheten enligt kritisk realism utgörs av olika mekanismer och att det är dessa som bör 

studeras och inte enbart empiriskt iakttagbara händelser. Kritisk realism bygger på en syn att 

det existerar en oberoende verklighet och en historisk och social kunskap om den. 

Verkligheten existerar oberoende av vår kunskap om den. Det går inte bara att observera den, 

eftersom det finns krafter och mekanismer som inte går att observera men det går att uppleva 

den genom att mekanismerna kan få saker att hända i världen (Danermark, 2003, s. 46f). Det 

kan tänkas att det finns mekanismer som styr biståndshandläggarnas arbete och det är dessa 

som sökts förståelse om i denna studie. 

3.2 Val av forskningsdesign 
Bryman (2011, s. 48) förklarar att en forskningsdesign utförs med syfte att styra och vägleda 

en insamling av data och hur analysen av data ska ske eller för att få fram hur information 

framkommer. Den design som valts för denna studie är en tvärsnittsstudie. Bryman (2011, s. 

84) förklarar att en tvärsnittsstudie används vid kvalitativa intervjuer eller fokusgrupper vid 

ett bestämt tillfälle. Metoden är bra att använda när någon är intresserad av att undersöka 

variationer, exempelvis i en familj eller organisation. För att metoden ska vara fruktbar, 

undersöks mer än ett fall för att se variationer. För att kunna få fram kvalitativ data i den 

tilltänkta studien har därför en tvärsnittsstudie valts som design, eftersom studiens metod 

utförs genom fokusgruppsintervju, där biståndshandläggares kunskaper om 

biståndshandläggning i flera olika kommuner studeras och jämförs.  

3.3 Val av forskningsmetod 

3.3.1 Fokusgrupper 

Intervjuerna har genomförts genom fokusgrupper med totalt elva informanter i fyra olika 

kommuner i Mellansverige. Wibeck (2010, s. 7) förklarar att fokusgruppsintervjuer bygger på 

gruppintervjuer där en mindre grupp människor möts och diskuterar ett speciellt ämne med 

varandra. Gruppen leds av en samtalsledare som kan tillföra nya aspekter i ämnet om det 

behövs. Metoden används inom samhällsvetenskaplig forskning för att studera föreställningar, 

attityder och värderingar som människor har för ett visst ämne (Wibeck, 2010, s.11ff). 

Bryman förklarar att de flesta som arbetar med fokusgrupper använder sig av en kvalitativ 

forskningsmetod, detta på grund av att forskaren är intresserad av att ta reda på hur 

individerna uppfattar frågeställningen som presenteras. Därför utformar forskaren en tämligen 

ostrukturerad intervju, för att på så vis kunna få deltagarna att uttrycka sina åsikter och 

associera fritt i sina tankegångar. Metoden kan bidra till att deltagarna börjar ifrågasätta 

varandras åsikter och argumentera sinsemellan. Det leder i sin tur till att forskaren får en mer 

realistisk syn över hur deltagarna tänker och tycker, då de reflektera över sin egen och andras 

uppfattning kring frågeställningen som diskuteras (Bryman, 2011, s. 447f). Genom att 

använda den här metoden i studien när intervjuerna genomförs, har informanterna 
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tillsammans möjlighet att resonera kring hur de arbetar och tänker i beslutsprocessen. De kan 

hjälpa varandra att förklara den övergripande bilden av arbetssättet de använder men även 

visa på eventuella olikheter i sina tankegångar. Denna metod passar bättre för denna studie 

eftersom det kan möjliggöra ett bredare resonemang i en fokusgruppintervju än en enskild 

intervju. 

Den forskningsmetod som använts i studien är Think aloud som innebär att en grupp som fått 

en vinjett att ta ställning till, ska tala högt samtidigt som de utför uppgiften. De ska beskriva 

vad de bland annat ser och tänker när de utför uppgiften (Gulliksen & Göransson, 2002, 256). 

Charters (2003, s. 71) menar att Think-aloud tekniken är ett av de mest effektiva sätten att 

kartlägga en tankeprocess och hur exempelvis olika individer tänker olika kring samma 

utförda uppgift. Deltagarna ska inte styras för mycket i processen eftersom forskaren vill att 

de ska uttrycka sina tankar spontant. I studien har den här metoden använts för att 

informanterna ska kunna reflektera och argumentera relativt fritt utifrån de vinjetter som 

presenterades. Delaktigheten ifrån oss har under intervjuerna inte varit särskilt synbar då vi 

inte ville att informanterna skulle styras av oss i sitt resonemang. Anledningen till att vinjetter 

använts i studien är för att de påminner om de ansökningar som biståndshandläggare dagligen 

handlägger. Då LSS innefattas av tio särskilda insatser bedömdes det rimligt att ta med två 

vinjetter med olika insatser för att möjliggöra ett bredare resonemang och en fördjupad bild 

över hur de resonerar i bedömningsprocessen. 

3.3.2 Vinjetter 

I studien har två vinjetter använts som underlag till fokusgruppsintervjuerna. Dessa vinjetter 

har sammanställts utifrån två domar RÅ 2006 ref. 66 och HFD 2011 ref. 60 (se bilaga 1 & 2). 

De är hämtade från rättsdatabasen infoTorg och vi valde att modifiera dem för att de skulle 

passa bättre till det som vi avsåg att undersöka och för att de inte skulle vara allt för 

igenkännande ifall någon av biståndshandläggarna redan hade tagit del av dessa domar 

tidigare. Det som modifierades var klienternas namn samt ort och evenemang. Bryman (2011, 

s. 425) förklarar att vinjetter kan vara olika scenarion som gör det lättare för människor att 

sätta sig in i vissa situationer och sammanhang och därmed bilda sig en uppfattning. Genom 

vinjetter blir det även lättare för forskare att förstå hur människor resonerar i vissa situationer. 

Det är enligt Bryman (2011, s. 258) viktigt att de situationer som finns beskrivna i vinjetter är 

trovärdiga. Det är därför viktigt att lägga ner tid på konstruktionen av dem. De vinjetter som 

använts i studien är trovärdiga eftersom vinjetterna är underbyggda av domar. Bryman (2011, 

s. 257) förklarar att det kan vara användbart att använda tillhörande vinjettfrågor som 

exempelvis kan gälla hur personen själv skulle agera i en liknande situation som den i 

vinjetten. Utöver vinjetterna ställdes frågor utifrån begrepp i lagstiftningen, där de fick 

beskriva hur de såg på vinjetterna som yrkesverksamma och om de ansåg att individerna i 

vinjetterna tillförsäkrades goda levnadsvillkor och delaktighet med den sökta insatsen. 

Informanterna fick enbart vetskap om att de skulle genomföra en fokusgruppsintervju men de 

fick inte ta del av vinjetterna eller tillhörande frågor i förväg. Detta på grund av att de inte 

skulle hinna förbereda ett svar utan de skulle föra ett resonemang utifrån den informationen 

som de fick på plats. 

3.4 Urval 
Kontakten med undersökningskommunerna har tagits genom mejl och telefonsamtal. I 

rekryteringen av informanter har ett målinriktat urval använts. Kommunerna valdes ut utifrån 

geografisk närhet men ändå med en spridning i invånarantal. Målinriktat urval innebär enligt 

Bryman (2011, s. 392) att forskaren i huvudsak väljer ut olika enheter som exempelvis 

organisationer eller dokument för att kunna besvara sina frågeställningar. Urvalsmetoden är 

relevant att använda för att få forskningsfrågor besvarade där en social företeelse ska förstås 
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(2011, s. 392). Urvalsmetoden passar bra vid urval av informanter till intervjuer eftersom det 

blir lättare att hitta relevanta personer för att kunna besvara sina forskningsfrågor (Bryman, 

2011, s. 434). Målinriktat urval valdes därför att biståndshandläggare är en specifik grupp och 

det passade för att uppnå studiens syfte. Antalet informanter vid varje intervju skulle vara 

minst två handläggare men det mest optimala var tre handläggare. De fokusgruppsintervjuer 

som hölls bestod främst av tre informanter men i en kommun kunde enbart två informanter 

delta.  

3.5 Undersökningsgrupp 
Storbyn är en kommun med cirka 10 000 invånare och det var två biståndshandläggare inom 

LSS som intervjuades. De har varit yrkesverksamma som biståndshandläggare inom LSS i 

cirka 10-15 år. 
 

Lillstad är en kommun med cirka 90 000 invånare och det var tre biståndshandläggare inom 

LSS som intervjuades. De har varit yrkesverksamma som biståndshandläggare inom LSS i 

cirka 10-15 år. 
 

Mellanstad är en kommun med cirka 100 000 invånare och det var tre biståndshandläggare 

inom LSS som intervjuades. De har varit yrkesverksamma som biståndshandläggare inom 

LSS i cirka 2-14 år. 
 

Storstad är en kommun med cirka 140 000 invånare och det var tre biståndshandläggare inom 

LSS som intervjuades. De har varit yrkesverksamma som biståndshandläggare inom LSS i 

cirka 1- 7 år. 

3.6 Genomförande 
Då studiens syfte är att undersöka biståndsbedömning och resonemang i utredningsprocessen 

kontaktades biståndshandläggare i Mellansverige via telefonsamtal och mejl. Därefter 

utarbetades vinjetter och vinjettfrågor utifrån två domar (bilaga 1 och 2). Intervjuerna hölls på 

informanternas kontor och tog cirka en timme. Informanterna hade enbart fått vetskap om att 

intervjun skulle handla om LSS men de fick tillgång till vinjetterna först vid intervjutillfället. 

De fick läsa varje vinjett i 10 minuter och därefter resonerade de kring dessa och vilka 

aspekter som var viktiga att ta hänsyn till för att kunna ta ett beslut. Efter att de hade resonerat 

kring vinjetterna, ställdes vinjettfrågor såsom hur de som yrkesverksamma såg på goda 

levnadsvillkor och delaktighet samt om de ansåg att de sökande tillförsäkrades detta. 

Intervjuerna spelades in med en MP3-spelare efter samtycke från informanterna och därefter 

transkriberades intervjuerna. Materialet analyserades sedan och har tolkats utifrån teorier och 

begrepp. Valet att spela in intervjuerna gjordes utifrån att Bryman (2011, s. 428) förklarar att 

det vid kvalitativa intervjuer är bra att spela in intervjuer, då forskaren vill få med vad 

personer säger och hur de säger det.  

3.7 Analysmetod 
I studien användes en tematisk analysmetod som enligt Bryman (2011, s. 528) betyder att 

utkristallisera vissa teman i intervjuer. Detta är användbart eftersom det ger möjlighet att hitta 

samband och teman utifrån biståndshandläggarnas tankegångar i beslutsprocessen. Braun och 

Clark (2006) beskriver tematisk analysmetod som en grundläggande metod inom kvalitativ 

analys. Det är en metod för att identifiera och hitta mönster i det data som insamlats. Genom 

metoden organiseras och förklaras data i detalj. Det är upp till den som behandlar data, vilka 

teman som presenteras för andra i en studie. Det är viktigt att forskaren erkänner den 

teoretiska position och de värderingar den har i relation till en kvalitativ studie. Det finns 
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andra analysmetoder förutom tematisk analys som skapar mönster utifrån insamlad data men 

då finns det en given teori kopplad till den. Tematisk analysmetod utgår från att fånga upp 

mönster som är kopplade till forskningsfrågan. För att kunna skönja teman i en text anser 

Bryman (2011, s. 528f) att det är viktigt att leta efter exempelvis repetitioner såsom ord som 

återkommer eller lokala uttryck som inte används på ett vanligt sätt. Deltagarna kan använda 

sig av liknelser eller att det finns likheter och skillnader i deras resonemang (Fejes & 

Thornberg, 2009, s. 204). För att skönja teman i intervjuerna har texten delats upp under olika 

kategorier som har utvecklats under analysens gång. Kategorier som hittades i materialet var 

goda levnadsvillkor, delaktighet, behov, normalisering och utredningsprocess. Kategorierna 

hittades utifrån ord som repeterades frekvent i intervjumaterialet men även genom att granska 

likheter och skillnader i deras resonemang. Utifrån kategorierna uppkom tre teman: 

levnadsvillkor, delaktighet och rätten till insats. De vinjettfrågor som ställdes var från början 

inte tänkta att ses som kategorier eller teman i den tematiska analysen men eftersom dessa 

begrepp var centrala i resultatet och de kunde sammankopplas med levnadsvillkor i övrigt, 

såsom normalisering, ansågs begreppen användbara som kategorier i tematiseringen. 

För att förstärka den tolkning som har gjorts i analysen, har citat använts. Det kan enligt Wigg 

(2009, s. 211) användas när resultat från livsberättelser presenteras. Citaten kan underbygga 

den tolkning som forskaren grundar sitt resonemang på. Det kan även användas för att belysa 

hur en person framställer sig själv i en viss situation. 

3.8 Informationssökning 
Litteratursökningen utfördes i databaserna Summon, Swepub och Google Scholar utan några 

avgränsningar förutom peer-reviewed eftersom det med avgränsningar blev ett väldigt tunt 

resultat.  I Summon användes sökord som [LAW] [LSS], Assistance notices, [Assistance 

notices disabled], [Administrating disability], Biståndshandläggning, Biståndshandläggare 

LSS, [Law disability], [Law] [Disability] [Assistance], Handläggning inom funktionshinder, 

Handläggning funktionshinder, Handläggning LSS, LSS-reformen, Vårdbehov 

funktionshindrade, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 

Socialtjänsten, handikappolitik. I Swepub användes sökord som, Biståndshandläggare och 

Biståndshandläggare LSS. I Google Scholar användes sökord som, Biståndhandläggare LSS 

och Biståndshandläggare funktionshinder. 

 

Då Sveriges välfärdssystem ser annorlunda ut gentemot andra länder, var det svårt att hitta 

internationell forskning som belyser biståndshandläggarens yrkesroll. De ord vi sökte på 

genererade enbart nationella studier som belyste delar av det vi hade för avsikt att undersöka. 

Det kan tänkas att det finns andra ord som belyser en biståndshandläggares yrkesroll i andra 

länder men vilka sökord som var lämpliga för detta var svåra att komma på. Vi försökte leta 

vidare i det resultat vi fick fram utifrån de sökningar vi gjorde i databaserna men vissa var 

låsta för icke-medlemmar. Vi sökte mycket själva men fick hjälp av vår handledare att komma 

på sökord. Av de träffar som hade någon sorts relevans, fanns det enbart sex studier som hade 

relevans och kunde kopplas till vår studie.    

3.9 Källkritik 
 I denna studie har förstahandskällor använts, såsom böcker och rapporter från Socialstyrelsen 

för att förvissa oss om att ingen annan tolkat informationen innan oss utifrån grundkällan. 

Vetenskapligt granskade studier har valts ut till studie för att minimera risken för falska källor. 

I studien har beaktan tagits gällande att det kan finnas andra studier än de som hittats som kan 

belysa andra aspekter av det som avsetts att studera, om andra sökord hade använts istället. 

Transkriberingen av intervjumaterialet utfördes omedelbart efter intervjuerna för att det 

tidsmässigt inte skulle uppstå några tvivelaktigheter. Genom att vara källkritisk menar Thurén 
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(2013, s. 4ff) att källor och dess tillförlitlighet värderas. Äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet är källkritiska principer. Äkthet syftar på om källan är det som den utger sig för 

att vara. Tidssamband syftar på att granska hur lång tid det är mellan händelsen och 

berättelsen. Ju längre tid som gått, desto mer tvivelaktig är källan. En källa ska vara 

oberoende av någon annan källa, det vill säga att den inte ska vara influerad av någon annan. 

Tendensfrihet innebär att det inte ska finnas någon misstanke om att källan ger en falsk bild 

av verkligheten på grund av en förvrängd verklighetsbild påverkad av ekonomiska eller 

politiska faktorer. 

3.10 Studiens reliabilitet och validitet samt generaliserbarhet 
Begreppet validitet används ofta för att beskriva kvaliteten på den forskning som har 

genomförts. Begreppet används för att förklarar i vilken utsträckning forskaren har undersökt 

det som var tänkt att undersökas och om metoderna som har använts har varit relevanta utifrån 

studiens syfte. Begreppet har från början sin grund inom den kvantitativa 

forskningstraditionen men det används även inom den kvalitativa forskningen (Fejes & 

Thornberg, 2009, s. 218). Vidare förklarar Fejes och Thornberg (2009, s. 218) att det är en del 

forskare inom den kvalitativa forskningstraditionen som är tveksamma till att använda 

begreppet och menar att det finns andra begrepp som passar bättre, exempelvis trovärdighet 

och tillförlitlighet. Syftet med studien var att undersöka hur biståndshandläggare resonerar 

och argumenterar i bedömningen av insatser enligt LSS. Detta undersöktes genom att använda 

vinjetter och fokusgrupper, för att på så vis försöka fånga upp tankegångarna under en 

bedömningsprocess. Intervjuerna har sedan analyserats genom en tematisk analys för att hitta 

centrala teman i intervjumaterialet.  

 

I studien har det funnits en strävan efter att besvara syftet och genom att reflektera över vilken 

information som kan belysa syftet kan det bidra till stärkt validitet. De tidigare studier som 

använts till vår studie har omsorgsfullt valts ut för att stärka det som avsetts att undersöka och 

genom dem skapa en problemformulering. Teorin som förankrats i arbetet belyser 

välstuderade faktorer som kan anses tillförlitliga och stärka validiteten. Utifrån studiens syfte 

anser vi att validiteten är hög men det är svårt att säga att resultatet skulle kunna generaliseras 

eftersom det enligt Silverman (2006, s. 290ff) inte går att generalisera och skapa teorier 

utifrån kvalitativ metod eftersom det som studeras inte är i den omfattning som krävs för att 

kunna generaliseras på en hel population. Det som däremot är genomförbart är att generalisera 

för att stärka tidigare studier som pekar på liknande resultat. I tidigare studier har vissa 

faktorer inom biståndsbedömningen belysts och genom vår studies resultat kan vi generalisera 

och stärka de faktorer som tidigare påvisats i andra studier. 

 

Begreppet reliabilitet innefattar enligt Bryman (2011, s. 49) hur tillförlitligt ett resultat från en 

undersökning är och om resultatet av en undersökning blir det samma om undersökningen 

genomförs igen eller om det är slumpen som har påverkat resultatet. Bryman (2011, s. 353) 

tydliggör att när begreppen används inom den kvalitativa forskningen ändras inte begreppens 

betydelse men det läggs mindre vikt vid frågor som gäller att mäta något. Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 310) förklarar att när en forskningsfråga bedöms vara reliabel och valid, 

återstår frågan att bedöma i vilken utsträckning resultatet skulle kunna generaliseras till andra 

populationer och grupper, eller om resultatet bara kan anses säga något om de personer som 

har undersökts i studien. Genom att ha preciserat hur vi gått till väga i metodavsnittet för att 

insamla den information som finns i studien, underlättar det för andra forskare att genomföra 

en liknande studie. Vi har även använt oss av citat för att stärka reliabiliteten och påvisa att det 

inte är egna tolkningar som gjorts. De vinjetter som använts har redovisats i studien för att 

påvisa att resultatet har relevans för studien och för att stärka reliabiliteten. 
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3.11 Etiska aspekter 
I studien har Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002, s. 7) såsom informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet vägts in. Alla uppgifter har 

behandlats konfidentiellt, det vill säga att ingens identitet har röjts eller vilken data som 

undersökts. Det material som insamlats har enbart använts för studien och de uppgifter som 

insamlats om biståndshandläggarna och MP3 filer har tagits bort för att obehöriga inte ska 

kunna nyttja intervjumaterialet som använts till studien. De vinjetter som använts har 

utformats utifrån fall som tagits upp i Förvaltningsrätten eftersom dessa är offentliga 

handlingar och på så vis behövdes inte hänsyn tas till att sekretessen skulle brytas. Ett 

informationsmejl formulerades och skickades ut till ansvariga chefer för biståndshandläggarna 

som i sin tur vidarebefordrade mejlet till biståndshandläggarna. Biståndshandläggarna har 

sedan kontaktat oss via mejl och gett sitt samtycke till att ställa upp på intervjuerna. Tydlig 

information har getts inför intervjuerna via mejl och vilket syfte studien har och att 

inspelningen av intervjuerna behandlas konfidentiellt. Kommunerna är också avidentifierade 

och nämns inte vid namn eftersom vi ansåg att det kunde skapa negativa konsekvenser för 

dessa kommuner eftersom biståndshandläggarnas representerar kommunens 

funktionshindersverksamhet. Skulle vi ifrågasätta dess resonemang skulle det kunna innebära 

att det tas som kritik mot hela verksamheten. En annan aspekt som vi tänkte på var hur 

deltagarna skulle reagera när de diskuterade tillsammans och att det kunde uppstå etiska 

dilemman i samtalen eftersom det skulle kunna finnas vissa ”regler” för vad som får och inte 

får sägas samt hur de porträtteras gentemot varandra när de resonerar. Det skulle i sin tur 

kunna skada deras yrkesrelation. Vi ansåg dock att risken för detta inte var alltför stor 

eftersom biståndshandläggarna vanligtvis resonerar tillsammans i grupp gällande vissa fall 

och är vana att arbeta i grupp. De fick även tydlig information om att det var en gruppintervju 

och har därmed kunnat ta ställning till att de inte kunde vara anonyma gentemot varandra. 

4. Teoretiska utgångspunkter 
Nedan presenteras fyra valda teoretiska utgångspunkter som används för att analysera de 

resonemang som uppkommit i intervjuerna. Teorierna har framkommit utifrån på förhand 

valda begrepp så som delaktighet, goda levnadsvillkor och handlingsutrymme men även 

genom tidigare forskning. De teorier som valts ut för studien belyser komplexiteten i arbetet 

för de yrkesverksamma inom socialt arbete samt vilken makt de har gentemot klienterna.  

4.1 Gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme 
Lipsky lanserade begreppet street-level bureaucrats 1980 som till svenska oftast översätts till 

gräsrotsbyråkrater eller gatunivåbyråkrater. Detta begrepp tillsammans med hans teori 

användes för att förklara de som arbetar inom människobehandlande organisationer, vilka 

förväntningar som finns på yrkesrollen, vilket handlingsutrymme de har samt hur de kan 

förhålla sig till sitt arbete och de resurser och befogenheter som de ansvarar över. En 

gräsrotsbyråkrat karakteriseras enligt Lipsky (2010, s. 3f) av en tjänsteman inom den 

offentliga sektorn som i sitt arbete står i direkt kontakt med medborgarna i samhället. 

Yrkesroller som innefattas av dessa tjänstemän kan vara exempelvis lärare, polis, 

socialarbetare eller advokater inom den offentliga sektorn. Gemensamt för dessa är att de står 

i direkt kontakt med de som de ska hjälpa utifrån den organisation som de representerar, samt 

att de tillhandahåller de offentliga förmåner och tjänster som samhället har att erbjuda. De har 

i sitt arbete möjlighet att avgöra vem som ska få ta del av dessa förmåner och tjänster genom 

att kontrollerar att vissa kriterier är uppfyllda. Tjänsten innebär således att de påverkar andra 

individers liv genom beslutsfattande utifrån olika politiska och sociala ställningstaganden som 

finns i olika lagar och förordningar. Lipsky (2010, s. 4) poängterar att de ofta har ensam 

behörighet att fatta beslut men att det är lagar och olika förordningar som ska styra deras 
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arbete. Detta kan leda till att olika dilemman uppstår då lagstiftningen lämnar utrymme för 

tolkning. Tjänstemannen måste förhålla sig till dels de uppdrag som organisationen har och 

dels till alla de olika människor de möter i sitt arbete och deras enskilda behov. Det är således 

upp till tjänstemannen att förmedla organisationens uppdrag med det behov som klienterna 

har för att alla ska känna sig nöjda och att allt har gått rätt till. Vidare förklaras att 

tjänstemännen i sitt arbete ofta arbetar under tidspress och att det oftast finns knapert med 

resurser i förhållande till den arbetsbörda som de har.  

 

Ett annat centralt begrepp som Lipsky (2010, s. 13) redogör för är discretion som till svenska 

brukar översättas till handlingsutrymme. Han beskriver handlingsutrymmet på likvärdigt sätt 

som när han beskriver gräsrotsbyråkratens yrkesroll eftersom den ges utrymme att med 

handlingsutrymmet, besluta över åtgärder och offentliga förmåner. Gräsrotsbyråkraten är ändå 

begränsad av lagstiftningen, politiska mål, strukturer och normer som råder inom den 

organisation som den arbetar inom. Det leder till att gräsrotsbyråkraten i sitt arbete måste ta 

hänsyn till både medborgarna och organisationen för att alla ska känna att de beslut som tas är 

korrekta (Svensson et al, 2008 s.16). Enligt Lipsky (2010, s. 13) har gräsrotsbyråkraten ett 

stort handlingsutrymme eftersom den beslutar om vilka insatser och offentliga förmåner 

klinter ska få, vilken typ av insats som ska beviljas, vilken kvalitet den ska få och i vilken 

uträckning den ska ges. Detta leder till att arbetet oftast blir väldigt komplext. För att klara av 

denna komplexitet använder sig gräsrotsbyråkraten oftast av ”coping strategies” som enligt 

Lipsky (2010, s. 33f) kan förklaras genom att den i sitt arbete utarbetar förenklingar och 

genvägar för att hanterar komplexiteten, vilket kan leda till att det inom organisationer bildas 

en egen policy istället för den lag som är avsedd. 

4.2 Omvårdnadsdilemma och maktperspektiv 
Alla människor har en viss människosyn, vilket påverkar förståelsen för både sig själv och de 

människor som de möter. Det finns fyra vetenskapliga traditioner om människosyn. Dessa 

fyra människosyner är sammanvävda med hur människor praktiskt bemöter och behandlar 

andra människor i socialt arbete. Den ena traditionen är att se människan genom arvsteori, 

som innebär att vi människor är de vi är redan vid födseln. Det handlar inte enbart om 

förutbestämt kön eller hudfärg utan även om hur framgångsrik en person kan bli eller om den 

är god och laglydig. Behaviorismens tankesätt är den andra traditionen, som ser människan 

som ett objekt som är påverkningsbar och detta genom stimuli. Den tredje traditionen kan 

kopplas till psykoanalytisk teori, där människans första år präglar dess liv och person. Genom 

den fjärde traditionen ses människan som en ständigt utvecklande varelse som genom 

samspelet med andra kan utvecklas hela livet (Eliasson, 1995, s. 51ff).  

 

Eliasson (1995, s. 55ff) beskriver synen på människan som subjekt kontra objekt, där 

samhället gått mot en subjektifierande människosyn och där individens självbestämmande och 

valfrihet är i fokus. Individen är en självständig varelse som har ett eget ansvar för sin 

utveckling och sitt självförverkligande genom ett subjektivt synsätt. Samhället har tidigare 

präglats av jämlikhet men där jämlikhet har blivit detsamma som likhet och där det 

solidariska ansvaret bytts mot uppifrånstyrning och förmyndarskap. Det har dock förändrats 

med strävan mot demokrati och respekt för individen. Det går inte enbart att se människan 

som ett subjekt eftersom människan formas i samspelet med andra. Det är viktigt att se 

människan som både ett subjekt och ett objekt för att kunna få en helhetsbild. Å ena sidan ska 

individen respekteras och dess självbestämmande och identitet ska värnas om. Å andra sidan 

tas det kollektiva och individuella ansvaret för varandra i beaktan. Synsättet att individens 

självbestämmande och integritet ska värnas om hamnar ofta i konflikt med det kollektiva och 

individuella ansvaret eftersom det exempelvis är den enskilda individen som har ett eget 
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ansvar för sitt liv samtidigt som dess vilja ska tas i beaktande vid omsorgs- och socialt arbete 

(Eliasson, 1995, s. 57f). Det har visat sig att även om myndigheter utger sig för att 

subjektifiera så objektifierar de människor och dess inflytande och självbestämmande 

minskar. Det som kan ses som negativt med ett subjektivt synsätt är att det är den enskilda 

individen som får stå ansvarig för sitt liv om den befinner sig i fattigdom, åldrande och 

svaghet (Eliasson, 1995, s.57f). Den enskilda individen ses som den “svaga parten” i mötet 

med samhälleliga institutioner eftersom det är upp till hjälparen att definiera de behov och 

problem som den enskilda individen har. De bestämmande faktorerna i en biståndsbedömning 

är de ramar och resurser som styr en hjälpgivande institution (Eliasson, 1995, s. 168) 

4.3 Empowerment 
I vetenskapliga litteraturen började inte begreppet Empowerment att användas på riktigt 

förrän i slutet på 1970-talet eftersom det då började diskuteras om lokal utveckling, lokalt 

självstyre, aktivism och social mobilisering. Empowerment kopplades ihop med individuellt 

självförverkligande och egenmakt (Askheim & Starrin, 2007, s. 10f). Empowerment kan 

förklaras genom tre andra ord såsom styrka, makt och kraft. Det innebär att människan vill ha 

något att säga till om och att den vill ha kontroll över sitt eget liv. Empowerment associeras 

med något positivt som används av bland annat läkare, socialarbetare och sjuksköterskor. 

Begreppet belyser vikten av att stödja människor som befinner sig i en utsatt situation. Det 

lägger också vikt vid att det är den enskilda individen som själv vet vad som är problemet 

(Askheim & Starrin, 2007, s. 9ff). Empowerment betyder olika för olika aktörer men 

tyngdpunkten ligger ändå på makt, styrka och kraft. Det handlar om att människan är en aktiv 

varelse som vet sitt eget bästa om rätta förutsättningar finns. Den ska hjälpas att ta sig från en 

maktlös position och stärka sitt självförtroende och ges mer kunskap och en bättre självbild 

vilket medför att den kan förändra sitt liv. Genom att skapa en medvetenhet hos individen 

gällande sambanden mellan sitt liv och samhälleliga förhållanden och att den inte är ensam i 

situationen som den befinner sig i, kan det leda till ett eget handlande (Askheim & Starrin, 

2007, s. 12ff).  I ett empowermentarbete finns det några viktiga utgångspunkter såsom 

värderingar, människosyn och förhållningssätt. Vilken utgångspunkt som genomsyrar 

arbetsplatser är upp till varje verksamhet beroende på vad de anser är viktigt att prioritera. 

Genom empowerment motiveras människor att ta eget ansvar och göra saker själva. 

4.4 Normalisering 
Normalisering som begrepp inom funktionshinderområdet uppkom när de som hade en 

psykisk funktionsnedsättning flyttade från vårdhemmen till egna boenden eftersom alla som 

hade en psykisk funktionsnedsättning skulle ges möjligheten att leva ett liv som alla andra 

(Lewin 2011, s. 81). Normaliseringsprincipen var ett begrepp som Nirje (2003, s. 15) myntade 

och som enligt honom skulle gälla för alla oavsett graden av utvecklingsstörning. Principen är 

applicerbar hos alla i samhället och alla åldrar. Dunér och Nordström (2005, s.12 f) förklarar 

att normalisering har stor betydelse för utformningen av äldre och funktionshindrades omsorg 

idag. Normalisering uppkom utifrån att en förändring av livsvillkoren för personer med 

utvecklingsstörning blev allt viktigare. Detta innebar att personer med utvecklingsstörning 

och andra funktionshinder skulle leva som alla andra i samhället och på lika villkor. 

Normalisering uppkom som fenomen utifrån den särbehandling som tidigare kännetecknade 

den omsorg som fanns för de utvecklingsstörda. En del i normaliseringen var att de äldre och 

funktionshindrade skulle ha lika stor rätt som alla andra att få en normal dygnsrytm, 

veckorytm och årsrytm men även en normal livscykel, sexuella mönster och 

självbestämmande. Normaliseringen bidrog till avinstitutionalisering i Sverige. De som 

tidigare hade bott på institutioner skulle erbjudas att leva ett normalt och självständigt liv.  
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Sammanfattningsvis belyser alla teorier och begrepp ovan hur makt kan komma till uttryck 

samt hur komplex en biståndshandläggares yrkesroll kan vara. De ska dels förhålla sig till de 

förväntningar som är kopplade till yrkesrollen men även det handlingsutrymme som de har 

och förfogar över. Biståndshandläggare har makt över sina klienter då de kan ta beslut som 

både gynnar och missgynnar klienten. De måste dock ha ett subjektivt och objektivt synsätt 

gentemot klienten eftersom klienten är ett subjekt som har en egen vilja men att klienten även 

ska likställas med andra i samhället. Biståndshandläggare kan även välja att hjälpa klienter till 

självhjälp genom att fokusera på att stärka det som fungerar för klienten och ge klienten 

verktyg för att kunna nå insikt utifrån den problembild som finns och på så vis kunna förändra 

sitt liv. 
 

5. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat och en tematisk analys av vad som framkommit 

i intervjuerna. Utifrån det syfte som tidigare presenterats i arbetet belyser detta avsnitt tre 

teman: levnadsvillkor, delaktighet och rätten till insatser. De vinjetter som använts i 

intervjuerna och som ligger till grund för resultatet och analysen utgörs av Lisa 18 år som 

ansöker om ledsagarservice 9 § 3 LSS om 10 timmar i veckan, på grund av att hon inte kan ta 

sig ut på egen hand (se bilaga 1) samt Torgny 56 år som ansöker om korttidsvistelse enligt 9 § 

6 LSS för att delta i arrangemanget ”Dansa med vargar” (se bilaga 2). För att få en bild av hur 

biståndshandläggarna resonerade kring begreppen delaktighet och goda levnadsvillkor som 

genomsyrar LSS användes dessa begrepp i vinjettfrågorna. 

5.1 Levnadsvillkor 

5.1.1 Goda levnadsvillkor 

Alla informanter uttryckte att goda levnadsvillkor är något som står i lagen men som även ska 

genomsyra deras arbete. I Mellanstad argumenterade de för att de alltid utgår ifrån hur andra 

människor lever för att mäta vad som är goda levnadsvillkor. Utifrån vinjetten med Lisa 

tittade de på vad hon kunnat göra om hon inte hade haft någon funktionsnedsättning. I 

vinjetten med Torgny resonerade de kring om han kunde uppnå goda levnadsvillkor utan den 

sökta insatsen, om han hade mycket annat som hände i vardagen och på så vis kunde uppnå 

goda levnadsvillkor ändå. Syftet var att försäkra sig om att han uppnådde goda levnadsvillkor 

utan insatsen ifall de gav avslag. 
 

I Storbyn menade de att de alltid jämför vad som är goda levnadsvillkor i förhållande till 

övrig befolkning och att lika villkor ska gälla för alla gällande deltagandet i samhällslivet. De 

argumenterade även för att det skiljer sig mycket mellan vad olika människor tycker är goda 

levnadsvillkor och att det kan ha att göra med familjesituationer och hur ens umgängeskrets 

med vänner och bekanta ser ut. De menade att de alltid utgick från individen och vad den 

ansåg vara goda levnadsvillkor och vilken insats som behövs för att individen skall uppnå 

goda levnadsvillkor. I vinjetten Torgny menade de att han fick sina levnadsvillkor 

tillgodosedda genom befintliga insatser. I Lillstad argumenterade en av biståndshandläggarna 

för goda levnadsvillkor: 

 

“Vi måste försöka att hålla oss ifrån vad jag bedömer och egna värderingar. Goda 

levnadsvillkor, man måste på något sätt skaffa sig en kunskap om hur människor lever i olika 

åldrar för att ha någotsånär grepp om vad det handlar om. Goda levnadsvillkor är snäppet 

mer än skäliga för skäliga, då överlever man ju bara. Vid goda då lever man. Det tycker jag 

är en skillnad, förenklat överlever du med skäligt och lever med goda”. 
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Vidare förklarade biståndshandläggarna att de i vinjetten med Lisa ansåg att hon 

tillförsäkrades goda levnadsvillkor med den sökta insatsen tillsammans med de insatser som 

hon redan hade. Utifrån vinjetten med Torgny menade de att han hade personlig assistans som 

skulle tillgodose hans behov och därigenom tillförsäkrades han goda levnadsvillkor. De ansåg 

att han inte behövde korttidsvistelse för det. I Storstad argumenterade de för att lagen ska 

kompensera funktionsnedsättningen och att individen ska kunna leva som andra. De menade 

att det får jämföras med SoL och skäliga levnadsvillkor och ”snäppar” upp det lite till. De 

argumenterade även för att individen skulle få ha det rätt så bra och kunna leva i samhället 

som andra. Goda levnadsvillkor för dem var att leva som alla andra. Lever man som andra så 

har man goda levnadsvillkor. Utifrån vinjetten med Lisa ansåg de att hon tillförsäkrades goda 

levnadsvillkor med den sökta insatsen. Utifrån vinjetten med Torgny menade de att genom att 

jämföra hans liv med andra människor i samhället och hur exempelvis andra reser och vad 

som är goda levnadsvillkor genom hur mycket man vanligvis reser kunde de få en förståelse 

för vad som var goda levnadsvillkor för honom. 

 

Eliasson, (1995, s.57f) menar att det är viktigt att se människan som både ett subjekt och ett 

objekt för att få en helhetsbild. Å ena sidan ska individen respekteras och dess 

självbestämmande och identitet ska värnas om. Å andra sidan tas det kollektiva och 

individuella ansvaret för varandra i beaktan. Utifrån biståndshandläggarnas syn på goda 

levnadsvillkor framkommer det att vissa av dem ser klienten som både ett subjekt och ett 

objekt eftersom de anser att det är klientens åsikt om sina levnadsvillkor som ska respekteras 

och vara i fokus samt att de försöker hålla egna värderingar utanför utredningen. Objektivt 

sett uppger de att de jämför med andra människor i samhället, vilket Eliasson (1995, s 57f) 

poängterar är viktigt att göra. Alla biståndshandläggare uppger att de jämför klienten med 

andra i samhället i biståndsbedömningen. Vissa av dem menar även att personen tillförsäkras 

goda levnadsvillkor om den får leva som andra i samhället medan de andra 

biståndshandläggarna anser att det krävs mer än så för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. De 

biståndshandläggare som anser att klienten tillförsäkras goda levnadsvillkor om den jämförs 

och får sina behov utformade efter hur andra lever, ser enbart klienten som ett objekt, där alla 

som lever på lika villkor har goda levnadsvillkor och frångår då individens egen åsikt om vad 

den själv anser är goda levnadsvillkor. Askheim och Starrin (2007, s. 12ff) belyser att 

människan är en aktiv individ som vet sitt eget bästa om rätta förutsättningar finns. Vissa av 

biståndshandläggarna menade att det utifrån vinjetten med Lisa var viktigt att undersöka vad 

hon hade kunnat göra om hon hade levt utan funktionsnedsättning samt vad hon har för 

förutsättningar, såsom familj och vänner. Genom att kartlägga vilka behov som tillgodoses 

och inte medför det att hon kan få vetskap om vad hon kan anses behöva för att uppnå goda 

levnadsvillkor och att hon får förutsättningar att leva ett liv som det hon hade haft om hon inte 

hade någon funktionsnedsättning. 

5.1.2 Normalisering 

I Mellanstad jämförde de med personer i samma ålder när de utredde rätten till insatser och 

hur insatsen skulle kunna utformas. Vad gör personer i samma ålder? Har andra råd? Reser 

andra? De menade att det är sådana aspekter de tar i beaktande i vinjetterna med Lisa och 

Torgny. I Storbyn argumenterade de för att individen måste kunna leva som alla andra, 

exempelvis om ett femårigt barn ansöker om en insats, då jämförs den med vad ett barn som 

inte är funktionshindrat i samma ålder skulle kunna göra. De menade även att det var viktigt 

att kolla på om det var rimligt och om normalbefolkningen levde på samma villkor. De 

argumenterade även för att det som är normalt förändras över tid för den sökande och att de 

måste vara flexibla och se vad som händer framåt. Det var även så de argumenterade utifrån 

vinjetten med Lisa, att det var viktigt att utgå från att hon skulle kunna leva som andra. I 
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Lillstad menade de att de beaktade att individen skulle kunna leva som andra. Utifrån 

vinjetten med Lisa tänkte de på hur en 18-åring lever idag: 
 

“Vi behöver ju inte vara så jättesmarta och gjort så stora omvärldsanalyser för att kunna 

förstå att det är utåtriktat man lever som 18-åring. De dansar och grejar och härjar på och 

gör mängder av saker tillsammans”. 
 

I Storstad jämförde de med andra ungdomar i samma ålder utifrån vinjetten med Lisa. De 

förklarade vidare att gällande vinjetten med Torgny och hans resa, jämställer de med hur 

andra reser och vad som är goda levnadsvillkor genom hur mycket en person vanligtvis reser. 
 

“Man får jämföra med sig själv, vad man själv tycker är bra standard, så brukar jag tänka” 
 

Lewin (2011, s. 81) förklarar att normalisering innebär att alla som har en psykisk 

funktionsnedsättning ska ges möjligheten att leva ett liv som alla andra. Utifrån det som 

kommunerna argumenterat för, kan deras sätt att tänka likställas med normalisering eftersom 

de menar att det är viktigt att jämföra den sökandes behov med hur de i samhället som är i 

samma ålder och utan funktionsnedsättning lever. Lipsky (2010, s. 4f) menar att lagstiftningen 

lämnar utrymme för tolkning vilket kan leda till att det uppstår olika dilemman. Eliasson 

(1995, s.57f) förklarar vidare att det visat sig att myndigheter objektifierar människor. Den 

enskilda individen ses som den svaga parten i mötet med samhälleliga institutioner eftersom 

det är upp till hjälparen att definiera de behov och problem som den enskilda individen har. 

Utifrån det som Lipsky och Eliasson nämner kan det tänkas att genom att utgå från 

normalisering som kommunerna antyder att de gör, kan det leda till att de ser klienten som ett 

objekt snarare än ett subjekt. Det ger dem utrymme att själva tolka vad klienten har för behov 

och hur den kan uppnå goda levnadsvillkor genom att se vad som anses vara normalt för 

andra. Som de nämnde i Storstad gällande goda levnadsvillkor är det viktigt att se till 

individens vilja och inte vad handläggaren själv anser är goda levnadsvillkor. Det kan kopplas 

till normaliseringsprincipen och att det inte enbart går att se till hur andra lever utan även ha i 

beaktande vad den enskilde själv har för önskemål. 

5.1.3 Behov 

Alla biståndshandläggare i de olika kommuner kom fram till att Lisa hade ett behov som inte 

var tillgodosett och att hon var i behov av ledsagare men de flesta menade dock att 10 timmar 

i veckan var för mycket tid och de undrade vad hon skulle ha all tid till. Det var även några 

som ställde sig frågande till om hon ansökte om rätt insats: 
 

“Det hon vill ha insatser till är för att komma på bio, shoppa och att dansa. Då funderar jag 

lite på, vill hon ha en person som hon kan umgås med på bio eller vill hon ha hjälp med att ta 

sig dit? Det känns lite som de vill ha två insatser i en fast de ansöker om en insats. Det är 

också något man skulle ha frågat, menar ni att det är en person som ska sitta och umgås med 

dig som du vill ha trevligt med, eller är det någon som ska hjälpa dig dit då du träffar en 

annan kompis där?” 
 

I Mellanstad förklarade biståndshandläggarna att när de utreder om de ska bevilja insatser 

kartlägger de först vilket behov den sökande har och vilka insatser som passar dennes behov. 

Ger de avslag tittar de på om det finns andra insatser som skulle passa för dennes behov. 

Biståndshandläggarna förtydligade att det inte är någon annan som ska tycka, utan det är den 

sökande som ska få uttrycka sin önskan. I vinjetten med Lisa och hur de såg på hennes behov 

utifrån hennes funktionshinder förklarade de att: 
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“Ja jag tänker lite, det lyser igenom att det är pappan som säger att hon är mycket isolerad 

för det får jag inte riktigt fram vem det är som tycker” 
 

Med utgångspunkt från begreppet empowerment som belyser vikten av att stödja människor 

som befinner sig i en utsatt situation och att det är den enskilda individen som själv vet vad 

den behöver ha för hjälp och vad som kan vara problemet (Askheim & Starrin, 2007, s. 9ff), 

kan det tolkas som att handläggarna använder empowerment i sin behovsbedömning av 

insatserna, då det är den enskilda individen som är i fokus och får uttrycka sina behov och 

önskemål. Askheim och Starrin (2007, s. 12f) förklarar att varje individ är en aktiv individ 

som vet sitt eget bästa om rätta förutsättningar finns, vilket tydligt framkommer att 

handläggarna utgår från när de bedömer vilket behov den sökande har. Vidare i resonemanget 

förklarade de i Mellanstad att personer med Down syndrom oftast är glada och vill göra saker: 
 

“När jag tänker på Lisa som är 18 år och har Downs syndrom så tror jag inte att hon skulle 

säga nej om hon inte var trött, utan då skulle hon vara med på det mesta, för oftast är man 

glad och man är framåt och man känner åh vad roligt att vara här. Vill de inte delta så beror 

det på att de är trötta” 

 

Då Lisa inte vill delta i kommunens verksamheter skulle det enligt dem kunna bero på att hon 

är trött. Det skulle kunna kopplas till det som tidigare beskrivits om objektifiering utifrån 

Eliasson (1995, s.57f) eftersom biståndshandläggarna objektifierar Lisa och hennes behov 

utifrån hennes funktionsnedsättning. Biståndshandläggarna förklarade att det oftast kommer 

motstridiga behov och önskemål ifrån den sökande och dennes anhöriga. De förklarar att i 

bedömningsprocessen behöver de utreda vilket behov den sökande har, om behovet är 

tillgodosett och vilka insatser som skulle passa dennes behov. Det kan kopplas till det Lipsky 

(2010, s. 3) beskriver om gräsrotsbyråkrater och dess komplexa yrkesroll eftersom det enligt 

honom kan uppstå dilemman i deras arbete. Ett dilemma är att gräsrotsbyråkraterna i sitt 

arbete har möjlighet att avgöra vem som ska få ta del av offentliga förmåner och tjänster. 

Detta kan även uttydas i det resonemang som biståndshandläggarna för om hur de behöver 

titta på andra insatser som skulle passa den sökandes önskemål bättre ifall de gav avslag. I 

Storbyn förklarade biståndshandläggarna att när de bedömer om ett behov redan är 

tillgodosett eller inte, utgår de ifrån den enskilda individen. De menade att det är den sökande 

som är standardmallen och vet vilka behov och önskemål den har. De förklarade även att 

behovet är något som kan förändras över tid. I vinjetten med Torgny bedömde 

biståndshandläggarna i Mellanstad att behovet var tillgodosett med assistansen som han redan 

hade. I behovsbedömningen undersökte de om han behövde den här insatsen för att må bra 

eller om det räckte med befintliga insatser. De undersökte om de andra insatserna täckte hans 

behov och om behovet var tillgodosett hemma eller om han behöver åka bort för att få det 

tillgodosett. Om han hade specifika behov som var väldigt ”integritetsnära”, trodde de inte att 

han vill att vem som helst ska hjälpa honom. Det är oftast därför en person har beviljats 

assistans, för att hjälparen behöver ha speciella kunskaper om funktionshindret. Det kan 

exempelvis vara hur någon kommunicerar med personen. I Lillstad argumenterade 

biståndshandläggarna för att Torgny hade assistans och då borde hans behov vara tillgodosett 

genom den. Det skulle kunna vara så att han skulle behöva utökad assistans eftersom han ska 

åka bort och sova över, men då assistansen ska vara omfattande och heltäckande så ansåg de 

inte att han hade behov av någon annan insats för att få miljöombyte. I Storstad ansåg 

biståndshandläggarna att Torgnys behov var tillgodosett genom hans assistans. Krävdes det att 

han behövde ett korttidsbeslut för att få åka på läger, då var det inte utefter hans behov och 

önskemål utan mer för att de som anordnar lägret skulle få betalt. 
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Biståndshandläggarna i respektive kommun resonerar och argumenterar kring de sökandes 

behov utifrån det behov och de önskemål som den sökande uttrycker. Biståndshandläggarna 

tittar på om behovet är tillgodosett i dagsläget eller om den insats de ansöker om kan 

tillgodose de behov som de bedömer inte är uppfyllt. De tittar även på vilka konsekvenser ett 

avslag av en insats skulle ge. De utgår alla ifrån att den sökande är en egen enskild individ, 

med egna behov och önskemål men det framkommer i alla kommuner även att den sökande 

måste uppfylla vissa kriterier för att beviljas den sökta insatsen. Således räcker det inte att den 

sökande uttrycker ett behov och önskemål som den har, utan det måste även vara vissa 

omständigheter som måste vara uppfyllda för att den sökande ska ha rätt till insatsen. Detta 

kan tolkas med utgångspunkt i det som Eliasson förklarar, att det oftast är upp till hjälparen att 

definiera de behov och problem som den enskilda individen har (1995, s. 168), då 

biståndshandläggarna menar att det inte alltid är rätt insats som den sökande ansöker om 

utifrån sina behov och önskemål och inte heller säkert att den sökande har rätt till den sökta 

insatsen, då kriterierna inte är uppfyllda.   

5.2 Delaktighet 
Det framkom i kommunerna att de tilltänkta insatserna ska bidra till att klienten blir delaktig i 

samhällslivet men även att klienten ska vara delaktig i utformandet av insatsen, såsom 

exempelvis vad de vill använda insatsen till. I Mellanstad resonerade de kring att om Lisa fick 

vara med i bedömningen och utformandet av insatsen, kunde det anses som delaktighet. De 

resonerade även om att Torgny med sina befintliga assistanstimmar kunde göra vad han ville 

eftersom de aldrig skulle ifrågasätta vad han använde sina timmar till, så länge det var vad han 

själv ville göra. Storbyn resonerade kring delaktighet och de ansåg att det hängde ihop med att 

möjliggöra för att en person hjälptes framåt och att funktionsnedsättningen inte blev ett 

funktionshinder. 

 

“Delaktigheten ska bidra till att man kan vara med mer. Genom beviljade insatser så får man 

en uppbackning som kan leda till att man kan utföra mer saker. Det är ingen annan som ska 

göra en massa saker åt en hela tiden. Man ska kunna välja vad man vill vara delaktig i, man 

ska inte bli påtvingad aktiviteter och sysslor. Det är tänkt att det ska vara frivilligt. Det är 

utifrån det som man bedömer, alltså vad det är som personen vill göra. Så kollar men även på 

rimligheten i det hela” 
 

Själva insatsen menade de skulle bidra till att främja att individen var delaktig i samhället men 

även att den skulle vara delaktig i utformandet av själva insatsen, såsom vem det var som ska 

hjälpa en, när, var och hur. Utifrån vinjetten med Torgny menade de att han genom assistansen 

skulle kunna delta i samhällslivet. I Lillstad argumenterade de för att delaktighet var att sträva 

efter jämlikhet i samhället och vara delaktig i samhällets utbud. Individen skulle kunna vara 

delaktig i själva processen. I vinjetten med Lisa menade de att hon genom den sökta insatsen 

skulle kunna vara mer delaktig i någon aktivitet. De menade även att det var viktigt att en 

individ själv skulle få bestämma på vilket sätt den ville vara delaktig. 
 

“Det är många som oftast tycker och tänker mycket över vad en person ska göra. Det är 

viktigt att man utgår från den enskilda individen” 
 

I Storstad menade de att delaktighet ansågs det vara om klienten var delaktig i utredningen 

men även i själva utförandet av insatsen. Det var viktigt att lyssna på personen och att den 

fick berätta sin historia och om klienten hade svårt att kommunicera på grund av sin 

funktionsnedsättning skulle de underlätta för klienten. De lämnade sedan över beslutet till 
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utföraren och där var det också viktigt att klienten fick vara delaktig i utformandet av 

insatsen, såsom vem som skulle vara ledsagare och att de fick vara med och se att det 

fungerade. 
 

Askeheim och Starrin (2007, s. 9ff) förklarar begreppet empowerment som att individen ska 

ges möjlighet att göra sin röst hörd och kunna kontrollera sitt eget liv. De förklarar att det är 

viktigt att stödja människor som befinner sig i en utsatt situation. De lägger också vikt vid att 

det är den enskilda individen som själv vet vad som är problemet. Utifrån det som 

framkommit under intervjuerna när de förklarat hur de såg på begreppet delaktighet och hur 

de kopplade begreppet till vinjetterna och att insatsen ska främja att klienten blir delaktig i 

samhällslivet, kan det tänkas att klienten vet vad som är problemet och att den då får vara 

delaktig i att utforma insatsen utefter behovet och eliminera problemet. Det är viktigt att de 

genom delaktighet ges makt över sitt liv. Vissa biståndshandläggare argumenterar för att de 

inte lägger sig i hur assistanstimmarna fördelas, utan det är klienten själv som får makten att 

fördela tiden utifrån sitt önskemål. 

5.3 Rätten till insats - biståndsbedömning 
I en av intervjuerna resonerades det kring lagens tillämpning och att det var helt andra 

individer som ansökte om insatser förr, när lagen precis togs i bruk än vad det är idag.  

 

”Innan lagen stiftades fanns det endast två val för de som hade barn med funktionshinder. De 

kunde antingen lämna dem på en institution eller ta hand om dem själv utan något stöd. I och 

med lagen har dessa personer fått ett mer normalt liv och dess närstående mer stöd. Det är 

därmed helt andra förutsättningar idag mot förr när det gäller att bedöma rätten till insatser” 

 

Biståndshandläggare använder sig av olika förarbeten, praxis och prejudikat för att styrka sitt 

resonemang i en beslutsprocess. Mellanstad nämnde att det i en utredningsprocess är viktigt 

att beakta två aspekter, dels personkretsbedömningen men även rätten till insatsen. Trots att 

det i vinjetterna stod att Lisa och Torgny tillhörde en personkrets menade de att det alltid är 

viktigt att göra en ny personkretsbedömning för varje sökt insats. Det var också en av de 

övriga undersökningskommunerna som nämnde att Lisa och Torgny tillhörde en personkrets 

men de flesta nämnde ingenting om själva personkretsbedömningen. I Mellanstad nämnde de 

även att det är viktigt att titta på tidigare domar för att se hur det bedömts tidigare i liknande 

fall och det är viktigt att kolla på utformningen av en insats såsom hur, när, var och hur 

mycket. De resonerade kring att det var många bitar de tittade på i en utredning såsom, vad 

som behövs och varför det behövs. I Lisas fall gjorde de en rimlighetsbedömning och de 

resonerade kring både ledsagning och kontaktperson eftersom ledsagarservice främst är till för 

att ta sig från en plats till en annan medan kontaktperson är för att bryta social isolering och 

för att kunna komma ut i social gemenskap.  

 

I både Storbyn, Lillstad och Storstad resonerade de kring rätten till insatser för Lisa och att 

hon tillhörde personkrets, vilket medförde att hon kunde söka insatsen. De tio timmar per 

vecka som hon hade sökt ansåg de var för mycket, i alla fall för en förstagångssökare. De 

undrade vad hon skulle ha all tid till och de ifrågasatte om det skulle vara goda levnadsvillkor, 

då hon redan hade mycket att göra om dagarna. De ansåg att tiden försvann för henne på 

vardagarna och ville ha mer information kring hur hon hade tänkt använda tiden. Shoppa i 

Stockholm var inget som skulle utföras med ledsagarservice eftersom det enligt deras 

riktlinjer enbart gällde närområden. Utifrån de riktlinjer de arbetade utifrån skulle de då ge 

Lisa avslag om hon bara ville åka till Stockholm. De argumenterade för att de skulle behöva 

träffa Lisa. De menade att om det främst var tänkt att hon skulle vistas i närområdet och gå på 
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bio eller dansa, då var ledsagarservice rimligt. De resonerade kring att det verkade vara en tjej 

som hade svårt för att göra aktiviteter och funderade över vilka aktiviteter som skulle vara bra 

för att hon skulle kunna göra mer saker själv. 

 

 I vinjetten med Torgny ansåg Storbyn att korttidsvistelsen inte uppfyllde något syfte eftersom 

han hade assistans. De menade att det var upp till assistansbolaget att lägga undan pengar för 

utflykter och semestrar. De argumenterade för att de alltid räknade in den tid som krävdes för 

semester i totalsumman för assistansen och att de inte gav extra timmar för det. De 

poängterade detta noggrant i utredningen. De timmar som försvann på grund av en resa fick 

tas från andra beviljade assistanstimmar som egentligen skulle ha använt till exempelvis 

badhusbesök och hårklippning men som då utgick i och med resan. 
 

I Lillstad menade att de behövde prata med Torgny innan de kunde fatta ett beslut. Det skulle 

kunna vara så att det är ett speciellt arrangemang som kräver att han behöver ett korttidsbeslut 

men att det är viktigt att prata med honom innan de skulle fatta ett beslut. De argumenterade 

även för att specifika behov som var väldigt integritetsnära kunde medföra att personen inte 

ville att vem som helst skulle hjälp den samt att hjälpare kanske skulle behöva ha speciella 

kunskaper om funktionshindret, som till exempel hur de skulle kunna kommunicera med den 

funktionsnedsatta. Därför förstod de inte varför han sökte om korttidsvistelse utanför det egna 

hemmet istället för utökning av personlig assistans. Då han ville delta i det här arrangemanget 

undrade de lite över vart han hade tänkt bo och vilket stöd det var som han behövde eftersom 

han redan var beviljad assistans med 63,5 timmar och att assistansen redan borde ha täckt 

hans behov, eftersom assistansen ska vara omfattande och täcka allt. De tänkte likvärdigt i 

Storstad vad gäller Torgny eftersom de ansåg att han skulle ha sökt en annan insats och att 

hans behov var tillgodosedda med assistans. Han skulle kunna åka iväg med sina assistenter 

och på så vis få miljöombyte. Han var fri att när han ville söka sig till de grupper han ville 

eller resa som han ville genom sin assistans. Genom assistansen skulle han kunna leva som 

andra. De menade att oftast när någon ansökte om utökad assistans, gick det oftast att ordna 

eftersom de flesta inte hade beviljats assistans dygnet runt och att det då fanns utrymme att 

utöka tiden. De behövde ta reda på mer saker angående lägret, om det behövde vara ett 

korttidsbeslut eller om det räckte med assistenter. Antingen var behovet tillgodosett eller så 

fick han ansöka om utökad assistans. De menade att de alltid förde en dialog med den sökande 

och i det här fallet skulle de föra en dialog med honom angående insatsen och vad det innebär 

och att det då kanske leder till att han inte söker den här insatsen. Då slipper han få ett avslag 

och sen får de tillsammans försöka lösa det på något annat sätt. De argumenterade för att de 

alltid kollade runt för att hitta andra lösningar för att klienten skulle känna att de försökte göra 

det bästa de kunde. Vid ansökan om korttidsvistelse för lägerverksamhet undersökte de alltid 

vad det fanns för hjälpmedel och om klienten rest något tidigare samma år. Mellanstad blev 

också förbryllande varför han sökte korttidsvistelse när han redan hade assistans och 

resonerade kring om någon hade sagt åt honom att söka den insatsen eftersom de trodde att 

han inte visste vad det var han ansökte om. De argumenterade för att Torgny faktiskt hade 

beviljats assistans och om den inte räckte till för att kunna åka iväg på läger borde han ha sökt 

om utökad assistans istället för korttidsvistelse. De menade att Torgny fritt fick utforma 

assistansinsatsen som han ville men de behövde veta mer om arrangemanget och vad det 

fanns för hjälpmedel på lägret. De behövde kolla upp om han hade rest något förut och vad 

han gjorde på sin fritid. De argumenterade för att han faktiskt fått sina önskemål tillgodosedda 

i assistansutredningen.  De ansåg dock att det var svårt att bedöma rätten till vissa insatser 

eftersom domarna som finns är väldigt spretiga. 
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Sammanfattningsvis har alla undersökningskommuner tagit liknande beslut utifrån vinjetterna 

med Lisa och Torgny. I alla undersökningskommuner skulle de ge Lisa bifall gällande 

insatsen ledsagarservice men de var osäkra på hur många timmar hon skulle bli beviljad. De 

ansåg att det var för många timmar att ansöka om för en förstagångssökare. De skulle kunna 

bevilja henne några timmar i veckan men tio timmar i veckan var dock för mycket tid att 

bevilja eftersom hon var borta varje dag till halv sju och då fanns det inte mycket fritid att 

göra aktiviteter på. Den största skillnaden mellan kommunerna var att de i Storstad kunde 

bevilja henne upp emot 30 timmar i månaden medan de andra ansåg att hon kunde bli beviljad 

några enstaka timmar i vecka till att börja med.  

I Mellanstad ansåg de att korttidsvistelse inte var den rätta insatsen för Torgny att söka men de 

kunde inte säga att han inte fick söka den. Dock skulle de ge avslag eftersom han redan var 

beviljad assistans. De skulle kunna ge honom utökad assistans men inte bifalla 

korttidsvistelseansökan. Vad gäller fallet Torgny var Storbyns första reaktion på det här 

ärendet att han hade assistans och att han inte skulle ha någon korttidsvistelse. De poängterade 

att de hade riktlinjer, där kommunen inte beviljade korttidsvistelse till någon som redan hade 

assistansersättning. De skulle inte heller ge utökad assistans till Torgny eftersom de i en 

assistansutredning räknar med semester och det är då upp till assistansbolaget att spara 

timmarna och fördela om befintliga timmar. I Lillstad behövde de mer underlag för att kunna 

ta ett beslut avseende Torgnys ansökan om korttidsvistelse. Skulle det ha varit ett speciellt 

läger med korttidsbeslut, skulle de behövt titta på domar för att de skulle veta hur de skulle 

bedöma och därför ville de inte ta ett beslut direkt. I Storstad argumenterade de för att de 

aldrig tidigare beviljat en sådan insats till någon som har assistans. Utifrån ansökan om 

korttidsvistelse så skulle de ge avslag eftersom han hade assistans som skulle vara 

heltäckande och tillgodose hans behov och önskemål men de skulle diskutera utökad assistans 

med honom istället. 

 Lisa bifall av insats Torgny bifall av insats Utökning av assistans 
Torgny 

Storbyn Ja men inte 10 h/vecka Nej Nej 

Lillstad Ja men inte 10h/vecka Kan ej ta beslut - 

Mellanstad Ja men inte 10h/vecka Nej Ja, om behov finns. 

Storstad Ja men max 7,5h/vecka Nej Ja, om behov finns. 

 

Gräsrotsbyråkrater kan vara exempelvis socialarbetare inom den offentliga sektorn som har 

tjänster som innefattar befogenhet att fatta beslut som påverkar enskilda individer (Lipsky, 

2010, s. 3f). De har tjänster som påverkar andra individers liv genom beslutsfattanden utifrån 

olika politiska och social ställningstaganden som finns i olika lagar och förordningar. De har 

själva rätt att fatta beslut även om lagar och förordningar ska styra verksamheten. 

Gräsrotsbyråkraterna måste oftast utveckla egna rutiner för att förenkla handläggningen 

(Lipsky, 2010, s. 4f). De biståndshandläggare som deltagit i studien arbetar alla som 

socialarbetare inom offentliga sektorn och de tar beslut som påverkar enskilda individer. De 

uppger att de förhåller sig till lagar och riktlinjer när de utreder rätten till insatser men de 

utgår även från sig själva och andra i samhället, i sitt arbete. Alla kommunerna nämnde att de 

enligt riktlinjer inte kunde bevilja Lisa ledsagarservice för att enbart åka och shoppa i 

Stockholm eftersom insatsen enbart gällde aktiviteter i närområdet. Storbyn och Storstad 

nämnde att de har riktlinjer som styr i vilken omfattning de får bevilja vissa insatser och det 

kan styrkas av det Eliasson (1995, s. 168) nämner, att det finns bestämmande faktorer i en 

biståndsbedömning såsom ramar och resurser och att det är det som styr en hjälpgivande 

institution samt att det kan kopplas till det arbete och det förhållningssätt som Lipsky menar 
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att gräsrotsbyråkrater förhåller sig till. Kommunerna resonerar kring hur många timmar som 

ska beviljas för Lisa och de kommer fram till hur många timmar som de anser är tillräckliga 

för att hennes behov och önskemål ska vara tillgodosett. Det kan kopplas till att 

gräsrotsbyråkrater själva har rätt att fatta beslut och att lagstiftningen lämnar utrymme för 

egen tolkning (Lipsky, 2010, s. 4f). 
 

I Lillstad resonerade de kring att det verkade som något hindrade Lisa och de ville hjälpa 

henne att klara saker på egen hand. Det kan kopplas till Empowerment, där människor 

motiveras att ta eget ansvar och göra saker själv och hjälpas att ta sig från en maktlös position 

och stärka sitt självförtroende och ges mer kunskap och en bättre självbild vilket medför att 

den kan förändra sitt liv (Askheim & Starrin, 2007, s. 12ff). De nämnde även att Torgny själv 

kunde uppfylla sina önskemål genom att fördela sina assistanstimmar. På så vis kunde han 

hjälpa sig själv och det kan även det kopplas till empowerment. 
 

I en av de tidigare studierna som vi tagit del av, nämner de att det finns politiska faktorer som 

påverkar biståndsbedömningen och utifrån det som framkommit i denna studie argumenterade 

de för att de följer kommunens riktlinjer. Dessa riktlinjer bestäms politiskt och därmed finns 

det politiska faktorer som styr utredningen. Det visade sig även att Storbyns riktlinjer 

framhöll att korttidsvistelse inte skulle beviljas om klienten hade assistansersättning beviljad, 

vilket de inte nämnde i någon annan kommun. Det kan tänkas att rättssäkerheten hotas 

eftersom vissa insatser begränsas i olika riktlinjer, vilket Lewin (2009) nämner i sin studie. 

Det har i studien visat sig att kommunerna använder sig av olika styrdokument för att bedöma 

rätten till insatser. Det som kan bli problematiskt är att kommunerna använder sig av olika 

normer och rättskällor i beslutsunderlaget och att de inte riktigt vet vilket material som de får 

och inte får använda i underlaget och även då hotas rättssäkerheten (Eliasson, 1995, s. 57f). 

Det kan jämföras med det som Mellanstad beskrev gällande domar som de utgick ifrån och att 

domarna spretade och därmed visste de inte alltid vilket material de kunde använda sig av. 

Lewin (2009) resonerade kring att LSS-stödet är ett resultat av ett gemensamt handlande men 

att det ändå är upp till de enskilda aktörerna att fatta beslutet. I kommunerna resonerade de 

kring vad de ansåg var goda levnadsvillkor och de flesta argumenterade för att de utgick från 

hur andra i samma ålder levde medan vissa utgick från vad de själva ansåg vara en bra 

standard och på så vis hängde det på vad handläggaren valde att bedöma utifrån. Storstad 

argumenterade även för hur de tidigare bedömt ansökningar om korttidsvistelse när klienten 

hade assistans. Utifrån det Eliasson (1995, s. 57f) nämnde om att myndigheter objektifierar 

människor kan objektifiering uttydas i Storstads argument gällande Torgnys 

korttidsvistelseansökan. De ser inte hans ansökan utifrån hans behov utan från hur de tidigare 

beslutat. 

6. Slutdiskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
Det övergripande syftet med studien var att studera hur biståndshandläggare inom LSS-

verksamheter argumenterar och resonerar kring bedömning av särskilda insatser enligt LSS 

samt ytterligare hur de avgränsade och preciserade två av de begrepp som finns formulerade i 

lagstiftningen: goda levnadsvillkor och delaktighet.  
 

Utifrån de vinjetter som biståndshandläggarna fick ta del av resonerade de kring insatser, 

lagstiftningen och riktlinjer. Det framkom att riktlinjerna skiljde sig mellan 

undersökningskommunerna och de utredde utifrån olika aspekter såsom domar, riktlinjer, 
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lagstiftning, enskilda behov och önskemål samt sina egna kunskaper och värderingar. Vissa av 

informanterna var noga med att poängtera att de alltid utgick från den enskilda individen och 

domar för att försäkra sig om att det blev ett korrekt beslut. Vissa andra informanter utgick 

ifrån riktlinjer och hur de tidigare bedömt liknande ärenden samt sina egna värderingar. Trots 

att alla kommuner tog liknande beslut skiljde det sig mellan deras resonemang och det skulle 

kunna leda till att de i liknande ärenden bedömer annorlunda och utfallet blir något helt annat. 

Lagstiftningen ska tillämpas likvärdigt i hela landet och det ska inte finnas ekonomiska eller 

politiska faktorer som styr vem som får en insats men ändå menar Wörlén (2010)  att det finns 

prioriteringar inom socialtjänsten mellan olika utsatta grupper i samhället. Även Lewin (2009) 

styrker att det finns prioriteringar inom funktionshindersverksamheter och att det finns 

politiska och ekonomiska faktorer som styr det. I studien framkommer det att 

biståndshandläggarna utgår från kommunens egna riktlinjer och eftersom alla kommuner 

utarbetar sina egna riktlinjer, ser det olika ut för varje kommun. Det kan då uppstå skillnader i 

bedömningen eftersom biståndshandläggarna inte enbart utgår från lagstiftning och domar 

utan även riktlinjer. Det är även oroande om biståndshandläggare använder sig själv som 

måttstock för vad som är anses som goda levnadsvillkor eller ett fullgott liv för någon annan. 

De var alla väldigt noga med att få veta utfallet av domarna och om de bedömt rätt. De 

fokuserade främst på om de har bedömt rätt utifrån de domar som vinjetterna är utformade 

från vilket kan vara förståeligt eftersom de använder sig av domar som beslutsunderlag men 

fokus på studien var att få fram vad de har för syn på den som ansöker om en insats. Vissa av 

informanterna lade stor vikt vid hur de tidigare har dömts i tidigare utredningar och inte 

utifrån den enskilda individens behov. Alla informanter framhöll ändå att det var viktigt att 

träffa klienten för att de skulle få uttrycka sina önskemål och att biståndshandläggarna 

därigenom skulle kunna kartlägga behoven bättre. I intervjuerna diskuterades goda 

levnadsvillkor och vad begreppet innebar. De flesta argumenterade för att goda levnadsvillkor 

var något individen hade om den levde som alla andra. Förvisso behövs det något sorts 

riktmärke för att mäta levnadsvillkor men det kan bli ett hot mot rättssäkerheten om en 

handläggare enbart utgår från hur andra har det och inte utgår från vad den sökande har för 

syn på goda levnadsvillkor och hur den ska uppnå det. En tanke som uppkom under 

intervjuerna, var att de nämnde att det inom SoL framhålls att skäliga levnadsvillkor ska 

uppfyllas medan det i LSS handlar om goda levnadsvillkor. Skäliga levnadsvillkor menade en 

handläggare var att överleva medan goda levnadsvillkor var att få leva gott. Det som vi 

förundras över är hur myndigheterna prioriterar mellan olika utsatta grupper i samhället och 

att deras levnadsvillkor bedöms olika beroende på vilken lagstiftning som tillämpas. De som 

får insatser beviljade från SoL får i så fall inte lika goda levnadsvillkor som de som beviljas 

insatser enligt LSS om skäliga levnadsvillkor betyder att överleva medan goda levnadsvillkor 

innebär ett gott liv. 
 

Det fanns en kommun som utmärkte sig under intervjun och det var Mellanstad. De förklarade 

utförligt hur de bedömde rätten till insatser. De förklarade alla moment i en 

bedömningsprocess, såsom exempelvis personkretsbedömning och rätten till insatser. De 

argumenterade för andra insatser än de som klienterna hade ansökt om och förklarade 

noggrant vad som var intentionerna med de sökta insatserna. De var väldigt noga med att 

poängtera att de alltid utgick från vad klienten själv ville för att uppnå goda levnadsvillkor 

och vad som tillgodosedde klientens behov och önskemål. Den kommunens utredningsprocess 

kunde anses mer rättssäker än de andras utifrån det intervjumaterial som insamlats. 

Sammanfattningsvis kan det utifrån studiens resultat anses finnas personliga faktorer som styr 

biståndshandläggares arbete eftersom det visat sig finnas personliga värderingar såsom 

exempelvis eget tyckande och användande av sig själv som måttstock i bedömningsprocessen. 

Det har även visat sig att alla arbetar utifrån lagstiftningen, riktlinjer samt domar men att de 
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själva måste tolka lagens intentioner samt att domarna är spretiga och att det då är svårt att 

förhålla sig till dem. Det kan styrka det Lewin (2009) beskriver i sin studie om att det kan 

finnas personliga faktorer som styr biståndshandläggarens arbete. Lewin (2009) menar även 

att det finns politiska och ekonomiska faktorer som styr biståndshandläggares arbete och 

utifrån att det i resultatet framkommer att vissa följer riktlinjer där vissa insatser inte får 

beviljas på grund av vissa omständigheter, kan det ses som en politisk och ekonomisk 

styrning. 

6.2 Metoddiskussion 
I studien har fokusgruppsintervjuer använts som metod för att få fram ett resultat som kunde 

besvara studiens syfte. Det var klokt att intervjua genom fokusgrupper eftersom 

biståndshandläggarna tillsammans hjälptes åt att besvara frågor och ta beslut. Hade vi gjort 

enskilda intervjuer hade de kanske inte gått igenom vinjetterna lika noggrant och glömt vissa 

aspekter. Då det i en av fokusgruppsintervjuerna enbart var två personer som deltog blev inte 

resonemanget likvärdigt som i de större fokusgrupperna. Alla kom fram till liknande utfall 

men det blev ett bredare resonemang i de större grupperna och det hade varit fördelaktigt om 

alla fokusgruppsintervjuer utförts med minst tre informanter. Något som även framkom under 

fokusgruppsintervjuerna var att det i varje kommun fanns en handläggare som förde samtalet 

framåt även om de andra handläggarna flikade in. Det kan ses som positivt eftersom samtalet 

hela tiden var levande men det kan även vara en nackdel eftersom vissa inte fick komma till 

tals i lika stor utsträckning. Vinjetterna anses trovärdiga eftersom de var hämtades från domar 

och vi tror att biståndshandläggarna hade lättare att relatera dessa till sitt arbete än frågor 

eftersom det var riktiga fall som de vanligtvis handlägger. Det hade varit fördelaktigt om fler 

undersökningskommuner hade intervjuats men på grund av tidsbrist från informanternas sida 

fick vi nöja oss med fyra kommuner. Det hade dock kunnat bli ännu mer tillförlitligt om fler 

biståndshandläggare hade intervjuats och fler följdfrågor hade ställts när de påstod något men 

samtidigt inte styrt dem allt för mycket. Det som är styrkan i studien är att det inte finns något 

forskat om detta tidigare och därmed tillför vi forskningsfältet mer kunskap och bredd inom 

biståndsbedömning och funktionshinder. Det som kan ha påverkat resultatet i studien är de val 

som gjorts. Genom att ha använt vinjetter har ett resultat framkommit men det hade kunnat bli 

ett helt annat utfall om informanterna hade tagit del av olika frågor istället. Hade enbart frågor 

använts kanske de inte hade resonerat på samma sätt utan det kunde ha blivit korta svar men 

det hade även kunnat bli ett större underlag. Då det skiljde sig mellan biståndshandläggarna 

och dess yrkeserfarenhet har det framkommit att de resonerar olika ibland. Hade det 

exempelvis enbart deltagit biståndshandläggare som hade likvärdig yrkeserfarenhet kanske 

det inte hade funnits skillnader i resonemangen eftersom de hade tänkt likvärdigt. Det skulle 

dock kunna blivit större skillnader i resonemanget om kommunerna med mindre yrkeserfarna 

biståndshandläggare ställts emot de kommunerna med mer yrkeserfarna biståndshandläggare. 

De val vi gjorde var att intervjua biståndshandläggare utan krav på någon yrkeserfarenhet 

vilket ledde till att informanterna hade blandad yrkeserfarenhet och därmed blev resultatet på 

ett vis men det hade kunnat bli ett annat utfall om vi valt att göra det som vi beskrivit ovan.  

 

Utifrån de intervjuer och det resultat som uppkommit går det inte att dra generella slutsatser 

av alla biståndshandläggare arbetes och myndigheter i hela Sverige eftersom det enbart är 

resultat från fyra kommuner. Silverman (2006, s. 290ff) förtydligar att det inte går att 

generalisera och skapa teorier utifrån kvalitativ metod eftersom det som studeras inte är i den 

omfattning som krävs för att kunna generaliseras på en hel population men att det går att 

generalisera för att stärka tidigare studier som pekar på liknande resultat. Det resultatet som 

framkommit i studien kan stärka tidigare studiers påståenden om att det kan finnas personliga 

faktorer som styr en biståndsbedömning, eftersom vissa biståndshandläggare påpekade att de 
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utgick från sig själva när de utredde vad som kunde anses vara goda levnadsvillkor och 

normalt för en individ. 

Tidigare studier såsom bland annat Lewin, Westin och Lewins (2008) studie belyste även att 

det fanns politiska och ekonomiska faktorer som kunde påverka biståndshandläggares 

bedömning och det framkom under intervjuerna att det fanns vissa faktorer som styrde deras 

arbete såsom exempelvis deras riktlinjer som beslutades av politiker. Det som kan ses som 

bristfälligt gällande den forskning som tagits del av för studien är att den enbart belyser 

biståndshandläggning utifrån ett nationellt perspektiv och inte kan förankras utifrån ett 

internationellt perspektiv, vilket hade varit fördelaktigt för att kunna analysera mer 

djupgående. 

Då det under intervjuerna framkom hur biståndshandläggarna argumenterade och resonerade 

kring vinjetterna och de insatser som sökts, men även hur en utredningsprocess gick till samt 

sättet de beskrev hur de som yrkesverksamma såg på begreppen goda levnadsvillkor och 

delaktighet, kan det anses att studiens syfte är uppfyllt. 

6.3 Förslag till framtida forskning 
Det skulle vara intressant att följa upp denna studie och utöka det till fler kommuner i Sverige. 

När vi sökte tidigare forskning fick vi inte många träffar som belyste biståndsbedömning 

utifrån funktionshindrade och LSS utan det fokuserades främst på äldreomsorg och SoL. Det 

fanns nästan ingen forskning att tillgå om LSS eller funktionshinder överlag. Utifrån ett 

socialrättsligt perspektiv skulle det vara fördelaktigt om det forskades mer inom detta område 

eftersom funktionshindrade är en stor grupp i samhället som kan komma att bortprioriteras vid 

budgetåtstramningar (Wörlén, 2010) men även för att lagstiftningen har varit väldigt 

omdebatterad under årens lopp och särskilt fokuserats på i år då den har funnits i tjugo år. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



33 
 

Referenslista 
Askheim, Ola Petter & Starrin, Bengt (red.) (2007). Empowerment i teori och praktik. (1. 

uppl.) Malmö: Gleerup. 

Blomberg, Barbro, Lindqvist, Ann-Marie., Widerlund, Lena, Omvårdnad, & Institutionen för 

hälsovetenskap. (2010). Stöd och service till personer med utvecklingsstörning: En 

studie om förändringar i Sverige och Finland mellan åren 1990 och 2010. 

Socialvetenskaplig Tidskrift, 17(3-4) 

Blomberg, Staffan & Petersson, Jan (2011) När en ny organisationsmodell blir vardag: 

Spridningen av specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala 

äldreomsorgen och vad hände sedan.  Socionomen Forskningssupplement nr 29, 2011, 

20-32.  

Braun, Virginia & Clarke, Victoria (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 

Research in Psychology, 3(2), 77-101. doi:10.1191/1478088706qp063oa 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Charters, Elizabeth (2010). The use of think-aloud methods in qualitative research an 

introduction to think-aloud methods. Brock Education : A Journal of Educational 

Research and Practice, 12, 68-82 

Dammert, Raoul (2013). Funktionshinder - vad är det?: om olika skador, sjukdomar och 

funktionsnedsättningar som till följd av brister i samhället leder till funktionshinder. 

(11., [rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts juridik. 

Danermark, Berth (2003). Att förklara samhället. (2., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Dunér, Anna & Nordström, Monica (2005). Biståndshandläggningens villkor och dilemman: 

inom äldre- och handikappomsorg. Lund: Studentlitteratur 

Eliasson-Lappalainen, Rosmari (1995). Forskningsetik och perspektivval. (2., [omarb. och 

utvidgade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Erlandsson, Lennart (2014) LSS-Målsättningen som försvann: Om hur kommunerna, 

Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna tolkar och tillämpar Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade. Stockholm: Akademikerförbundet SSR. 
 

Erlandsson, Lennart (2014). Rätt, norm och tillämpning. En studie av normativa mönster vid 

beslut enligt LSS på tre arenor. Doktorsavhandling, Lundauniversitet, Rättssociologiska 

institutionen.    

 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 
Hedquist, Björn (1997). Goda levnadsvillkor?: om samhällets stöd och 

levnadsförhållanden för personer med funktionshinder. Halmstad: Högskolan 
 

HFD 2011 ref, 60 
 

Kolam, Kerstin & Sveriges kommuner och landsting. (2007). Kommunerna och friheten: 

Självstyrelsen i teori och praktik. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. 
 



34 
 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] 

uppl.) Lund: Studentlitteratur 

Lag (1965:136) om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m.fl 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade [LSS] 

Lag (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. 

Lewin, Barbro (2011). För din skull, för min skull eller för skams skull?: om LSS och 

bemötande. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Lewin, Barbro (2009). Skam, likgiltighet och eldsjälar. tre studier om LSS-reformen och det 

kommunala självstyret. 

Lewin, Leif, Westin, Lina, Lewin, Barbro, Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

vetenskapsområdet, Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 

& Uppsala universitet. (2008). Needs and ambitions in swedish disability care. 

Scandinavian Journal of Disability Research, 10(4), 237-257. 

doi:10.1080/15017410802410068 

Lindelöf, Margareta & Rönnbäck, Eva (2007). Biståndshandläggning och handlingsutrymme: 

från ansökan till beslut i äldreomsorgen. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur¨ 

Lipsky, Michael (2010). Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public 

services. (30th anniversary expanded ed.) New York: Russell Sage Foundation 

 

Möller, Kerstin (2011) ICF – ett verktyg i social omsorg. I Thomas Strandberg (red.) 

Förhållningssätt och möten arbetsmetoder i social omsorg. (1. Uppl., s. 179-195) Lund: 

studentlitteratur.  

Nirje, Bengt (2003). Normaliseringsprincipen. Lund: Studentlitteratur 

Olsson, Ingrid, Qvarsell, Roger (2000) De handikappade i historien. I Magnus Tideman, (red.) 

Perspektiv på funktionshinder och handikapp. ([Ny utg.], s. 17-32). Lund: 

Studentlitteratur. 

Patel, Runa. & Davidson, Bo. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (3., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

RÅ 2006 ref. 66 

RÅ 2009 ref. 57 

Rönnbäck, Eva (2011). Att bedöma behov och fatta beslut om bistånd. I Thomas Strandberg, 

(red.) Förhållningssätt och möten: arbetsmetoder i social omsorg. (1. uppl., s. 43-74) 

Lund: Studentlitteratur 

Silverman, David (2006). Interpreting qualitative data: methods for analyzing talk, text and 

interaction. (3., [updated.] ed.) London: SAGE. 

Svensson, K., Johnsson, E. & Laanemets, L. (2008). Handlingsutrymme: utmaningar i socialt 

arbete. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

https://lagen.nu/1965:136
https://lagen.nu/1985:568


35 
 

Socialtjänstlagen (2001:453) [SoL] 

SOU 2008:77.Möjlighet att leva som andra: Ny lag om stöd och service till vissa personer 

med funktionsnedsättning. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer 

Sverige. Socialstyrelsen (2014). Personer med funktionsnedsättning: insatser enligt LSS år 

2013. Stockholm: Socialstyrelsen 

Thurén, Torsten (2013). Källkritik. (3., [rev. och omarb.] uppl.) Stockholm: Liber. 

Thunved, Anders (2012). Nya sociallagarna: med kommentarer, lagar och förordningar som 

de lyder den 1 januari 2012. (25., [rev. och utök.] uppl.) Stockholm: Norstedts juridik. 

Wibeck, Victoria (2010). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som   

undersökningsmetod. (2., uppdaterade och utök. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Wigg, Ulrika (2009) Att analysera livsberättelser. I Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red). 

Handbok i kvalitativ analys (s. 198-215) Stockholm: Liber. 
 

Wörlén, Marie, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete, & 

Mittuniversitetet. (2010). Att prioritera i socialtjänsten - om kommunalt 

handlingsutrymme och beslutsfattande. Socialvetenskaplig Tidskrift, (1), 28 
 

 

 

 



 

Bilaga 1 

Vinjetten Lisa 

Lisa är 18 år och har Down Syndrom. Hon har sedan tidigare beviljade insatser enligt LSS i 

form av korttidsvistelse samt korttidstillsyn om 26 dygn per år, vilket innebär att hon åker 

iväg på läger en helg per månad samt en vecka på sommaren. 
Hon bor tillsammans med sin pappa och pappans sambo. Hon går i skolan och har därefter 

korttidstillsyn fram till ca kl. 18.30. Av intyg från studiehandledare och kurator vid skolan 

framgår att Lisa vid förflyttning utomhus behöver ha med sig en vuxen person som hjälper 

henne till rätta. Det anges att hon aldrig vistas på egen hand utanför skolans område, eftersom 

hon inte bedöms klara av det. Av intyget framgår också att hon har stora svårigheter att förstå 

faror i trafiken och orientera sig. Enligt Lisa pappa har hon tränat på att gå runt kvarteret på 

egen hand. 
 

Helgerna tillbringar hon på sitt rum eller tillsammans med sin pappa och dennes sambo. 
Utöver det har hon inget socialt liv. Hon är mycket isolerad och deltar sällan i kommunens 

lägerverksamhet eller den caféverksamhet som bedrivs på den ungdomsgård som hon har sin 

korttidstillsyn på. Ungdomsgården anordnar disco två lördagar per termin och Lisa är en av 

dem som är med och planerar dessa discon. 

Lisa har en önskan om att få gå på bio eller shoppa i Stockholm eller gå ut och dansa. Hon är 

inte intresserad av de aktiviteter som kommunen anordnar, exempelvis bowling. Lisa ansöker 

därför om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS med tio timmar per vecka. 

 

Hur ser ni på fallet? Vilka aspekter i fallet är viktiga för att kunna bedöma? 

Hur ser ni som yrkesverksamma på begreppen goda levnadsvillkor och delaktighet? 

Kan Lisa tillförsäkras goda levnadsvillkor och delaktighet genom den sökta insatsen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Vinjetten Torgny 

Torgny är en man som är 56 år och tillhör personkrets 3 enligt 1 § LSS. Han är ensamstående 

och bor själv i en lägenhet. Han har bara sporadisk kontakt med sin släkt. Han har sedan 

tidigare insatser enligt LSS i form av assistansersättning. Torgny har en hjärnskada till följd 

av en hjärnblödning för tjugo år sedan och har därför beviljats personlig assistans med 63,5 

timmar i veckan. 

Torgny ansöker om insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS för att 

delta i arrangemanget "Dansa med vargar" förlagt till Dramaten i Stockholm under tiden den 

15-18 maj 2015. Torgny planerar även att besöka en gammal vän som han inte har träffat på 

flera år. Han anser att det är lika viktigt för honom som för andra samhällsmedborgare att 

kunna delta i gemenskap och skapa sig goda levnadsvillkor. Detta kan för hans del 

möjliggöras genom deltagande i läger och andra aktiviteter. Han har aldrig erbjudits eller 

tillfrågats om deltagande i någon som helst form av korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

eller annat arrangemang. Han har därmed inte tidigare beviljats insatser för rekreation och 

miljöombyte 

 

Hur ser ni på fallet? Vilka aspekter i fallet är viktiga för att kunna bedöma? 

Kan Torgny tillförsäkras goda levnadsvillkor och delaktighet genom den sökta insatsen? 

 

                                                                                                                                   



 

 


