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This study is about how officers, investigating applications for assistance allowance, use 

its discretion in their work. The purpose of this study is to use semi-structured 

interviews to get an understanding of how the discretion is used within the municipality 

and social insurance and how the cooperation look like between these agencies, in the 

investigation process of applications for compensation of personal assistance. The 

questions that this study aims to answer are: 

- How is the discretion used in the municipality and social insurance?   

- How does the cooperation look like between the municipality and social 

insurance?   

 

The results of the study indicate that the manoeuvre is separated between the municipal 

and social insurance, as the two authorities are organized in different ways. The 

municipality of work on the basis of a self-rule while the social insurance agency is 

more centrally controlled.  The definition of the concept of the discretion is equally 

within the two authorities but the application of the term is used in different ways.  

  

The study's results show that cooperation between the two authorities is limited, and 

they thus not have clear goals to work from. Furthermore, the result show that officer in 

the municipality produced more flexibility in their work than what the insurance officer 

has, which is due to the social insurance agency has increasingly guidelines to relate to.   

The study is completed through a discussion that lifts our thoughts and opinions about 

the results yielded by the gathered empirical evidence. 

 

Keywords: Discretion, Collaboration, Municipality, Social insurance.  

Nyckelord: Handlingsutrymme, Samverkan, Kommun, Försäkringskassa.  

 



  
 

 

Förord 

Vi vill tacka samtliga respondenter som medverkade vid våra intervjuer, utan er hade 

den här uppsatsen inte kunnat genomföras. Tack för att ni tog er tid till att delta och för 

all den kunskap och erfarenhet ni delgav till oss.  

 

Vi vill även rikta ett tack till handledningsgrupp A (ni vet vilka ni är) och vår 

handledare, som gett oss stöd och råd under hela processen. Er konstruktiva kritik har 

varit en god vägledning för oss under utvecklandet av vår studie.  

 

Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer och vänner, som stöttat oss igenom den här 

intensiva och tuffa perioden. Tack för att ni har haft förståelse över vår frånvaro och för 

alla de känslor vi gått igenom under uppsatsskrivandet.  

 

Januari 2018  

Emmy och Sandra  

 

  



  
 

 

Innehållsförteckning 

1 Problemformulering __________________________________________________ 1 

1.1 Syfte ___________________________________________________________ 2 
1.2 Frågeställningar __________________________________________________ 2 
1.3 Avgränsning _____________________________________________________ 3 
1.4 Centrala begrepp __________________________________________________ 3 

1.4.1 LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ___________ 3 

1.4.2 Funktionsnedsättning, funktionshinder och funktionsvariation __________ 3 

1.4.3 Riktlinjer ____________________________________________________ 4 

1.5 Bakgrund _______________________________________________________ 4 

1.5.1 Vägen fram till LSS ____________________________________________ 4 

1.5.2 Från decentralisering till centralisering inom Försäkringskassan. _______ 5 

1.5.3 Uppdelningen mellan Försäkringskassan och kommunen ______________ 6 

2 Tidigare forskning ____________________________________________________ 8 
2.1 Handlingsutrymme i offentliga organisationer ___________________________ 8 

2.2 Samverkan mellan offentliga organisationer ___________________________ 10 

3 Teori ______________________________________________________________ 13 

3.1 Organisationsteori ________________________________________________ 13 
3.2 Handlingsutrymme som teoretiskt begrepp ____________________________ 14 

4 Metod _____________________________________________________________ 18 
4.1 Förförståelse ____________________________________________________ 18 
4.2 Vetenskapsteoretisk ansats _________________________________________ 19 

4.3 Etiska överväganden ______________________________________________ 19 
4.4 Urval __________________________________________________________ 20 

4.5 Datainsamlingsmetod _____________________________________________ 21 
4.6 Tillvägagångssätt vid insamlande av empiri ___________________________ 23 
4.7 Bearbetning och analys av insamlad empiri ____________________________ 23 
4.8 Validitet, generaliserbarhet och överförbarhet __________________________ 24 

4.9 Arbetsfördelning _________________________________________________ 25 

5 Resultat och Analys __________________________________________________ 26 

5.1 Myndigheternas organisering _______________________________________ 27 
5.2 Utredningsprocessen vid ansökan om ersättning för personlig assistans ______ 29 

5.2.1 Handläggarens utredningsprocess i kommunen _____________________ 30 

5.2.2 Handläggarens utredningsprocess inom Försäkringskassan ___________ 32 

5.3 Handläggares handlingsutrymme ____________________________________ 35 
5.3.1 Handlingsutrymme för kommunens handläggare ____________________ 36 

5.3.2 Handlingsutrymme för Försäkringskassans handläggare _____________ 39 

5.4 Samverkan mellan kommun och Försäkringskassa ______________________ 42 
5.4.1 Kommunens åsikt om samverkan med Försäkringskassan _____________ 42 

5.4.2 Försäkringskassans åsikt om samverkan med Kommunen _____________ 44 

6 Diskussion __________________________________________________________ 48 
6.1 Tillämpning av syfte, frågeställningar och teori _________________________ 48 



  
 

 

6.2 Handlingsutrymme _______________________________________________ 48 

6.3 Samverkan _____________________________________________________ 50 
6.4 Förslag till fortsatt forskning _______________________________________ 51 

7 Referenser__________________________________________________________ 52 

8 Bilagor ____________________________________________________________ 57 
8.1 Bilaga 1 Informationsbrev _________________________________________ 57 

8.2 Bilaga 2 Intervjuguide Kommun ____________________________________ 58 
8.3 Bilaga 3 Intervjuguide Försäkringskassa ______________________________ 59 
8.4 Bilaga 4 Intervjuguide till respondenterna _____________________________ 61 
 



 

1 

 

1 Problemformulering 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som innebär 

juridiska rättigheter för de individer vars funktionsnedsättning uppfyller lagens 

personkretsrekvisit (Försäkringskassan 2017:5). Efter införandet av LSS-lagen år 1994 har 

inställningen till individer med funktionsnedsättning gått från ett patientperspektiv till ett 

medborgarperspektiv (Giertz 2012:11). Det har inneburit att personer med 

funktionsnedsättning har fått samma rättigheter och skyldigheter som övriga 

samhällsmedborgare (Giertz 2008:9). LSS-insatserna ska enligt lag stärka individernas 

förmåga att leva ett självständigt liv och goda levnadsvillkor är ett kvalitetskrav för insatserna 

(FUB 2014:3).  

 

Konstruktionen av LSS skiljer sig åt från den vanliga ramlagstraditionen, exempelvis 

Socialtjänstlagen, SOL, i Sverige. Ramlagar ska ses som ofärdiga lagar vars tillämpning är 

tänkt att utvecklas med samhället, vilket innebär att de kan komma att revideras i samband 

med att samhällets utvecklas (Näsman 2016:39). Ramarna för lagen blir som en normativ 

gräns där myndigheterna ges utrymme att tolka hur de på bästa sätt ska kunna tillgodose 

lagens intentioner innanför de ramar som skapats (Näsman 2016:39). LSS kännetecknas av en 

mer strikt rättighetsstruktur jämfört med SOL. Enligt Mattias Näsman (2016:68) har 

socialstyrelsens mätningar visat att kommunernas bedömningar inte alltid är likvärdiga runt 

om i landet, eftersom kommuner tolkar lagen och nyttjar sitt handlingsutrymme på olika sätt.  

 

LSS består av tio olika insatser som kan erbjudas personer med funktionsnedsättning. En av 

insatserna är personlig assistans, som skrivs in i lagen under LSS 9§ 2p (Askheim, Bengtsson 

& Bjelke Richter 2014:6). Assistansersättning är en statlig ersättning som beviljas personer 

som tillhör någon av de tre personkretsarna inom LSS. De myndigheter som beslutar om 

ersättning för personlig assistans är kommun och Försäkringskassa. Ansökan om ersättning 

för personlig assistans görs hos kommunen om hjälp med de grundläggande behoven inte 

uppgår till mer än 20 timmar per vecka. När hjälp med de grundläggande behoven överstiger 

20 timmar i veckan tar Försäkringskassan över ärendet. (Askheim, Bengtsson & Bjelke 

Richter 2014:6).  

 

Forskning visar att samverkan är nödvändig mellan myndigheter för att brukaren ska sättas i 

fokus vid utförandet av insatsen (Magnusson, Holth, Mosdal & Felizia 2013:28). Insatsen 
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personlig assistans är uppdelad på två myndigheter, vilket gör att handläggarna inom kommun 

och Försäkringskassa bör samverka för att brukaren ska få den hjälp som hen behöver. När 

handläggarna inom respektive myndighet ska göra en bedömning på ansökningar om 

assistansersättning måste de utgå från lagstiftning och de riktlinjer som finns. Hur de båda 

myndigheterna organiserar arbetet och strukturerar sina riktlinjer utifrån lagstiftningen kan se 

olika ut. Valet av organisering påverkar hur handläggarens handlingsutrymme ser ut (Näsman 

2016) samt hur samverkan skapas mellan myndigheterna. Myndigheterna måste förhålla sig 

till varandra i utredningsprocessen, vilket gör att någon av dem blir tvungen att med hjälp av 

sitt handlingsutrymme anpassa sig till den andra myndighetens riktlinjer och förhållningssätt. 

 

Försäkringskassan organiseras utifrån en statlig nivå och har därmed ett politiskt tryck på sig 

att minska på kostnaderna, medan kommunerna organiseras utifrån sitt kommunala självstyre 

(Näsman 2016:45). En brukare kan bli aktuell inom både kommun och Försäkringskassa och 

samverkan mellan myndigheterna kan därmed bli aktuell för att tolka rättspraxis samt 

organisera och strukturera upp den hjälp som ges till brukaren (Löfström 2010, Magnusson, 

Holth, Mosdal & Felizia 2013).  

 

Näsman (2016) menar att det skulle bli en mer likvärdig bedömning av assistansersättningen 

om endast en huvudman handlägger ärendena. Trots att både kommun och Försäkringskassa 

ska arbeta mot samma målgrupp kan utförandet av arbetsuppgifterna se olika ut. Alla 

kommuner samt Försäkringskassan väljer att tolka och använda lagen och riktlinjerna olika, 

vilket i sin tur påverkar hur handläggarnas handlingsutrymme ser ut och används och hur 

samverkan mellan dem fungerar. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att genom semistrukturerade intervjuer få förståelse för hur 

handlingsutrymmet används inom kommun respektive Försäkringskassa, samt hur samverkan 

ser ut mellan de här myndigheterna, vid utredning av ansökan om ersättning för personlig 

assistans.   

 

1.2 Frågeställningar  

• Hur används handlingsutrymmet inom kommun respektive Försäkringskassa?  

• Hur ser samverkan ut mellan kommun och Försäkringskassa? 
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1.3 Avgränsning 

Vi är båda intresserade av LSS lagstiftningen samt arbetet med personer som har en eller flera 

funktionsnedsättningar och därför valde vi att avgränsa oss mot det området. På grund av den 

pågående debatten i media gällande personlig assistans blev vi nyfikna på att lära oss mer om 

det området. Vid inläsning gällande den personliga assistansen fick vi förståelse för den 

uppdelning av handläggningsarbetet som fanns mellan kommun och försäkringskassa. Vi 

bestämde oss tidigt för att en av myndigheterna därför skulle vara kommunen, eftersom 

kommunen både handlägger och verkställer LSS insatser.  Vi insåg vid genomgång av 

tidigare forskning att Försäkringskassans arbetssätt vid utredningar av assistansersättning var 

ett ganska outforskat område. Vi valde därför att även inrikta oss mot Försäkringskassan. Vi 

valde att göra den här avgränsningen för att få en helhetsbild av assistansersättningens 

utredningsprocess och för att få förståelse vad handlingsutrymmet har för betydelse inom 

respektive myndighet och hur samverkan fungerar mellan dem.   

 

1.4 Centrala begrepp  

I följande avsnitt kommer fyra centrala begrepp kort redovisas och definieras, eftersom de kan 

ha olika betydelser beroende på användningsområde.  

 

1.4.1 LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och är en rättighetslag för 

personer med funktionsnedsättning (Socialstyrelsen 2007). För att omfattas av LSS måste 

man tillhöra någon av följande tre personkretsar (Socialstyrelsen 2007):  

1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada 

i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller  

3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 

beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

 

1.4.2 Funktionsnedsättning, funktionshinder och funktionsvariation 

Funktionsnedsättning innebär en begränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga att 

fungera som självständig individ. Det kan innebära ett funktionshinder om man inte kan utöva 

önskade aktiviteter (Nationalencyklopedin 2017a).  Ett nytt värdeneutralt alternativ till 
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funktionsnedsättning är ordet funktionsvariation, vilket beskriver människors olika fysiska, 

psykiska eller kognitiva förmågor (Nationalencyklopedin 2017b). Den grundläggande idén för 

begreppet funktionsvariation är att alla människor har en unik varierad uppsättning av 

förmågor. Variationen av förmågorna är gemensam hos alla människor. Ordet 

funktionsvariation blir därför mer inkluderande jämfört med funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsättning innebär att den enskildas förmåga ses som något avvikande från det 

”normala”(Nationalencyklopedin 2017b). 

 

Vi har valt att använda oss av begreppet funktionsnedsättning när vi talar om personer som 

omfattas av LSS. Under vår undersökning upptäckte vi att det var de ordet som används ute i 

verksamheterna. Ordet funktionsvariation upplevdes inte vara implementerat ännu. 

Majoriteten av gångerna användes även funktionsnedsättning i de artiklar, avhandlingar och 

andra vetenskapliga publikationer som vi tagit del av. Vi anser att det blir det aktuella 

begreppet att använda, eftersom lagen utgår från att en persons funktionshinder har orsakats 

av en funktionsnedsättning.  

 

1.4.3  Riktlinjer 

När vi i den här studien använder begreppet riktlinjer syftar vi till rättspraxis, som innebär 

domar och lagtexter som myndigheter utgår ifrån. Enskilda organisationer kan ha egna 

utarbetade riktlinjer. Det hade dock inte alla de myndigheter vi studerade, så vi valde därför 

att benämna riktlinjer som syftar till lagens förarbeten, domar och lagtexter föreskriver för de 

berörda organisationerna.  

 

1.5  Bakgrund  

I avsnittet presenteras bakgrunden till införandet av LSS. Det anses relevant till studien 

eftersom historien ligger till grund för dagens handläggningsarbete med assistansersättning. 

Det är relevant utifrån studiens syfte att förklara hur organisationsförändringar inom 

Försäkringskassan påverkat arbetsprocessen vid utredningar och hur uppdelningen mellan 

myndigheterna fungerar.  

 

1.5.1 Vägen fram till LSS 

Villkoren för personer med funktionsnedsättning förändrades under slutet av 1900-talet. 

Personer med omfattande funktionsnedsättningar hade tidigare varit hänvisade till att vårdas 
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av sina närstående eller bo på stora institutioner (Giertz 2008:8-9). Kommunerna hade inte 

möjlighet att erbjuda individuellt stöd i den egna bostaden utifrån den dåvarande 

lagstiftningen (Giertz 2008:16). År 1989 tillsatte dåvarande regering en utredning som utgick 

från begreppen handikapp, välfärd och rättvisa. Utredningen redovisade bland annat stora 

brister i organiseringen av insatser till människor med omfattande fysiska 

funktionsnedsättningar, vilket innebar att insatserna var olika utformat i landets kommuner 

(Giertz 2008:31). Socialtjänstlagen gav en möjlighet för kommuner att kunna erbjuda 

personlig assistans, dock var det ingen rättighet enligt lag, vilket medförde att den personliga 

assistansen utformades olika i olika kommuner. Utredningen visade att personlig assistans var 

beroende av hemkommunens ekonomi och utgick därmed inte ifrån brukarens faktiska behov 

(Giertz 2008:36).  

 

Resultatet av utredningen ledde fram till ett lagförslag om en ny rättighetslagstiftning som 

skulle bli ett komplement på området för att tillförsäkra att levnadsvillkoren för personer med 

svåra funktionsnedsättningar blev densamma som för övriga medborgare (Giertz 2008:31). 

Med hjälp av utredningen och brukarorganisationers inflytande infördes år 1994 

rättighetslagen LSS (Giertz 2008:36). Personlig assistans blev en insats som kunde erbjudas 

till personer med funktionsnedsättningar (Giertz 2008:16). Personlig assistans är en insats 

enligt LSS 9§ 2p och regleras i kapitel 51 i Socialförsäkringsbalken, SFB. Personlig assistans 

hjälper personer med funktionsnedsättning att ta makten över sitt eget liv, genom att ha 

inflytande över hur stödet ska utformas.  

 

1.5.2  Från decentralisering till centralisering inom Försäkringskassan.   

Försäkringskassan är en central del av den svenska välfärdsstaten och förmedlar årligen stora 

summor pengar till brukare. Organisationsstrukturen inom Försäkringskassan har ändrats från 

en decentraliserad styrning till en centraliserad styrning. Förändringarna har skett i form av 

fördelning av ansvar och befogenheter i organisationen (Andersson m.fl. 2011:17).  

 

Decentralisering betyder en maktförskjutning från högre till lägre nivå, exempelvis från en 

politisk nivå ner till tjänstemannanivå (Bergmark & Minas 2007:223). Inom 

Försäkringskassan innebar den decentraliserade strukturen att myndigheten delades upp i 21 

länskassor. Varje kontor organiserade upp sitt arbete utifrån sina egna förutsättningar. Det 

fanns inget huvudkontor som fördelade och samordnade arbetet på de 21 länskassorna 

(Andersson m.fl. 2011:11). Det innebar i praktiken att skillnader i arbetsprocessen kunde 
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förekomma och hur besluten fattades varierade. Handläggarna på respektive kontor saknade 

specialisering mot ett visst försäkringsområde, vilket gjorde att de fick hantera samtliga 

ärendeslag som kom in (Andersson m. fl. 2011:11). Det blev stora regionala skillnader av 

varje kontors organisering och arbetsprocess, vilket i sin tur påverkade ersättningsnivåerna. 

För brukarna innebar det en bristande rättssäkerhet (Andersson m.fl. 2011:12). 

 

Mellan åren 2005 till 2011 genomgick Försäkringskassan en enmyndighets reform, då de 21 

länskassorna slogs samman och en Försäkringskassan genomgick därmed en centralisering 

(Andersson m.fl. 2011:10,14). Centralisering är motsatsen till decentralisering och innebär en 

maktförskjutning från lägre till högre nivå. I och med centraliseringen ligger ansvaret för 

strukturering och organisering på en statlig nivå (Andersson m.fl. 2011:10). 

Försäkringskassan arbetar numera utifrån samma riktlinjer och strukturering och 

handläggarna har getts möjlighet att specialisera sig mot olika ärendeslag, exempelvis 

assistansersättning. Centraliseringen har även inneburit att rutinerna vid de olika 

utredningarna ändrats till en gemensam utformning, vilket gjort det mer rättssäkert för 

brukarna (jmf Andersson m.fl. 2011:19).  

 

1.5.3 Uppdelningen mellan Försäkringskassan och kommunen 

Ansvaret för personlig assistans är fördelat mellan Försäkringskassan och Sveriges 

kommuner. Om en person ansöker om ersättning för personlig assistans och hens 

grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka ska Försäkringskassan utreda och 

bevilja ersättningen enligt SFB. Om de grundläggande behoven understiger 20 timmar per 

vecka är det kommunens ansvar att utreda och bevilja ersättningen. (Regeringskansliet 2017).  

 

Grundläggande behov innebär hjälp med personlig hygien, måltider och andra integritetsnära 

moment (Regeringskansliet 2017). För att avgöra vem som bär huvudansvaret för ersättningen 

ser de båda myndigheterna först till behovet av grundläggande timmar. Därefter tittar de på 

andra personliga behov. Antalet personer som är i behov av personlig assistans varierar 

mellan kommunerna. För att en del kommuner inte ska få för höga assistanskostnader och 

ekonomisk belastning i sin budget har man gjort den här uppdelningen så att staten, alltså 

Försäkringskassan, kan bidra vid stora kostnader.  

Sammanfattningsvis har vi utifrån Regeringskansliets beskrivning och våra respondenters 

beskrivningar uppfattat att uppdelningen innebär att oavsett hur många assistanstimmar en 

person behöver är det ändå de grundläggande behoven som avgör vem som ansvarar för 
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kostnaden. Det innebär att om en person behöver exempelvis 50 timmars assistans i veckan 

och tio av dem är grundläggande behov så blir det kommunen som får stå för ersättningen. 
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2 Tidigare forskning  

Avsnittet presenterar utvalda delar av tidigare forskning som gjorts inom områdena 

handlingsutrymme och samverkan i offentliga organisationer. Forskningen som presenteras 

anses relevant till studiens syfte och frågeställningar. Tidigare forskning presenteras för att 

öka förståelsen till beskrivningen av användandet av handlingsutrymme och samverkan i 

offentliga organisationer. Tidigare forskning tematiseras utifrån rubrikerna: 

Handlingsutrymme i offentliga organisationer och Samverkan mellan offentliga 

organisationer. Rubrikerna redovisar resultat från 7 olika källor.  

 

Vid sökning av tidigare forskning till det valda studieämnet användes databaserna Onesearch, 

Libris, SwePub och Social science premium collection. De sökord som har använts samt 

kombinerats är handlingsutrymme, samverkan, decentralisering, centralisering, LSS, 

Försäkringskassa och motsvarade ord på engelska. Vid sökningen av tidigare forskning 

gjordes en avgränsning till artiklar etcetera som blivit pree reviewed, förhandsgranskade av 

forskare och vetenskapligt publicerade.   

 

2.1 Handlingsutrymme i offentliga organisationer 

Handlingsutrymmet är en central del i tjänstemäns arbete inom offentliga organisationer. Det 

innebär en möjlighet för dem att påverka hur deras arbete struktureras upp. Arbetsprocessen 

påverkas av att varje organisation skapar sitt eget handlingsutrymme genom de förutsättningar 

som ges utifrån organisationens lagar och riktlinjer (jmf Wörlen 2010, Wörlen & Bergmark 

2012, Dunér & Nordström 2006). Det råder olika beskrivningar i forskningen över hur 

handlingsutrymme påverkas och används. Nedan presenteras olika forskningsresultat på 

området.   

 

Marie Wörlen (2010) presenterar en studie där hon genom intervjuer av tjänstemän och 

politiker i sex svenska kommuner beskriver hur förutsättningarna för prioriteringar ser ut i 

deras organisationer. Att prioritera innebär ”att rangordna” eller ”sätta före” (Wörlen 2010: 

29). Prioriteringar beskrivs som ett sätt att fördela resurser mellan olika klientgrupper och 

Wörlen (2010) beskriver utifrån sin empiri vilka klientgrupper som ämnas få ta del av 

resurserna i första hand. Wörlen (2010:29) ville undersöka hur de studerade grupperna 

förhåller sig till prioriteringar och förstå varför vissa grupper prioriterades framför andra. 

Resultatet i studien visar att prioriteringar i offentliga verksamheter grundar sig på mer eller 
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mindre medvetna val. De här valen görs utifrån de föreställningar om behov och krav som 

föreligger hos tjänstemännen (Wörlen 2010:29). Inom socialtjänsten förutsätter 

tjänstemännens arbete med prioriteringar även ett hänsynstagande till lagstiftning och 

riktlinjer inom organisationen (Wörlen 2010).  

 

Utifrån de undersökningar Wörlen (2010:33) genomfört beskrivs tjänstemännen som typiska 

gräsrotsbyråkrater. Enligt Wörlen (2010:33) innebär det att tjänstemännen har ett betydande 

handlingsutrymme att avgöra vem som har rätt till hjälp och i hur stor utsträckning hjälpen 

ska erbjudas. Wörlen (2010:33) ser handlingsutrymmet som en förutsättning för hur 

tjänstemän fattar beslut och prioriterar. Wörlen (2010:33) menar utifrån studiens resultat att 

gräsrotsbyråkrater inte har något gränslöst eller ovillkorligt handlingsutrymme. Wörlens 

(2010) forskningsresultat visar hur lagar och interna riktlinjer definierar var gränserna går för 

enskilda tjänstemäns handlingsutrymme.  

 

Marie Wörlen och Åke Bergmark (2012) har tillsammans vidareutvecklat Wörlens (2010) 

forskning gällande svenska socialarbetares prioriteringar i arbetet. Wörlen och Bergmark 

(2012:646) väljer genom en regressionsanalys även att studera vilka omständigheter som är av 

betydelse för vad som ges företräde vid prioriteringar och vilken betydelse olika 

fördelningsprinciper har. Besluten beskrivs fattas av socialarbetare på tjänstemannanivå, 

vilket ger dem ett handlingsutrymme att avgöra vem som har rätt till hjälp och hur den hjälpen 

ska erbjudas (Wörlen & Bergmark 2012: 652–659).  

 

Anna Dunér och Monica Nordström (2006) har i en forskningsstudie undersökt hur 

biståndshandläggare inom kommunal äldreomsorg använde sitt handlingsutrymme vid 

beslutsfattande. Det resultat som presenteras utgår ifrån analyser av intervjuer och 

observationer som genomförts (Dunér & Nordström 2006:426). Dunér och Nordström 

(2006:426) beskriver fyra olika handlingssätt som handläggarna enligt deras empiri använder 

sig utav i beslutsfattandet. Handlingssätten beskrivs utifrån begreppen avvisa, expediera, 

omvandla behov och kontrollera. Handlingssätten beskrivs som olika former att använda 

handlingsutrymmet på med hänsyn till de begräsningar som organisationen strukturerat sin 

arbetsprocess utifrån (Dunér & Nordström 2006:434). För att gräsrotsbyråkrater ska kunna 

utföra sina uppgifter och uppdrag menar Dunér och Nordström (2006:438) att de måste hitta 

olika sätt för att finna en balans mellan de krav som finns under deras arbetsprocess. 
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Organisationens tolkning av den lag som styr påverkar hur arbetet ska utformas och skapar 

handlingsutrymme för handläggarna (Dunér & Nordström 2006:438). 

 

Wörlens (2010) forskning menar att besluten måste vara jämlika för alla brukare, men att 

omsätta det i praktiken utifrån organisationens handlingsutrymme, innebär svårigheter då 

jämlikhet är ett relativt begrepp. Dunér och Nordström (2006) anser inte i sin forskning att 

varje enskild handläggares personliga preferenser har någon påverkan på hur 

handlingsutrymmet används i arbetsprocessen vid exempelvis en utredning, utan de menar att 

handlingsutrymmet istället påverkas av de lagar och riktlinjer som organisationen har att 

förhålla sig till.  

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att forskningsstudier gällande kommun och 

Försäkringskassas likheter och skillnader inom området handlingsutrymme saknas. Hur 

handlingsutrymmet påverkas inom organisationer beskrivs utifrån olika infallsvinklar, 

exempelvis ekonomisk styrning eller lagar och riktlinjer. I vår studie kommer vi använda oss 

av tidigare forskning kring handlingsutrymmet för att förstå de olika definitionerna som finns 

av begreppet och hur begreppet kan användas i våra utvalda organisationer.   

 

2.2 Samverkan mellan offentliga organisationer  

När brukare ges insatser från flera olika organisationer blir samverkan, enligt LSS 15§ 7p 

(SFS 1993:387), nödvändig och betonas för att brukaren ska sättas i fokus vid utförandet av 

insatserna (Magnusson, Holth, Mosdal & Fleizia 2013:28).  

 

Samverkan blir enligt Katarina Magnussons m.fl. (2013:28) forskningsstudie ett sätt för 

aktörerna inom olika organisationer att gemensamt tillföra sina specifika resurser, 

kompetenser eller kunskaper till insatsen för brukaren. Magnussons m.fl. (2013:29) har 

utifrån kvalitativa intervjuer fått fram ett resultat som beskriver att respondenters personliga 

relationer till tjänstemän och brukare är viktig för att organisationer ska kunna få till en god 

samverkan. Det resultat som Magnusson m.fl. (2013:29) fick fram i undersökningen visade att 

aktörernas tystnadsplikt kunde föreligga som hinder för att få till en samverkan. Majoriteten 

av intervjupersonerna i studien menade att en del aktörer gömde sig bakom sin sekretess för 

att därmed inte behöva delta i samverkan. Olika organisatoriska strukturer, olika ekonomiska 

intressen och vagt formulerade mål med samverkan, är exempel som gör att samverkan 
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mellan organisationer kan vara svår att få till enligt Magnusson m.fl. (2013:29). Magnusson 

m.fl. (2013:30) belyser även i studien att det är viktigt att organisationerna som ska samverka 

inte ställer krav på varandra då det kan leda till oklara ansvarsfördelningar.  

 

Lars-Erik Olsson (2000:5) utgick i sin forskning ifrån ett nationellt projekt vid namn Frikom, 

när han undersökte vad samverkan får för betydelse mellan organisationer. Det empiriska 

material som Olsson (2000) fick fram inhämtades från bland annat intervjuer och 

observationer. Resultatet som Olsson (2000:24) fått fram visar att det vanligaste sättet som 

samverkan skapas på är genom informationsutbyte, ekonomisktutbyte eller medarbetarutbyte. 

Utifrån projektets resultat beskriver Olsson (2000:13) hur väletablerade organisationer lättare 

nyttjar sina resurser och därmed skapar ett fungerande beslutssystem. Om den ena parten vid 

en samverkan blir beroende av den andres resurser kan resultatet av samverkan bli att den 

beroende parten anpassar sig till den andres krav, enbart för att säkra sitt eget resursflöde 

(Olsson 2000:8). Enligt Olsson (2000:13) betyder det att den etablerade aktörens sätt att lösa 

problem kan bli det dominerande tillvägagångssättet vid samverkan. För att en samverkan 

skall ske till fördel för brukaren drar Olsson (2000:27) slutsatsen att det är viktigt att de 

aktörer som skall samverka frågar sig vad deras brukare vill få ut av samverkan.  

 

Mikael Löfström (2010) har i sin avhandling om samverkan och gränser presenterat sina 

forskningsstudier kring samverkansprojekt i offentliga organisationer. Det empiriska 

materialet som Löfström utgått ifrån har inhämtats genom intervjuer, observationer och 

analyser av skriftligt material. Löfström (2010:11) presenterar i studien samverkansprocessen 

mellan socialtjänst, arbetsförmedling och Försäkringskassa då olika brukare ska komma 

tillbaka i arbete. I studien beskriver Löfström (2010:11) möten som skett under 

samverkansprojekten och hur aktörerna diskuterat fram hur de gemensamt skulle bedöma 

olika brukares behov av insatser för att komma tillbaka i arbetet. Avsikten som Löfström 

(2010:14) hade med att genomföra samverkansprojekt i offentliga sektorer var att utveckla en 

form av samlokaliserad verksamhet där handläggare från olika lokala kontor kunde utveckla 

nya former av samverkan. Löfström (2010:14) ville dra nytta av sina erfarenheter från 

samverkansprojekten genom att föra fram de olika samverkansformerna som förslag till 

ordinarie verksamheter. Löfströms (2010:12) avhandling beskriver samverkan som något som 

förmodas hända. Det är en form av mötesplats för aktörer från olika organisationer att 

tillsammans utveckla en gemensam verksamhet för brukaren (jmf Magnusson m.fl. 2013). 

Löfström (2010) menar att samverkan mellan organisationer gör att olika välfärdstjänster för 
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brukarna kan samordnas. Till skillnad från Olsson (2000) som menar att samverkan är ett sätt 

för mindre väletablerade organisationer att nyttja etablerade organisationers resurser, 

framförallt till en ekonomisk fördel.  

 

Organisationer måste hitta en gemensam bakgrund samt orsak för att samverkansprocessen 

ska fungera. Det krävs ibland interna förändringar för att få till gemensam målsättning med 

samverkan, men när samverkan väl sker kan det bli en stor fördel för brukaren (Pires de 

Arruda Leite & Buainain 2013: 154–155). Det handlar enligt Pires de Arruda Leite och 

Buainain (2013:157) om ett givande och tagande för att kunna nå det gemensamma målet med 

samverkan. Kommunikationen påverkar även hur samverkansprocessen utvecklas. Det krävs 

en öppen dialog där alla parter blir involverade i den pågående processen, för att inga 

missförstånd eller konflikter ska uppstå (Pires de Arruda Leite & Buainain 2013:156).  

 

Sammanfattningsvis visar forskningen om samverkan inom offentliga organisationer att det är 

av vikt att finna gemensamma arbetssätt som tar hänsyn till de olika deltagande 

verksamheternas regelverk, normer, föreställningar och arbetsmetoder. Om olika tjänstemän 

inte kan samlokalisera sina tjänster blir samverkan svår. Effekten av samverkan kan påverkas 

negativt och därmed inte uppnå sitt grundläggande syfte, nämligen att underlätta och skapa en 

enklare tillvaro för brukaren och därmed se till brukarens bästa. (jmf Löfström 2010, 

Magnusson m.fl. 2013, Olsson 2000 & Pires de Arruda Leite & Buainain 2013). 
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3 Teori  

I följande avsnitt presenteras de teorier och teoretiska begrepp som senare kommer att nyttjas 

som analytiska redskap i studiens resultat. Redovisningen av organisationsteorin har sin 

utgångspunkt i Max Webers idealtyp av byråkrati och avsnittet därefter avhandlar 

tyngdpunkterna i Michael Lipskys tolkning av begreppet handlingsutrymme.  

  

3.1 Organisationsteori  

En organisation definieras av en grupp människor som strävar mot samma mål. Det finns 

frivilliga organisationer som exempelvis idrottsföreningar och företag, men även offentliga 

organisationer så som exempelvis kommun eller Försäkringskassa (Ahrne, Papakostas 2014: 

15). En organisationsteori beskriver hur organisationer är uppbyggda och hur man kan förstå 

dem. Organisationens funktion och uppbyggnad beror på vilket mål dess verksamhet har 

(Bakka, Fivelsdal, Lindkvist 2006:12). Organisationsteorins mål är att gå utöver enskilda 

aktörer i samhället för att skapa en allmängiltig kunskap om organisationer (Bakka, Fivelsdal, 

Lindkvist 2006:11). En organisation är komplex och kan inte fångas med enbart en teoretisk 

förklaringsmodell. Organisationsteorin består av ett flertal möjliga teoretiska perspektiv som 

gör det möjligt att betrakta och analysera organisationer ifrån olika synvinklar (Alvesson 

1984:64, Bakka, Fivelsdal, Lindkvist 2001:14).  

 

Max Weber studerade under 1800-talets slut den framväxande industrialiseringen och varför 

kapitalismen endast hade utvecklats i västerlandet. Weber kopplade begreppet byråkrati till 

effektivisering av organisationer samt utifrån hur den moderna maktutövningen användes i 

olika organisationer. Weber menar att byråkrati inom en organisation syftar till att kunna 

återupprepa handlingar och beslut så att resultatet blir detsamma varje gång (Weber 1983: 

146-153). Målet för organisationer som använder sig av ett byråkratiskt tillvägagångssätt är 

att effektivisera (Bolman & Deal 2013: 74-76;Weber 1983:37,147–150). Webers användning 

av begreppet byråkrati är ett typologiskt perspektiv inom organisationsteorin.  

 

Weber har utifrån sin typologi av byråkrati utformat ett analysverktyg som gör det lättare att 

jämföra graden av byråkrati hos en organisation. Webers analysverktyg innehåller sex 

karaktäristiska egenskaper för att studera graden av byråkrati i en organisation; 1) 

organisationen utgår från lagar, 2) tjänsterna har en hierarkisk ordning, 3) tjänstemän har en 

klart angiven funktion, 4) tjänstemännen har en penninglön utifrån deras position i hierarkin 



  
 

14 

 

och innehar ingen annan bisyssla, 5) tjänstemännen väljs ut efter professionella 

kvalifikationer och fortsatta karriärvägar finns inom organisationen, 6) tjänstemännen är 

underkastad en enhetlig kontroll och ett disciplinsystem. (Weber 1983: 147-150). 

 

Fördelen med en byråkratisk organisation är att de konflikter som kan uppstå minskas genom 

hänvisningar till lag. Det kan uppstå problem om riktlinjerna i sig blir ett mål och inte ett 

medel för att nå målet. Weber var ambivalent till sin egen typologi då han menade att 

byråkratimodellen var fulländad, samtidigt som han sa att byråkrati skulle undvikas eftersom 

människor i framtiden skulle stängas in i en rationalitets järnbur där allt var regelstyrt och 

kontrollerat (Weber 1983). Det blir ett problem om organisationen slutar ifrågasätta sig själva, 

sina medel och mål, eftersom organisationen då inte kan utvecklas framåt (jmf Weber 1983).  

 

Webers (1983) typologiska idealtyp av en byråkratisk modell fungerar bra på de 

organisationer som befinner sig i en stabil miljö där det finns lagar eller riktlinjer och krav på 

kontroll. Anledningen till att vi väljer att använda oss av Webers byråkratiska idealtyp är för 

att vi efter inläsning kring Försäkringskassan och kommunens organisering kunnat finna 

flertalet likheter i det Weber beskriver som vi sedan kunnat applicera till den insamlade 

empirin vi fått fram. Försäkringskassan och kommunen upplevde vi vara tydliga exempel på 

byråkratiska organisationer eftersom de är strukturerade utifrån lagar och riktlinjer. Det blir 

därmed relevant att analysera resultatet från den insamlade empirin utifrån Webers 

beskrivning av byråkrati, då vi med hjälp av Webers analysverktyg kan göra jämförelser över 

graden av byråkrati inom kommunen respektive Försäkringskassan och deras organisation.  

 

3.2 Handlingsutrymme som teoretiskt begrepp  

Michael Lipsky (2010:11) grundade uttrycket ”Street-Level bureaucrats”, vilket översätts till 

gräsrotsbyråkrat på svenska. Uttrycket använde Lipsky för att beskriva de tjänstemän som 

arbetar i nära kontakt med sina brukare. Gräsrotbyråkrater arbetar till exempelvis inom 

sjukvården, polisen och socialtjänsten (Lipsky 2010:11).  

  

När man talar om organisationsteori och byråkrati kan handlingsutrymme bli ett centralt 

begrepp. Handlingsutrymme är ett begrepp som används när man beskriver 

gräsrotsbyråkraters möjligheter till att påverka utförandet av sitt arbete (Svensson, Johnsson 

& Laanemets 2008: 32). Handlingsutrymme ses som en möjlighet till att arbeta med sin 
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kunskap, fantasi och kreativitet för att kunna avgöra vad som är rätt och fel i en aktuell 

situation (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:33). Hur stort handlingsutrymme en 

gräsrotsbyråkrat får beror på vad organisationen, som hen arbetar inom, har för lagar och 

riktlinjer att ta hänsyn till (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008: 32). 

 

De gräsrotsbyråkrater som arbetar inom en byråkratisk organisation, exempelvis 

Försäkringskassa, kan ha ett litet handlingsutrymme på grund utav de kontrollerande 

funktionerna som finns inom organisationen (Svensson, Johnsson, Laneemets 2008:54). De 

kontrollerade funktionerna kan exempelvis innebära att de personer som arbetar inom 

organisationen ska representera den och därmed följa de strukturer och lagar som finns i 

organisationen. (Weber 1983:147–150, Svensson, Johnsson, Lanemeets 2008: 54).  

 

De handläggare i kommun och försäkringskassa som utreder assistansersättning, arbetar med 

människor vars livssituation inte kan jämföras med någon annans och som snabbt kan 

förändras. Det innebär att handläggarna inte kan styra varje del i sitt arbete, utan måste kunna 

arbeta flexibelt. Det går inte att automatisera arbetet på grund utav oförutsägbara situationer 

och händelser och därmed behöver handläggaren en viss handlingsfrihet för att kunna utföra 

sitt arbete (Lipsky 2010:57). Det finns dock faktorer inom socialt arbete som handläggaren 

måste förhålla sig till. Lipsky (2010:14, 41) menar att de tre centrala förhållanden som kan 

användas för att beskriva handläggningsarbetet är förhållandet till lag, organisation och 

brukare. En schematiserad triangel har utformats utifrån de tre förhållandena som kan ses 

nedan: 

 

 

Det första förhållandet är handläggarens relation till lagar (Lipsky 2010:13, 41). För 

exempelvis kommunens handläggare innebär det socialtjänstlagen samt LSS- lagen, medan 
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det för handläggare inom Försäkringskassa innebär LSS-lagen samt SFB. Handläggare som 

representerar exempelvis kommunen eller Försäkringskassan måste följa de lagar som finns 

för att kunna utreda om en person har rätt till att få assistansersättning eller inte.  

 

Det andra förhållandet är handläggarens relation till organisationen (Lipsky 2010:14, 41), 

exempelvis de riktlinjer som finns inom kommunen respektive Försäkringskassan vid 

utredning av personlig assistans. Riktlinjerna kan begränsa handläggarens handlingsutrymme 

men samtidigt skapa en säkerhet, eftersom de vet vad de kan utföra och inte (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008: 25).  

 

Det sista förhållandet är handläggarens relation till brukare (Lipsky 2010:15, 41), exempelvis 

då brukaren ansöker om personlig assistans. Det finns oftast en hierarkisk ordning mellan 

brukare och handläggare, där handläggaren har mer att säga till om än brukaren. 

Handläggaren har kunskaper inom ett specifikt område, vilket ger befogenheter att utföra 

arbetet och därigenom bestämma om brukaren uppfyller de krav som finns i organisationen 

eller inte. Handläggare kan därmed bevilja eller ge avslag om assistansersättning (jmf Weber 

1983:37, 146, 153).  

 

De tre förhållandena tillsammans skapar den ram som handläggaren omges av. Det är inom 

ramen som handlingsutrymmet finns och det avgör möjligheterna till att agera (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008:33, 54). En paradox enligt Lipsky (2010:12) är att 

gräsrotsbyråkrater genom sitt handlingsutrymme ska behandla alla lika genom att utgå från 

organisationens riktlinjer, men samtidigt vara mån om de individuella brukarna, deras 

önskningar och behov. Handläggare inom exempelvis kommun och Försäkringskassa behöver 

därför använda sitt handlingsutrymme för att göra avvägningar mellan kraven från lag, 

organisation och brukare för att kunna erbjuda brukaren de insatser som hen behöver. 

 

Syftet med vår studie är att genom semistrukturerade intervjuer få förståelse för hur 

handlingsutrymmet används inom kommun respektive Försäkringskassan, samt hur 

samverkan ser ut mellan de här myndigheterna, vid utredning av ansökan om ersättning för 

personlig assistans. Vi kommer därför i vår studie att använda den schematiserade triangeln, 

utifrån Lipskys (2010:14, 41) beskrivning av handlingsutrymme, som ett analysverktyg i vårt 

resultat för att kunna besvara vår studies frågeställningar, som utformats med utgångspunkt i 

vårt syfte. Försäkringskassan har visat sig vara en mer regelstyrd organisation jämfört med 
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kommunen, vilket gör att vi med hjälp av Webers (1983) byråkratiska idealtyp kan analysera 

hur samverkan ser ut mellan de båda myndigheterna, men även hur dem som byråkratiska 

organisationer kan påverka användandet av handlingsutrymmet för handläggarna.   
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4 Metod  

I följande avsnitt presenteras tio rubriker gällande studiens genomförande av metod, vilket 

bland annat innebär valet av vetenskapsteoretisk ansats, urval, datainsamlingsmetod etcetera. 

De etiska överväganden som gjorts inför undersökningen kommer även att presenteras. 

Samtliga diskussioner och presentationer görs för att läsaren ska kunna få en djupare 

förståelse för hur våra val i studien kan ha påverkat resultatet.   

 

4.1 Förförståelse 

Vi inträder aldrig förutsättningslöst i situationer, utan har alltid en viss förförståelse till de 

situationer vi utforskar (Thomassen 2007:37). Förförståelsen som bärs med in i ett nytt 

forskningsprojekt ligger till grund för hur situationer och sammanhang tolkas och förstås av 

forskaren (jmf Thomassen 2007:94–95). Det är viktigt att forskaren är medveten om sin 

förförståelse för att hen inte ska ta saker för givna innan hen går in i ett nytt forskningsprojekt.  

 

De erfarenheter vi har över hur assistansersättnings utredningar går till är att systemet kring 

vem som gör vad av de båda myndigheterna kan upplevas rörig för de personer som inte är 

insatta i området, men även för de brukare som blir aktuella för insatsen. En stor del av vår 

förförståelse bygger på det som uppmärksammats i media under det sista halvåret. Media 

framställer Försäkringskassans arbete som orättvist och osympatiskt. Bilden vi hade om 

Försäkringskassan var att de gav avslag på ansökningar för att spara pengar, utan att ta hänsyn 

till brukarens behov och välbefinnande. Vår förförståelse har till viss del påverkat de 

intervjufrågor som skapats samt den inställning vi har haft till både kommun och 

Försäkringskassa. Trots den bild vi hade om Försäkringskassan har vi valt att gå in med en 

neutral inställning vid intervjutillfällena, för att ej påverka resultatet åt ett eller annat håll. Den 

neutrala inställningen vi intog innebar bland annat att vi grundläggande gick igenom alla 

stegen i utredningsprocessen av ansökan om assistansersättning tillsammans med våra 

respondenter, utan att medias framställning av Försäkringskassan påverkade de frågor vi 

ställde. Vår förförståelse har därmed hjälpt oss att ställa adekvata frågor till våra respondenter 

för att få förståelse för varför uppdelningen mellan myndigheterna finns samt hur 

handlingsutrymmet för handläggarna används och hur samverkan ser ut mellan de båda 

organisationerna.  
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4.2 Vetenskapsteoretisk ansats  

Hermeneutik är en vetenskapsteoretisk ansats som beskrivs som en sammansatt tradition av 

teorier om tolkning och förståelse. Ordet hermeneutik kommer ifrån grekiskans hermeneuein, 

vilket betyder tolka (Thomassen 2007:178). Likt den hermeneutiska ansatsen har vi för avsikt 

att tolka handläggarnas utsagor för att försöka förstå deras berättelser (jmf Thomassen 2007). 

Inom humanvetenskapen är forskare ute efter att förstå hur människolivet fungerar och varför 

människor agerar som de gör (Thomassen 2007:180). Genom att tolka empiri av det 

människor säger eller gör får forskaren förståelse över erfarenheter som människan har 

upplevt (Thomassen 2007:181).  

 

Vi vill genom den här studien förstå hur handlingsutrymmet vid utredning av personlig 

assistans används inom respektive myndighet och hur samverkan ser ut mellan dem. Vi 

kommer visa ett resultat som tolkats utifrån insamlad empiri där vi genom att analysera 

utifrån teori och tidigare forskning visar förståelse till vårt valda problem.  

 

4.3 Etiska överväganden  

De fyra grundläggande etiska principerna som kommer att beaktas i vår studie är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet 2011).  

 

Vi har informerat våra intervjupersoner om studiens upplägg och syfte via ett 

informationsbrev (se bilaga 1). Alla intervjupersonerna samtyckte till att delta i studien. 

Deltagandet i studien har varit frivilligt och respondenterna har varit medvetna om att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet 2011). För att tillgodose 

kravet på konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2011) har vi i vår studie valt att avidentifiera 

respondenternas namn och vilken kommun de arbetar i. Dock väljer vi att göra en presentation 

av varje respondent, med fiktiva namn och utan att avslöja arbetsort. Anledningen till att vi 

gör den här presentationen är för att vi anser att det ökar läsarens förståelse till de olika 

respondenternas utsagor, om man får en bild av respondenternas bakgrund i form av 

utbildning och tidigare arbetserfarenheter. Presentationen av respondenterna kan enligt vår 

åsikt göra respondenterna och deras arbetssituation mer verklig om man som läsare får en 

helhetsbild. Respondenternas personuppgifter kommer att förvaras så att obehöriga inte kan få 

tillgång till dem. Allt för att respondenterna skulle känna förtroende för oss och därmed svara 
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sanningsenligt på våra frågor. Informationen som framkommit under intervjuerna har enbart 

använts för forskningsändamålet och vi har därmed uppfyllt det så kallade nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2011).   

 

Trots att man på kandidatexamensnivå inte behöver ta hänsyn till lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor, 3-4§§, vid genomförandet av ett 

examensarbete har vi ändock valt att beakta den i vår studie. Lagen innebär att forskaren inte 

ska skada eller påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt vid genomförandet av 

undersökningen (SFS 2003:460). Vid vårt genomförande har vi gjort överväganden gällande 

lagen om etikprövning (SFS 2003:460), särskilt då vi valde att göra en avidentifierad 

presentation av respektive respondent. Ansökning om assistansersättning är ett aktuellt ämne i 

media i och med den kommande lagändringen av LSS år 2018 och vi var medvetna om att det 

kunde vara ett känsligt ämne att undersöka. Vi vill därför försöka ge en objektiv bild av 

respektive myndighet som vi inhämtat resultat ifrån och vi anser inte att denna studie kan 

komma att skada våra respondenter varken psykiskt eller fysiskt (jmf SFS 2003:460). Nyttan 

vi ser med vår studie är att få presentera ett resultat som beskriver den aktuella situationen för 

handläggare som utreder ansökningar om assistansersättning och genom det få möjlighet att 

visa en helt annan bild av både kommunen och Försäkringskassan, än den som framställs i 

media.  

 

4.4 Urval  

Det är inte genomförbart att studera varje tjänsteman inom ett område, vilket gör att man 

måste göra ett urval för att avgränsa sig till att välja ut några få respondenter för att kunna 

vissa ett resultat som gäller för alla (Becker 2008:78). Vi valde att göra intervjuer med båda 

myndigheterna som utreder assistansersättning. Vid urvalet av respondenter använde vi oss av 

två olika urvalsmetoder, snöbollsurval och målinriktat urval. Totalt valdes åtta respondenter 

ut, fyra från respektive myndighet. 

 

När vi skulle komma i kontakt med respondenter på Försäkringskassan, skedde det genom ett 

snöbollsurval. Vi fick genom en kurskamrat en mejladress till en person som arbetar på 

Försäkringskassan, men det visade sig att personen inte arbetade på den avdelning som vi 

efterfrågade. Personen skickade oss vidare till en kollega, som i sin tur kontaktade sina 

kollegor och vidarebefordrade vår förfrågan till berörda handläggare inom assistansersättning 
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på Försäkringskassan (jmf Bryman 2011:196).  När vi sedan fått kontakt med berörda 

handläggare bokade vi in tider för intervjuer med fyra respondenter.  

 

Vårt tillvägagångssätt blev annorlunda när vi skulle kontakta kommunen, eftersom vi då 

använde oss av ett målinriktat urval. Vi ville i vår studie komma i kontakt med de handläggare 

som utredde assistansersättning för att kunna få våra forskningsfrågor besvarade. Vi 

konstaterade ganska snabbt genom att besöka olika kommuners hemsidor att det inte fanns 

många LSS-handläggare inom samma kommun. Vi valde därför att välja ut fyra respondenter 

ifrån tre olika kommuner. Valet av kommuner var också målinriktat, då vi valde ut tre 

kommuner som befann sig inom samma län som det utvalda Försäkringskontoret. En av 

kommunerna var lite större än de andra, vilket gjorde att vi valde två respondenter från 

samma arbetsplats. Vi kom i kontakt med valda LSS handläggare genom kontaktuppgifter i 

form av mejladresser, som fanns på kommunernas hemsidor. I någon kommun nyttjade vi 

kontakter från vår praktikperiod för att direkt komma i kontakt med utvald respondent. (jmf 

Bryman 2011:434). 

 

När det inte framkommer ny relevant data inom en viss kategori kan forskaren ha nått en 

mättnad av sitt insamlade datamaterial (Bryman 2011:395). Efter att ha genomfört åtta 

intervjuer kände vi en mättnad på de svar vi fått. Det fanns inte längre stor variation bland 

svaren och vi kunde därmed få fram ett resultat som besvarade vår studies forskningsfrågor.  

 

4.5 Datainsamlingsmetod  

Vi ville utifrån vårt syfte och frågeställningar få förståelse för hur handläggare använder sitt 

handlingsutrymme vid utredningsprocessen av assistansersättning och få förståelse för hur 

samverkan ser ut mellan kommun och Försäkringskassan, vilket gjort att kvalitativ metod har 

ansetts lämpligast som datainsamlingsmetod till vår studie. Kvalitativ metod handlar om att 

förstå människors erfarenheter (Silverman 2016:3). Intervjuer är ett sätt för forskare att samla 

kunskaper om sociala förhållanden (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2016:34). Det som skiljer 

intervju ifrån ett vanligt samtal är att det bygger på att kunskap ska skapas om något som 

forskaren inte känner till eller har kunskap om sedan tidigare (Eriksson-Zetterqusit & Ahrne 

2016:35). Val av datainsamlingsmetod i form av intervjuer kan ses som en styrka då det ger 

oss som forskare en möjlighet att komma i direkt kontakt med de tjänstemän vars 

arbetsområde vi valt att undersöka, genom att ställa frågor och ges möjlighet att utveckla 
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respondenternas svar med efterföljande följdfrågor. Det resultat som framkommer i den här 

studien hade inte kunnat presenteras med hjälp av exempelvis dokumentanalys, då vi inte 

hade haft möjlighet att ställa eventuella följdfrågor på samma sätt som man kan göra vid en 

intervju.  

 

Vi har i studien valt att utgå från semistrukturerade intervjuer. Det innebär att vi på förhand 

har valt ut vissa temaområden och utformat ett fåtal frågor till varje. Temaområdena var 

grundläggande information, utredningsprocess, beslut, handlingsutrymme och samverkan. 

Samtalen styrdes inte helt efter de valda frågorna (se bilaga 2 & 3) utan vi ställde följdfrågor 

och lät respondentens svar styra det fortsatta samtalet. Det gjorde att varje intervju kunde få 

lite olika infallsvinklar beroende på hur respondenterna svarade (jmf Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2016:37–38). Semistrukturerade intervjuer kan både vara en fördel och en nackdel 

eftersom det dels ger möjlighet till följdfrågor samtidigt som intervjuns huvudfokus kan 

glömmas bort om man som intervjuare inte ser till att återkomma till sina grundteman då 

respondenten eventuellt svävar iväg i sina utsagor. En annan svaghet med semistrukturerade 

intervjuer är att om respondenten är fåordig i sina utsagor kan det bli svårt för intervjuaren att 

komma på följdfrågor till de svar respondenten gett (jmf Eriksson-Zetterquist 2016:36-38). 

Om respondenten istället skulle vara talför under intervjun är det en styrka att använda sig av 

en semistrukturerad intervjumodell då det ger intervjuaren möjlighet att ställa frågor som hen 

tidigare kanske inte hade tänkt på.  

 

Vi ansåg trots de svagheter som fanns att styrkorna med den semistrukturerade 

intervjumodellen avgjorde vår valda datainsamlingsmetod. De semistrukturerade intervjuerna 

kunde ge oss en djupare förståelse av hur handlingsutrymmet användes inom kommun 

respektive Försäkringskassa, om respondenternas svar fick styra det fortsatta samtalet. Vi var 

noga med att hålla oss inom de temaområdena som vi hade valt ut inför intervjuerna (se bilaga 

2 & 3). 

 

I samband med att vi lämnade ut informationsbrev (se bilaga 1) till respondenterna, bifogade 

vi två fiktiva assistansärenden som respektive handläggare skulle titta på och göra en 

preliminär bedömning av. På grund av att Försäkringskassans handläggare inte hade möjlighet 

att gå igenom de fiktiva fallen vi tagit fram, valde vi att avlägsna dem helt från vår studie och 

enbart fokusera på svaren från intervjuerna i vårt resultat.  
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4.6 Tillvägagångssätt vid insamlande av empiri 

Vi skickade ut ett informationsbrev till de utvalda respondenterna (se bilaga 1), där vi kort 

berättade vilka vi var och vad vårt preliminära syfte med uppsatsen var. Efter det att 

respondenterna samtyckt till att delta genomfördes alla intervjuer under tre veckors tid.  

 

Inför våra semistrukturerade intervjuer formulerade vi ett frågeformulär till kommunen (se 

bilaga 2) och ett till Försäkringskassan (se bilaga 3). Vi fick en förfrågan från några 

respondenter angående vilka intervjufrågor som skulle ställas under intervjun och vi valde 

därför att ge ut en reviderad intervjuguide (se bilaga 4). Vi ansåg inte att det förelåg något 

hinder i att respondenterna gavs möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna, då vi ansåg att 

de kunde känna större trygghet vid själva intervjutillfället om de var förberedda.  

 

Vi båda medverkade vid intervjuerna och turades om att hålla i intervjun och anteckna. Att 

anteckna under intervjun är ett hjälpmedel för att se mönster, vilket underlättar vid följdfrågor 

(Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2016). Varje intervjutillfälle spelades in med mobilappen 

Smart recorder och tog mellan 30–45 minuter. En av intervjuerna genomfördes med två 

respondenter samtidigt. Anledningen var att de ville göra intervjun tillsammans då de har ett 

nära samarbete på arbetsplatsen. Vi ansåg inte det som något hinder för studien och vi var 

noga med att låta båda respondenter svara på frågorna. Att intervjua båda samtidigt skapade 

även intressanta diskussioner och reflektioner mellan dem.  

 

4.7 Bearbetning och analys av insamlad empiri 

Efter avslutade intervjuer delade vi upp transkriberingarna och gjorde hälften var. Vi valde att 

utesluta fyllnadsord som exempelvis ”ehh”, ”ju”, ”mm” och ”liksom” för att öka 

lästydligheten, då det bedömdes vara irrelevanta i förhållande till kontexten. Därefter läste vi 

varandras transkriberingar. Vi bearbetade det transkriberade materialet utifrån olika teman för 

att lättare få fram ett resultat som kunde besvara våra frågeställningar. Temana vi utgick ifrån 

vid bearbetningen av vår transkriberade empiri var: grundläggande information, 

handläggningsprocessen samt organisationens uppbyggnad, svårt respektive enkelt vid 

handläggningsprocessen, handlingsutrymme och samverkan. Vi sökte efter mönster, 

skillnader och likheter i de olika intervjusvaren. Utifrån de bearbetningsteman vi valt ut tog vi 

sedan ut relevanta citat som hjälpte oss att besvara våra frågeställningar. Citaten har i 

resultatet analyserats utifrån vald teori och teoretiskt begrepp, samt med stöd i tidigare 
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forskning och bakgrund. Den analyserade empirin presenteras i resultat delen under 

rubrikerna: Myndigheternas organisering, utredningsprocessen vid ansökan om ersättning för 

personlig assistans, handläggares handlingsutrymme och samverkan mellan kommun och 

Försäkringskassa samt i rubrikernas tillhörande underrubriker.  

 

4.8 Validitet, generaliserbarhet och överförbarhet 

I en forskningsstudie bör man ha validitet, vilket syftar till metodens användbarhet inom det 

aktuella området (Dalen 2007:114). För att en forskningsstudie ska anses ha giltig validitet 

måste man undersöka det som är tänkt att undersökas för att få fram ett resultat som är 

trovärdigt (Trost 2010). För att öka validiteten i vår studie har vi använt oss av vårt syfte, 

genom hela uppsatsen, för att påminna oss själva om att undersöka det vi hade för avsikt att 

studera. Vilken metod som väljs för att få fram ett forskningsresultat beror på studiens syfte 

och frågeställningar. Eftersom vi i vår studie ville få förståelse för hur handlingsutrymmet 

används i kommun och Försäkringskassa, samt hur samverkan ser ut mellan de här 

myndigheterna vid utredning av ansökan om ersättning för personlig assistans, har vi 

genomfört kvalitativa intervjuer. De kvalitativa intervjuerna har hjälpt oss att få förståelse för 

vårt valda problemområde och vi har därmed undersökt det vi hade för avsikt att undersöka. 

Vid insamlandet av empiri genom intervjuer är det viktigt att intervjuaren ställer bra frågor för 

att respondenten ska kunna komma med innehållsrika och fylliga svar och därmed öka 

forskningsstudiens validitet (Dalen 2007:118). Ett sätt för oss att få mer innehållsrika och 

fylliga svar var att vi bekräftade respondenterna och ställde följdfrågor. Det gjorde att vi fick 

ytterligare förståelse för vad det var dem egentligen menade med sina svar.  

 

Det går inte att generalisera i vår kvalitativa studie, då respondenterna är få till antalet. Varje 

respondent är unik i sitt sätt, vilket gör att det blir svårt att tillämpa deras åsikter och 

resonemang i ett större sammanhang (jmf Svensson & Ahrne 2015). Vi kan inte säga något 

om hur det exempelvis skulle kunna se ut för alla handläggare på kommuner och 

Försäkringskassa. Dock kan vi tala om överförbarhet eftersom många av de svaren som 

respondenterna givit oss är likartade, trots att de arbetar inom olika kommuner och 

myndigheter (jmf Svensson och Ahrne 2015). Handlingsutrymmet och samverkan kan därför 

tänkas se likadan ut i exempelvis större kommuner eller Försäkringskassan i sin helhet, men 

det krävs ytterligare undersökningar innan man kan få fram ett resultat som går att 

generalisera.  
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4.9 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen vid studiens utförande har varit jämlik mellan oss skribenter. Vi har 

tillsammans skrivit problemformulering, syfte och frågeställningar samt tidigare forskning. 

Bakgrundsavsnittet har Emmy skrivit medan Sandra har skrivit teori, men båda har läst samt 

kommenterat den andras del. Metod, resultat, analys och slutdiskussion arbetades fram 

gemensamt.  
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5 Resultat och Analys  

I följande avsnitt redovisas resultat av insamlad empiri utifrån intervjuer med handläggare 

inom kommun och Försäkringskassa. Empirin analyseras utifrån organisationsteori med 

inriktning mot Webers beskrivning av ideal-byråkrati och Lipskys beskrivning av begreppet 

handlingsutrymme för gräsrotsbyråkrater. Analysen av resultatet kommer även bygga på 

jämförelser mot det som framkommit i tidigare forskning och som beskrivs i ovanstående 

bakgrundsavsnitt.  

 

I avsnitt 5.1 Myndigheternas organisering och 5.2 Utredningsprocessen vid ansökan om 

ersättning för personlig assistans presenteras det resultat som legat till grund för att kunna 

besvara studiens frågeställningar. Avsnitt 5.1 och 5.2 anses relevant att presentera för att 

läsaren skall ges en helhetsbild av respektive myndighet och deras arbetsprocess vid utredning 

av assistansersättning, samt för att få förståelse över handlingsutrymmet och samverkans 

betydelse i handläggarnas arbete. Studiens frågeställningar besvaras under avsnitt 5.3 

Handläggarnas handlingsutrymme och 5.4 Samverkan mellan kommun och försäkringskassa. 

 

Det är viktigt att läsaren tänker på att kommunens handläggare inte enbart utreder 

ansökningar gällande ersättning för personlig assistans, de utreder även övriga insatser som 

ges inom LSS. Det är den största skillnaden mellan Försäkringskassans och kommunens 

handläggare. 

 

Nedan följer en kort presentation av de olika respondenterna. Namnen som presenteras är 

fingerade för att behålla konfidentialiteten i studien och för att skydda respondenternas 

integritet.  

 

• Petronella, handläggare i en kommun. Hon har en högskoleutbildning som 

hemtjänstassistent. Petronella har arbetat inom olika områden i socialt arbete och har 

sedan sju år tillbaka arbetat som LSS och psykiatrihandläggare.  

 

• Lisa, handläggare i en kommun. Hon tog socionomexamen 2008 och har sedan dess 

arbetat som LSS handläggare.  
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• Petra, handläggare i en kommun. Hon har en kandidatexamen i psykologi. Hon har i 

tre år arbetat som LSS handläggare med inriktning mot vuxna. Tidigare arbetade hon 

som biståndshandläggare inom äldreomsorgen.  

 

• Birgitta, handläggare i en kommun. Birgitta är kollega med Petra, men arbetar mot 

barn och ungdomar. Birgitta tog sin socionomexamen 1980 och har arbetat i 23 år som 

LSS handläggare. Dessförinnan arbetade hon som socialsekreterare och kurator.  

 

• Kerstin är handläggare på Försäkringskassan sedan ett och ett halvt år tillbaka. Hon 

har en utbildning som sjuksköterska och beteendevetare och har dessförinnan arbetat 

som chef inom olika områden. 

  

• Annelie arbetar som handläggare på Försäkringskassan sedan ett halvt år tillbaka. 

Annelie har en sjukgymnastutbildning och har tidigare arbetat som sjukgymnast.  

 

• Maria arbetar sedan elva månader tillbaka som handläggare på Försäkringskassan. 

Hon har en treårig kandidatexamen i internationell administration med inriktning på 

statsvetenskap och engelska och har sedan examen arbetat inom olika statliga 

myndigheter.  

 

• Majken arbetar som handläggare på Försäkringskassan. Hon har en utbildning i 

internationell samhällsvetenskap med inriktning mot sociologi. Hon har sedan sex år 

tillbaka arbetat inom olika områden på Försäkringskassan, men det senaste året har 

hon inriktat sig mot assistansen.  

 

5.1 Myndigheternas organisering 

Båda myndigheterna utgår ifrån LSS-lagstiftningen men deras arbetsprocesser skiljs åt, 

eftersom myndigheterna organiseras på olika sätt (jmf Näsman 2016; Dunér & Nordström 

2006:434). I intervjuer med Försäkringskassans handläggare berättar respondenterna att 

Försäkringskassan är uppbyggd så att handläggare ges stöd igenom hela utredningsprocessen. 

Stödfunktionerna är bland annat försäkringsmedicinsk rådgivare, rättsavdelning, olika former 

av specialister och beslutsfattare. Respondenterna menar att största skillnaden mellan dem och 
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kommunen är deras stödfunktioner vid utredning av assistansersättning. Försäkringskassans 

handläggare Kerstin sa följande:  

 

Om man jobbar i en liten kommun, kanske man sitter som ensam handläggare, man 

kanske inte ens har någon att bolla med, (…) i kommunen har man inga stödfunktioner 

när det gäller assistans, vi har jättemycket stödfunktioner! 

 

Handläggare inom både kommun och Försäkringskassa ser skillnader i hur deras respektive 

myndighet organiserar arbetet. Birgitta som är kommunhandläggare påpekar bland annat att 

hon skulle vilja ha liknande stödfunktioner som Försäkringskassan har. Birgitta anser att det 

finns en risk med att handläggningen blir olika i kommunerna, då kommunerna runt om i 

landet inte har gemensamt utarbetade riktlinjer över hur utredningsprocessen ska gå till. 

Tidigare forskning som genomförts av Dunér och Nordström (2006:438) visar att 

myndigheters tolkning av lagen påverkar arbetsprocessen och hur handlingsutrymmet skapas. 

Det innebär likt det Birgitta berättar i intervjun, att kommunernas bedömningar inte blir 

likvärdiga runt om i landet, eftersom handläggarna kan tolka lagen och eventuella riktlinjer 

olika.   

 

Till skillnad från kommuner har Försäkringskassan enligt vårt resultat utarbetade riktlinjer i 

form av styrdokument över hur varje del i utredningsprocessen ska gå till. Dokumenten 

innehåller bland annat frågor som handläggaren ställer till brukaren vid utredningsmötet. 

Frågorna är lika för alla individer oavsett funktionsnedsättning. Kommunen har inte tagit fram 

specifika gemensamma frågor, vilket gör att frågorna vid utredningssamtal kan skiljas en del 

från brukare till brukare. Handläggarna i kommunen följer dock lagstiftningens anvisningar 

om vilka områden de ska utreda, för att individen som ansöker om assistansersättning skall 

bedömas bli berättigad till det. Birgitta berättade följande om skillnaden mellan kommunen 

och Försäkringskassans frågeställningar till brukaren:  

 

 (…) Det är samma insats som vi ska utreda och besluta om, men de gör på sitt sätt och 

de har sitt regelverk (…) Det är mer uppstyrt. (…) Vi har inte det stödet heller att vi kan 

få frågorna dikterade.  

 

Utifrån den insamlade empirin kan vi finna likhet med kommunens utredningssamtal mot en 

semistrukturerad intervju, där teman, som exempelvis grundläggande behov är förutbestämda 
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men själva frågeställningarna anpassas efter det brukaren beskriver. Enligt vår studie visar 

resultatet att Försäkringskassans utredningssamtal mer kan liknas vid en strukturerad intervju, 

då de har en fast mall med fasta frågor. Vid en intervju ställdes frågan gällande den här 

utarbetade mallen och Annelie svarade följande: 

 

 (…)Det har vi så klart (…) Allting är väldigt styrt i dom lagarna vi arbetar med och i 

det sättet vi arbetar på. Man går igenom det i tur och ordning. 

 

Skillnaden som vi i vårt resultat kan se mellan myndigheternas organisering beror på att 

kommunen utgår ifrån en decentraliserad styrning, vilket innebär att beslutsfattandet inte sker 

på politisk nivå utan att ansvaret har lagts över på tjänstemannanivå (jmf Bergmark och Minas 

2007:223). Försäkringskassan utgår däremot från en centraliserad styrning, vilket innebär att 

de inte längre har ett självstyre inom varje enhet (jmf Andersson m.fl. 2011:10). Ansvaret för 

Försäkringskassans organisation ligger på en statlig nivå, vilket gör att alla beslut som fattas i 

ledningen blir densamma för respektive enhet. På grund av att Försäkringskassan är statligt 

styrd ser utredningsprocessen densamma ut för alla brukare oavsett vilken handläggare som 

utför utredningen, vilket tydligt beskrivs i citatet ovan.  

 

Varje kommun har ett självstyre att enskilt utforma hur riktlinjerna för 

handläggningsprocessen inom LSS ska se ut. Det i sin tur leder till att riktlinjerna skiljer sig åt 

mellan olika kommuner. Att kommun och Försäkringskassa organiseras olika påverkar även 

hur informationsutbytet dem i mellan sker, eftersom de ligger på statlig respektive kommunal 

nivå. Försäkringskassans handläggare Kerstin beskrev informationsutbytet så här:  

 

Det är ett rätt ojämlikt förhållande mellan stat och kommun (…) jag har rättighet att 

begära in allt från kommunen, men om jag skulle skicka information till kommunen 

(…) om kommunen inte har en fullmakt, (…) så skulle det vara ett sekretessbrott.  

 

5.2 Utredningsprocessen vid ansökan om ersättning för personlig assistans 

Kommunen har enligt SOLs 2kap. 1§ (SFS 2001:453), det yttersta ansvaret för att enskilda får 

det stöd och den hjälp som de behöver. Det innebär att brukaren får vård och omsorgsbehov 

tillgodosett av kommunen oavsett hur Försäkringskassans beslut blir efter en utredning. 

Försäkringskassans handläggare poängterar i intervjuerna att medias bild av brukare som fått 

avslag är missvisande. Kerstin menar att media inte berättar för läsarna om vad som händer 
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efter det att Försäkringskassan gett ett avslag. Kerstin menar att media påverkar brukarnas 

uppfattning om Försäkringskassan på ett negativt sätt:  

 

Dom är livrädda för dom vet inte alltid om att de får hjälp av någon annan (…) men om 

du har ett stort behov och har hjälp med grundläggande behov flera timmar i veckan, då 

tar kommunen över beslutet om assistansersättning  

 

Kerstin beskriver i citatet ovan komplexiteten som finns med att ha insatsen ersättning för 

personlig assistans uppdelad på två huvudmän. Vi kommer därmed i följande två avsnitt att 

beskriva hur handläggningsprocessen ser ut inom kommunen respektive Försäkringskassan 

för att visa både de likheter och skillnader som finns.  

 

5.2.1  Handläggarens utredningsprocess i kommunen 

Kommunen kan utifrån sitt självstyre anpassat tillvägagångssätten av exempelvis utredning av 

ansökan om assistansersättning utifrån de lokala förutsättningarna (jmf Näsman 2016:45). 

Oavsett kommun utgår alla handläggare ifrån samma lagstiftning, LSS, vid 

utredningsprocessen. Det som kan skiljas åt mellan kommuner är de lokala förutsättningarna i 

form av antal brukare och ekonomiska resurser. Respondenterna beskriver att varje 

handläggare har delegation ifrån kommunens politiker.  

 

Vi är på sådan detaljnivå, när det gäller personlig assistans, att det är kräkvarning… 

[Petronella] 

 

Citatet ovan beskriver den komplexitet som finns med utredningar av ansökan om 

assistansersättning. Kommuner arbetar utifrån ett självstyre och därför finns det inte 

gemensamma riktlinjer för alla.  Handläggarna måste dock inhämta samma typ av information 

oavsett brukare, vilket gör att utredningsprocesserna går till på ett likartat sätt. Vid 

utredningarna går handläggarna in på detaljer som är integritetsnära för brukaren och för att 

inte utredningarna skall skiljas åt för mycket mellan kommun och Försäkringskassa, måste de 

gå in på liknande detaljnivå. Allt som brukaren berättar om sina behov måste styrkas av 

läkarintyg etcetera. Petra beskriver kortfattat de första stegen i utredningen på följande sätt:   

 

Det börjar med att det kommer in en ansökan och är personen inte känd sedan tidigare 

så begär vi in läkarutlåtande för att kunna göra en personkretsbedömning. När det gäller 

assistans (…) är det viktigt med en ADL-bedömning, aktiviteter i det dagliga livet (…) 
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När det har kommit in brukar vi boka en tid för ett utredningsmöte, antingen genom 

hembesök eller att vi bjuder hit dom.  

 

En stor del av utredningen består i att ställa frågor till brukaren. Frågorna kan upplevas vara 

väldigt integritetsnära. Lisa berättar i intervjun att det inte är jätteroligt att behöva ställa 

integritetsnära frågor till brukaren, men det är ändock nödvändigt för att kunna göra en 

bedömning av brukarens behov, så att brukaren kan beviljas de antal timmar som behövs. 

Underlaget till utredningen samlas in vid ett utredningsmöte. Skulle några uppgifter behöva 

kompletteras kan det ske via telefonsamtal eller mejl. Dock är det lite annorlunda vid 

utredning av assistansersättning till barn och ungdomar. Birgitta berättar:  

 

(…) När man handlägger barnen så kan det oftast handla om två sådana besök. Först 

kanske ett besök där föräldern kommer hit (…) sen vill vi också träffa barnet och det 

kan ske vid ett hembesök.  

 

När allt underlag för utredningen, i form av intyg och utredningsmöte med brukaren är 

inhämtad börjar handläggaren att göra en bedömning av brukarens behov av insatser. 

Bedömningen görs med hänsyn till aktuell rättspraxis, då handläggaren jämför domstolars 

beslut om vad som ingår i exempelvis grundläggande behov eller inte. Bedömningen görs 

även utifrån vad som står i LSS lagen. Intygen som inhämtas från hälso- och sjukvården 

måste styrka att brukaren har en personkretstillhörighet samt att brukaren behöver hjälp med 

de svårigheter som har uppgetts vid utredningsmötet. Respondenterna uppger att det här 

tillvägagångssättet fungerar på liknande sätt oavsett vilken kommun brukaren ansöker om 

assistansersättning i. Att varje kommun utför samma arbetsmoment oavsett var brukaren 

ansöker kan jämföras med Webers (1983:147–153) beskrivning av byråkratimodellens 

effektivisering. Studiens resultat visar en tydlig likhet i hur ansökningar hanteras av de olika 

handläggarna. Handläggarna anpassar dock frågorna samt val av nästa steg i utredningen 

utifrån brukarens situation och förmåga.  

 

Förutom att frågorna vid utredningsmöten utformas på olika sätt varierar även antalet 

utredningsmöten och dess deltagare. Alla respondenterna berättar att man vid 

utredningsmöten gärna är två handläggare, en som håller i samtalet och en som antecknar, för 

att säkerställa att ingen information missas. Petra beskriver tillvägagångssättet vid 

utredningsmöten följande:  
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Vi går alltid två på hembesöken när det gäller assistansen, men sen är det en som är 

ansvarig, kan man säga, som driver utredningen, men man har hela tiden sin kollega 

som man kan bolla med.  

 

I Petras kommun är det bestämt att LSS handläggarna alltid ska vara två vid utredningsmöten, 

men i övriga respondenters kommuner finns inte något sådant bestämt. Lisa uppger att de inte 

alltid är två vid utredningsmöten på grund av bristande personalresurser. Kommunen hon 

arbetar i har endast två fastanställda LSS handläggare, vilket gör att de inte alltid har 

möjlighet att hjälpas åt vid utredningsmöten gällande assistansen, på grund av den höga 

arbetsbelastningen. Likaså kan visa skillnader i Petronellas tillvägagångssätt urskiljas från 

övriga respondenter. Hon menar nämligen att det vid assistansärenden är viktigt att ha 

tillräckligt mycket information, vilket gör att hon gärna gör flera hembesök. Hennes kommun 

har ganska nyligen beslutat om att även de, likt Petras kommun, ska vara två handläggare vid 

varje utredningsmöte, så att ingen information missas. Resultatet visar att olika riktlinjer i 

praktiken innebär skillnader i hur arbetsprocesserna går till i kommuner och hur de 

organiserar arbetsprocessen beror på kommunens enskilda förutsättningar (jmf Andersson 

m.fl. 2011). 

 

Webers (1983: 147-153) byråkratimodell beskrivs som ett tillvägagångssätt för att 

återupprepa handlingar och beslut så att resultatet blir det samma varje gång. Myndigheter 

som använder sig av ett byråkratiskt tillvägagångssätt har ett mål att effektivisera arbetet och 

skapa jämlikhet mellan brukarna (Bolman & Deal 2013:74–76). Respondenterna beskriver 

hur alla utredningsprocesser går till, genom att förklara att tillvägagångssättet fungerar på 

liknande grunder vid varje ny ansökan. De likheter mellan kommunerna som urskiljas i 

resultatet visar att respektive handläggare inhämtar intyg och bokar möte med brukaren för att 

få en beskrivning av brukarens hjälpbehov och aktuella situation. Trots anpassningen ska 

brukare med liknande behov bedömas jämlikt. Det är därför nödvändigt att handläggarna 

utgår från samma grund av tillvägagångssätt oavsett vilken brukare de möter. 

 

5.2.2 Handläggarens utredningsprocess inom Försäkringskassan 

Försäkringskassan organiseras utifrån en statlig nivå, vilket innebär att Försäkringskassan som 

myndighet utgår från en central styrning där ledningen utformar tydliga riktlinjer som ska 

gälla för alla medarbetare inom ett försäkringsområde. Försäkringskassan vill skapa en 

enhetlighet inom organisationen där alla enheter runt om i landet arbetar utifrån samma 
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riktlinjer och strukturering (Andersson m.fl. 2011:10). Det innebär oberoende på vilken enhet 

en handläggare inom exempelvis assistansersättning arbetar ska rutinerna vid utredningar vara 

densamma (jmf Andersson m.fl. 2011:19).  

 

Försäkringskassans tillvägagångssätt vid utredning av ansökan om assistansersättning ser ut 

på liknande sätt som kommunens, men deras tillvägagångssätt är mer specifikt och detaljerat 

beskrivet i riktlinjer. Respondenterna berättade att när en ansökan om assistansersättning 

kommer in till dem skickar de alltid ut en bekräftelse på att de mottagit ansökan eller 

kommunens anmälan. Därefter följer ett flertal steg som måste genomföras innan ett 

utredningsmöte kan bokas med brukaren. Annelie berättar att två av de här stegen bland annat 

är att se om brukaren har en försäkringstillhörighet och att hen är folkbokförd i Sverige. 

Därefter bokas ett utredningsmöte med brukaren och eventuella ombud. Majken berättar att de 

alltid är två handläggare vid hembesöken, en som håller i samtalet och en som antecknar. 

Majken menar att alla utredningsmöten blir olika utifrån brukarnas olika förutsättningar, 

exempelvis sker samtalet via ombudet om brukaren själv inte kan föra sin talan och när det är 

barn ställs frågorna i första hand till vårdnadshavarna. Trots brukarnas olika förutsättningar 

har handläggarna alltid många frågor att ställa, utifrån det behovsprövningsstöd som följs. 

Majken berättar att behovsprövningsstödet är ett stort dokument som måste fyllas i för att 

garantera rättssäkerheten för brukarna. När utredningsmötet är gjort renskrivs anteckningar 

innan de skickas ut för påseende till brukaren. När brukaren har godkänt det och eventuella 

kompletteringar har gjorts påbörjar handläggarna bedömningen.  Kerstin beskriver 

behovsbedömningen på följande sätt:  

 

En människa har olika sorters behov, men vi delar på dom behoven. Vi kallar en hög 

för grundläggande behov och en annan hög för andra personliga behov. Grundläggande 

behov är behov som är väldigt intima och handgripliga (…) det handlar om hjälp med 

dusch. Andra personliga behov är behov som givetvis är viktiga men de är inte så nära 

och handgripliga. Det kan vara hjälpbehov med att ta sig till en aktivitet (…). 

 

När handläggaren har gjort en bedömning på antal timmar av grundläggande behov lämnas ett 

förslag till beslut till Försäkringskassans beslutsfattare. Kerstin beskriver beslutsfattarnas roll 

inom Försäkringskassan på följande sätt:  
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Jag föreslår ett beslut men beslutsfattaren kontrollerar hela ärendet och tar beslutet. (…) 

Dom läser igenom allt och kvalitetssäkrar.  

 

Beslutsfattarna kontrollerar att handläggarna räknat rätt, lagt in alla siffror rätt i utredningen 

och att dem tagit hänsyn till alla aktuella domar. Handläggarna kan därmed inte vara 

godtyckliga eftersom beslutsfattarna ändå kontrollerar att dem har gjort allting korrekt utifrån 

de lagar och riktlinjer som ska följas. Handläggarna tar därmed inte det slutgiltiga beslutet på 

brukarens ansökan, vilket kommunens handläggare gör. Försäkringskassan har valt att 

organisera sig på det här sättet på grund av att handläggare inte ska behöva stå ensam ansvarig 

för besluten.  

 

Organisationer som byggs upp utifrån byråkrati har en hierarkisk ordning av tjänster. Varje 

nivå inom organisationen tilldelas ett visst utrymme, ju högre upp i hierarkin man kommer 

desto mer har man att säga till om (Weber 1983: 37, 146- 153). Gällande Försäkringskassans 

tillvägagångssätt visar resultatet tydligt på att Försäkringskassan organiseras utifrån en 

hierarki av de olika tjänsterna och att tjänstemännen på högre nivå ges mer utrymme för att 

fatta olika beslut än vad exempelvis handläggarna får (jmf Weber 1983). En skillnad i hur de 

båda myndigheterna är byråkratiskt organiserade är att kommunens handläggare inte arbetar 

utifrån samma hierarkiska ordning som Försäkringskassan, eftersom kommuner har ett större 

självstyre att strukturera sina enskilda organisationer. Kommuner har valt att inte ha 

kontrollerande tjänstemän i form av beslutsfattare, som granskar varje handläggares 

bedömning. Att Försäkringskassan valt att ha beslutsfattare beror på att de vill effektivisera 

organisationen i och med att alla tjänstemän är uppdelade i en hierarkisk ordning utifrån sina 

specialiserade kunskaper (jmf Weber 1983).  

 

Likt kommunens tillvägagångssätt kan man i resultatet urskilja att Försäkringskassans 

handläggare använder sig av den byråkratiska modellen för att effektivisera arbetet genom att 

specialisera sig inom ett visst område (jmf Bolman & Deal 2013:74–76; Weber 1983). 

Respondenterna inom Försäkringskassan är specialiserade mot enbart insatsen 

assistansersättning, vilket inte kommunens handläggare är då de utreder alla LSS insatser. 

 

Försäkringskassans tillvägagångssätt vid utredningar ser ut på liknande sätt som kommunen. 

De inhämtar intyg för att bekräfta personkretstillhörighet samt intyg som styrker brukarens 

behov av hjälp. När intygen är inhämtade hålls ett utredningsmöte, där de alltid är två 
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handläggare, precis som inom några av våra utvalda kommuner. Därefter gör de, likt 

kommunens handläggare en bedömning av brukarens behov. Skillnaden som blir gentemot 

kommunen är att Försäkringskassan har detaljerade steg att följa vid tillvägagångssättet och 

de tittar också på folkbokföring och försäkringstillhörighet enligt SFB. Skillnaderna vid 

utredningsmötet är att Försäkringskassan utgår ifrån behovsprövningsstödet som innehåller en 

mängd frågor som skall besvaras. Den allra största skillnaden gentemot kommunen är att 

Försäkringskassans handläggare inte tar besluten om antalet timmar för assistansersättning, 

det görs i stället högre upp i organisationens hierarki. Sammanfattningsvis beror skillnaderna i 

tillvägagångssättet på att Försäkringskassan har fler tydliga riktlinjer att utgå från utöver LSS 

lagstiftningen och att de utreder endast en av LSS insatserna, nämligen ersättning för 

personlig assistans.   

 

5.3 Handläggares handlingsutrymme  

I offentliga organisationer likt kommun och Försäkringskassan är handlingsutrymmet en 

central del för handläggarna i utredningsprocessen. Handlingsutrymmet finns till för att ge 

handläggarna en möjlighet att påverka sin arbetsstruktur. Hur handlingsutrymmet används är 

olika inom alla organisationer, då det skapas utifrån respektive organisations förutsättningar 

(jmf Wörlen 2010, Wörlen & Bergmark 2012, Dunér & Nordström 2006). Forskning om 

handlingsutrymmet i offentliga organisationer visar bland annat att när beslut fattas av 

socialarbetare, så som handläggare på tjänstemannanivå, ges dem ett handlingsutrymme att 

avgöra hur hjälpen ska erbjudas till de brukare som har rätt till en insats (Wörlen & Bergmark 

2012:652–659).  

 

När frågan ställdes om hur respondenterna tolkade ordet handlingsutrymme, gav 

respondenterna lite olika svar beroende på om de arbetade inom kommunen eller 

Försäkringskassan:  

 

Då tänker jag på att jag kan störa mig på, att folk tror att det finns handlingsutrymme. 

Om jag ska vara ärlig (…).  [Kerstin, Försäkringskassan] 

 

(…) vad man har möjlighet att göra. Det jag tänkte är att kunna påverka sitt arbete och 

hur man utför det. Det var det första jag kom att tänka på. Vilket utrymme man har och 

hur styrt det är (…).  [Lisa, kommunen] 
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Olika myndigheter utformar sitt handlingsutrymme på olika sätt, organisationen måste därför 

ta hänsyn till sina förutsättningar för att skapa en struktur i arbetsprocessen (Dunér & 

Nordström 2006:434). Försäkringskassan har tidigare i studien beskrivits som en myndighet 

med en stark sammanhållen organisation, där alla medarbetare arbetar utifrån tydliga riktlinjer 

och från en hierarkisk ordning. Kommuners myndighet har däremot beskrivits som 

självstyrande enskilda organisationer, vilket innebär att deras utformning av arbete kan skiljas 

åt en del inom olika kommuner på grund av enskilda riktlinjer. Utifrån det Weber (1983) 

beskriver om byråkrati i organisationer innebär det att myndigheterna strukturerar sig olika 

och därmed effektiviserar sitt arbete olika utifrån de förutsättningar som finns i 

organisationen. Vad det här får för betydelse presenteras i kommande två avsnitt. Resultatet 

kommer att spegla handläggarnas upplevelse av handlingsutrymme i sitt arbete och analyseras 

utifrån den beskrivna teorin och framtagna tidigare forskningen.  

 

5.3.1 Handlingsutrymme för kommunens handläggare 

Enligt Wörlens (2010) forskning är handlingsutrymmet betydelsefullt vid beslutsfattande för 

tjänstemän inom socialtjänst. Wörlen (2010) menar att handlingsutrymmet är viktigt trots att 

hänsyn måste tas till de lagar och riktlinjer som styr arbetet. I vår studie kan man se likheter 

till det Wörlen (2010) beskriver om handlingsutrymmet. För LSS handläggare styrs hela 

utredningsprocessen av deras handlingsutrymme. När vi i våra intervjuer ställde frågan om 

hur de skulle beskriva sitt handlingsutrymme i arbetet med utredningar av ansökningar om 

assistansersättning, fick vi lite varierade svar. Resultatet visar att förhållandet till 

handlingsutrymmet kan variera (jmf Wörlen 2010).  

 

Lisa berättade i intervjun att handlingsutrymmet i hennes arbete blir utifrån de lagar och 

rättspraxis som finns och hur hon tolkar dem. I den kommun hon arbetar i finns det inga 

bestämda riktlinjer över hur hon ska utforma sitt arbete. Lisa menar därför att hon har en stor 

möjlighet att välja sitt tillvägagångssätt under utredningsprocessen. Hur utredningsprocessens 

tillvägagångssätt blir varierar från brukare till brukare, då det är deras behov som styr. Även 

Birgitta och Petra uttrycker sig på liknande sätt som Lisa när de talar om sitt 

handlingsutrymme i arbetet, dock berättar de också att de arbetar under delegation från 

omsorgsnämndens politiker, som är ansvariga för de beslut som tas. Det innebär att de inte 

kan töja på gränserna inom lagstiftningen för mycket. Går de utanför det handlingsutrymme 

som delegationen ger dem, riskerar de att mista sin delegation och därmed arbetet som 

handläggare. Birgitta uttryckte följande:  
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Jag tänker ändå på att vårt handlingsutrymme är att vi kan agera och fatta beslut enligt 

den delegation som vi får från omsorgsnämnden (…) De ger oss delegation att fatta 

beslut om de flesta insatser inom LSS (…). Det är ju ett handlingsutrymme, men sen är 

vi begränsade också i vad lagstiftningen säger, vad vi ska lägga in i de olika insatserna, 

så att vi beslutar om rätt saker. (…) Vi kan inte göra om LSS insatserna tillexempel och 

vi kan inte vidga dem för mycket (…).   

 

Petronella såg inte på sitt handlingsutrymme på samma sätt som övriga respondenter inom 

kommunerna. Petronella var tydlig med att förklara de skillnader hon såg på 

handlingsutrymmet beroende på vilken LSS insats hon utredde. Hon upplevde det svårare att 

anpassa insatsen personlig assistans utifrån brukarens behov, på grund av de fasta och tydliga 

ramar rättspraxis skapar. Hon upplever handlingsutrymmet mer begränsat när det kommer till 

personlig assistans, jämfört med de övriga LSS insatserna. Petronella uttryckte följande: 

 

På den personliga assistansen är det fastare ramar.  (...) Så när man väl beviljar någon 

personlig assistans så måste man veta att det här är 150 % säkert (…) För det är så 

komplicerat. 

 

Enligt Dunér och Nordström (2006:438) är målet med handlingsutrymmet att handläggaren 

skall ges frihet att själv utforma sitt tillvägagångssätt i arbetet, vilket de gör utifrån den 

delegationen som handläggaren får från politikerna i kommunen. Delegationen gäller för 

utredning av alla LSS insatser. Det Petronella berättar visar dock att handlingsutrymmet 

påverkas av assistansersättningens detaljerade behovsprövningar. När utredningar av 

assistansersättning görs går handläggarna in på mycket mer integritetsnära detaljer jämfört 

med utredningar av exempelvis ledsagarservice enligt LSS 9§ 3p (SFS 1993:387). Det innebär 

enligt Petronella att handlingsutrymmet upplevs mer begränsat vid utredningar av 

assistansersättning, trots kommunens delegation.  

 

För att förstå handlingsutrymmets betydelse kan man se det utifrån den schematiserade 

triangel, som skapats med hjälp av Lipskys (2010:14, 41) beskrivning av begreppet 

handlingsutrymme. Lipsky (2010:14, 41) visar att handlingsutrymmet byggs upp av flera 

beståndsdelar. Beståndsdelarna beskrevs i teoriavsnittet vara olika former av 

sambandsrelationer som handläggaren måste förhålla sig till. Det ena förhållandet i den 
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schematiserade triangeln utgår ifrån hur handläggaren förhåller sig till de lagar som styr 

utredningen. Wörlens (2010) forskning visade, likt Lipskys (2010:14, 41) beskrivning, på 

resultat om att lagar och interna riktlinjer är beståndsdelar som hjälper till att definiera 

gränserna för enskilda tjänstemäns handlingsutrymme i arbetet. De svar respondenterna 

uppger vid intervjuerna i vår studie beskriver hur LSS lagen och rådande rättspraxis styr deras 

handlingsutrymme. Lisa gav följande exempel:  

 

Man försöker eftersträva och tolka det så rätt som man kan (…) där blir 

handlingsutrymmet utifrån det som finns. (…) Man ska följa lagen och domar (…). 

 

Det andra förhållandet i den schematiserade triangeln innebar enligt Lipsky (2010:14, 41) hur 

handläggare förhåller sig till sin organisation. Exempelvis kan handläggarens förhållande till 

organisationen speglas i de riktlinjer som skapats inom organisationen. Har organisation inte 

några tydliga riktlinjer i form av olika stödfunktioner eller fast arbetsmall, blir handläggarna 

tvungna att vända sig till kollegorna i första hand för att få hjälp. Finns det inte tydligt 

framtagna riktlinjer i en kommun gällande arbetet med utredningar av exempelvis 

assistansersättning, blir det upp till handläggarna att gemensamt i arbetslaget hitta lösningar 

då de ställs in för problematiska ställningstaganden. Petra beskrev samarbetet med kollegorna 

följande:  

Det är tryggt för det kan hända att man tänker helt fel (…) och då lyfter man det i 

gruppen. (…) Man får lite vägledning, råd och stöd och sen kommer man fram till en 

viss gemensam riktlinje. Jag tror ändå vi är hyfsat samspelta och gör liknande 

bedömningar när vi väl har lyft och pratat om ärendet, men det är klart om alla skulle 

suttit själva (…) då kanske det skulle blivit lite olika.  

 

Citatet ovan visar det handlingsutrymme som kommunens handläggare har. Finns det inga 

fastställda riktlinjer om hur de ska agera i en viss situation blir det upp till dem själva utifrån 

lagstiftningen och rättspraxis att skapa den riktlinje som fungerar i deras organisation. Lipsky 

(2010) menar att om tjänstemän har stort handlingsutrymme innebär det att de kan arbeta 

flexibelt och individanpassat. Att ges möjlighet att diskutera fram lösningar på problem med 

sina kollegor för att sedan skapa en gemensam riktlinje i organisationen, tyder på att 

kommunens handläggare har ett stort handlingsutrymme.   

 



  
 

39 

 

Det tredje förhållandet (Lipsky 2010:15) i triangeln är förhållandet mellan handläggaren och 

brukaren. Hur handläggaren förhåller sig till brukaren varierar beroende på situation. Enligt 

Lipsky (2010) har en gräsrotsbyråkrat i uppgift att behandla varje klient individuellt och i 

praktiken kan det beskrivas på följande vis;   

 

Det finns ingen mall att gå på. Alla är olika så vi får själva försöka tänka på att den här 

tiden är nog rimlig för den här personen om den får den här insatsen. [Birgitta] 

 

Utifrån det resultat som beskrivs ovan kan man förstå vad det innebär att ha ett 

handlingsutrymme som handläggare. Handläggaren måste vara medveten om de lagar och 

riktlinjer som finns i organisationen, samtidigt som de ska sätta sin brukare och deras behov 

och önskningar i första hand vid en utredning av exempelvis assistansersättning (jmf Lipsky 

2010). Det kan ibland bli problematiskt för handläggarna att tillgodose både organisationen 

och brukarens önskemål, då lagen och riktlinjerna kan kollidera med det brukaren önskar. 

Handlingsutrymmet för kommunens handläggare innebär att de individanpassar utredningen 

av insatsen personlig assistans på ett så flexibelt sätt som är möjligt utifrån de lagar och 

rättspraxis som styr (jmf Lipsky 2010).  

 

5.3.2 Handlingsutrymme för Försäkringskassans handläggare  

Vid undersökningar om hur handlingsutrymmet ser ut inom Försäkringskassan har vi inte lika 

enkelt kunnat se likheter i den studie som Wörlen (2010) gjorde. Wörlen (2010) menade att 

handlingsutrymmet var viktigt för tjänstemän trots de lagar och riktlinjer som de måste ta 

hänsyn till i arbetet. Inom Försäkringskassan har handläggarna ett handlingsutrymme, men det 

ser annorlunda ut gentemot kommunens handlingsutrymme. Handlingsutrymmet inom 

Försäkringskassan har inte lika stor betydelse för utredningarnas utfall, då handläggarna inte 

är de som fattar det slutgiltiga beslutet. I intervjuerna med respondenterna inom 

Försäkringskassan frågade vi hur de själva skulle beskriva sitt handlingsutrymme. Alla 

respondenterna var överens om att deras handlingsutrymme var begränsat i arbetet. Maria 

beskrev att det som begränsade handlingsutrymmet var de lagar och rutiner som hon måste 

följa vid en utredningsprocess. Den frihet som hon anser handlingsutrymmet ger i arbetet är 

att hon har kontrollen över sina utredningar, hon väljer själv hur hon ska lägga upp dem. 

Maria berättade följande om sitt handlingsutrymme:  
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(…) det är både väldigt fritt och både väldigt styrt (…) det står faktiskt i vägledningen 

hur vi ska tänka.  

 

Vägledningen är enligt Marias kollega Annelie detaljerad och det är mycket att sätta sig in i. 

Vägledningen kan tolkas som en riktlinje inom myndigheten och Annelie menar att 

vägledningen inte ger något utrymme för att gå på magkänslan när hon utreder ansökningar. 

Skillnaden i handlingsutrymmet för handläggarna i kommunerna är att Försäkringskassans 

handläggare inte själva påverkar de riktlinjer som skapas inom organisationen. Den utformas 

på högre nivåer utifrån gällande rättspraxis. På grund av de tydligt utformade riktlinjerna 

inom organisationen kan handläggarna upplevas vara underkastade en enhetlig kontroll och 

ett disciplinsystem (jmf Weber 1983).  

 

Försäkringskassans handlingsutrymme kan kopplas till den schematiserade triangeln som 

skapats med stöd i Lipskys (2010) beskrivning om sambandsrelationer. I Försäkringskassans 

arbete blir förhållandet till organisationen en central del, då det är organisationen som 

utformar hur arbetet ska struktureras upp vid en utredning, vilket i sin tur påverkar det 

handlingsutrymme som blir kvar för handläggarna. Trots att handläggarna själva får välja hur 

de ska genomföra sitt arbete är det i slutändan ändå organisationen som påverkar varje 

moment i utredningsprocessen. Annelie beskrev följande om de olika momenten som 

påverkar utredningsprocessen:   

 

Först och främst är det lag som styr (…) sen kommer det domar då när det ska prövas 

olika beslut, som fattas. Sen har vi Försäkringskassans rättsliga ställningstagande. Sen 

har vi en vägledning på det, tillsammans med en process som vi använder parallellt 

under hela utredningen (…).  

  

Utifrån det Annelie beskriver i citatet ovan kan man tydligt se att Försäkringskassan som 

organisation har en hierarkisk ordning, likt den byråkratiska modellen som Weber (1983:37, 

146- 153) beskrev i hur arbetet ska fördelas. Där ledningen i organisationen beslutar och 

arbetar fram styrdokument, vägledningar och processer utifrån LSS lagen och gällande 

rättspraxis. En skillnad som resultatet visar är att kommunens organisering inte har en lika 

tydlig hierarkisk ordning, vilket tyder på att de inte är av samma ideal byråkrati som Weber 

(1983) beskrev.  
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Fördelen som ses med Webers (1983) byråkratimodell i en organisation, likt 

Försäkringskassan, är att konflikter som kan uppstå, med exempelvis brukare, minskas genom 

att handläggaren hänvisar till de lagar och riktlinjer som måste följas i arbetet. Maria beskrev 

det här på följande sätt:  

  

(…) det kan vara skönt att veta att när man har så mycket ansvar att man kan luta sig 

tillbaka på något, så det inte är något som jag bara hittar på (…).  

 

För handläggarna på Försäkringskassan innebär den centraliserade styrningen (jmf Andersson 

m.fl. 2011:10) att tjänstemän på högre nivå fattar de slutgiltiga besluten och att handläggarna 

endast ska genomföra utredningen och anpassa den utefter de riktlinjer som organisationen 

skapat till dem. Kerstin beskriver det på följande sätt:  

 

För jag gör en utredning och jag föredrar mitt ärende för en beslutsfattare (…) där jag 

föreslår ett beslut, men beslutsfattaren kontrollerar hela ärendet och tar beslutet.  

 

Utöver förhållandet till organisationen, som presenterats ovan, uttrycks Försäkringskassans 

handlingsutrymme även i relationen till brukarna. Handläggarna ges genom sitt begränsade 

handlingsutrymme en viss frihet att prioritera bland sina ärenden. Forskning beskriver att 

prioriteringar innebär att man rangordnar bland brukarna (Wörlen 2010:29). Prioriteringar 

inom offentliga verksamheter grundar sig på medvetna val om vilka behov och krav som 

föreligger för tjänstemännen (Wörlen 2010:29). Annelie förklarar prioriteringarna på följande 

sätt:  

(…) Vi väljer ordning på vem vi prioriterar, de prövningar som har legat länge, är de 

som (…) görs först (…) men det finns en struktur i allt (…).  

 

Wörlen (2010) menar även i sin forskning att besluten som ska tas gentemot brukare måste 

vara rättvisa, dock är det inte alltid enkelt att lyckas med det i praktiken. Wörlen (2010) 

beskrev att det inte kan bli en rättvis behandling om besluten ska påverkas av socialarbetarens 

personliga preferenser. I intervjun med Annelie påpekar hon att med tanke på de lagar som 

styr arbetet så skulle det varken bli rättvist eller rättssäkert för brukarna om besluten togs på 

handläggarens goda vilja. Kerstin menar att på grund av handläggarnas begränsade 

handlingsutrymme kan inte besluten påverkas av deras personliga preferenser:  
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 En del folk tror att jag bestämmer. Men jag kan inte bestämma det. Utan jag kollar 

enbart på personens behov och vad som är styrkt. Jag kan faktiskt inte hitta på något om 

det. (…) Jag kan inte vara snäll och hitta att personen inte kan för att den ska få 

assistans. Utan allting ska vara styrkt utifrån rättspraxis. Mitt handlingsutrymme är 

extremt litet och folk förstår inte det. 

 

Webers (1983:37, 146- 153) beskrivning av byråkratin innebar att eventuella konflikter kunde 

minskas genom hänvisningar till lagen, vilket utifrån resultatet tolkas som att konflikter i 

relationen till brukaren undviks med hjälp av lagens bestämmelser. Resultatet visar att 

Försäkringskassans handläggare har befogenheter genom sitt handlingsutrymme att göra en 

bedömning om brukaren uppfyller lagens krav för att få assistansersättning. Kerstin beskriver 

dock att handläggarna inte får töja på gränserna av vad riktlinjerna säger för att brukarens 

behov ska passa in i lagens ramar. Handläggarens relation till brukaren blir därmed beroende 

av de riktlinjer som finns inom Försäkringskassan. Trots att Försäkringskassan, likt Webers 

(1983) byråkratimodell, valt att skapa en strikt organisering inom myndigheten med hjälp av 

tydliga riktlinjer anser handläggarna inte att handlingsutrymmet skall vara större för dem.  

 

5.4 Samverkan mellan kommun och Försäkringskassa 

Enligt LSS 15§ 7p (SFS 1993:387) är samverkan nödvändig mellan organisationer när 

brukare ges insatser från olika aktörer (Magnusson m.fl. 2013:28). Forskning visar att om en 

brukare får insatser från flera olika organisationer kan tjänstemännen inom de här 

organisationerna behöva samverka för att effektivisera hjälpen till brukaren (Löfström 2010), 

så att varje tjänsteman i organisationerna vet vad den andre gör. Dock är det inte alltid 

självklart att en samverkan mellan organisationer är möjlig att få till. Varje organisation har 

olika normer i form av riktlinjer och det tillsammans med olika ekonomiska intressen eller 

organisatoriska strukturer kan göra genomförandet av samverkan svår (Magnusson m.fl. 

2013:29).  

 

5.4.1 Kommunens åsikt om samverkan med Försäkringskassan 

Enligt lagstiftning är samverkan mellan organisationer nödvändig för att effektivisera hjälpen 

till brukaren. Tidigare i resultatet har de framkommit att de beskrivna kommunerna 

organiserar sig varierande. Vid våra intervjuer kunde vi dock finna en gemensam nämnare för 

alla kommunerna, vilket var samverkan med Försäkringskassan. Respondenterna beskrev att 

de numera har en begränsad samverkan till Försäkringskassan. De går på gemensamma 
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hembesök då brukaren ansökt hos både kommun och Försäkringskassa. Tidigare har de haft 

så kallade informationsutbytes möten där de träffats för att gå igenom vad som är aktuellt 

inom området, för att få vetskap om hur båda myndigheterna tänker och ser på den rättspraxis 

som kommit. Försäkringskassan har enligt kommunernas respondenter haft mycket att göra på 

grund av den rättspraxis som tillkommit de senaste åren, vilket gjort att de här 

informationsutbytena inte kunnat genomföras. Dock ges kommunens handläggare fortfarande 

möjlighet att få informationen men det sker då oftast via telefonsamtal gällande någon 

specifik händelse som de har funderingar kring.  Respondenten Lisa beskriver samverkan till 

Försäkringskassan på följande sätt:  

 

Innan hade vi bland annat gemensamma möten. (…) Ett informationsutbyte kan man 

säga, handläggningsmässigt (…). Ibland går vi på gemensamma möten om man har 

någon som söker om assistans hos både kommunen och Försäkringskassan, då kan vi 

slå ihop det så att den enskilde inte behöver ha två möten och prata om samma saker. 

Men sen går jag hem och gör min bedömning och dom gör sin.  

 

Magnussons m.fl. (2013:29) forskning visar att samverkan blir ett sätt för tjänstemän, likt 

respondenterna i den här studien, att tillföra sina resurser, kunskaper och kompetenser vid en 

samordning, så att insatser till brukaren kan effektiviseras (jmf Löfström 2010). 

Respondenterna inom kommunerna menar i intervjuerna att de gärna nyttjar de kunskaper och 

kompetenser som Försäkringskassan har inom området personlig assistans. Birgitta beskriver 

det på följande sätt: 

 

 (…) Vi vet att de är lite bättre på att snappa upp de sakerna som händer inom 

assistansområdet. (…) Men de har nog haft en förstor arbetsbelastning också. De 

kanske inte tycker att de kan träffa enskilda kommuner. 

 

Lipskys (2010) beskrivning av handlingsutrymmet, utifrån den schematiserade triangeln 

gällande förhållandet mellan handläggare och organisationen, visade att handläggarens 

förhållande till organisationen är beroende av lagar och riktlinjer som finns. Utifrån det kan 

likheter ses i förhållandet mellan handläggare och andra organisationer och även då är det 

viktigt att handläggaren kan anpassa sig till andra organisationers lagar och riktlinjer. Vilken 

part det blir som får anpassa sig mest blir den part som är i störst beroendeställning till den 

andres resurser i form av exempelvis kunskap och kompetens (Olsson 2000:13). Det innebär 
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att den part som är i beroende ställning får anpassa sig till den andres krav och 

tillvägagångssätt vid en samverkan (Olsson 2000:8). De beskrivningar som respondenterna 

ger visar att det blir kommunerna som får anpassa sig vid en samverkan då de upplever att 

Försäkringskassan har en större kunskap inom området, vilket Birgitta beskriver i citatet ovan.  

 

Hur en samverkansprocess mellan kommun och Försäkringskassan utvecklas kan påverkas av 

hur kommunikationen fungerar. Forskning visar att det krävs en öppen dialog där aktörer som 

skall samverka måste vara involverade för att inga missförstånd eller osämjor skall uppstå 

(Piers de Arruda Leite & Buainain 2013:156). Det finns ingen tid till informationsmöten med 

Försäkringskassans handläggare längre enligt respondenterna. Det gör att kommunikationen 

inte blir lika öppen mellan dem och det i sin tur kan skapa missförstånd över hur 

arbetssituationen ser ut inom respektive myndighet (jmf Piers de Arruda Leite & Buainain 

2013:156).   

 

Resultatet efter insamlad empiri visade att samverkan mellan kommunen och 

Försäkringskassan var begränsad. På grund av det tillfrågades respondenterna om de önskade 

mer samverkan mellan myndigheterna. Birgitta svarade följande:  

 

Ja för den enskildes skull tycker jag att det hade blivit mer enhetligt på något sätt. Det 

hade inte varit så svårt att förstå varför man hade kommit fram till olika beslut. (…) 

Helst att det hade varit en huvudman (…) för hela insatsen. Det hade varit det allra 

bästa.  

 

För att utomstående och brukare ska kunna förstå anledningen till uppdelningen av 

handläggningen gällande assistansersättning är det viktigt att de berörda myndigheternas 

samverkan fungerar. Resultatet visar att samverkan inte är optimal utifrån brukaren därför 

skulle det kanske vara aktuellt att, likt det Birgitta säger, samla hela assistansersättningen 

under en huvudman. 

 

5.4.2 Försäkringskassans åsikt om samverkan med Kommunen 

I intervjuerna med respondenterna inom Försäkringskassan blev deras svar densamma som 

kommunens. De menade att samverkan som finns mellan myndigheterna i första hand sker via 

gemensamma hembesök. Maria upplever inte att samverkan fungerar som ett samarbete vid 

utredningsprocessen utan hon beskrev det följande:  
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Nej vi samarbetar inte. De gör sin utredning och vi gör vår. Men vi kan ju göra ett 

utbyte av information. (…) För vi jobbar som sagt efter samma lag och vi jobbar mot 

samma personer så på så sätt samarbetar vi. Men inte samarbete på det sättet att det sker 

något annat. 

 

De likheter som kan urskiljas från respektive respondents svar är att Försäkringskassans 

handläggare välkomnar kommunens handläggare att delta vid utredningsmöten med brukaren, 

men Försäkringskassan nyttjar inte samverkan på samma sätt som kommunens handläggare 

gör (jmf Olsson 2000).  Enligt studiens resultat kvittar det för Försäkringskassan om 

kommunens handläggare deltar eller inte. De skall ändå genomföra mötet och ställa sina 

frågor till brukaren.  Majken beskriver relationen till kommunens handläggare följande:  

 

(…) det kanske inte alltid är så att de är glada på oss, de kan få tillbaka ärenden. Jag 

tycker ändå att vi har en god ton mellan varandra. Jag tycker det är jättebra, för det 

måste vi ha, för att kunden inte ska bli drabbad.  

 

Relationen mellan kommunen och Försäkringskassan kan även påverkas av sekretessen som 

föreligger mellan myndigheterna. Magnussons m.fl. (2013:29) forskning visade att 

tystnadsplikten var ett hinder för att få till en fungerande samverkan mellan två olika 

organisationer. Även i intervjuerna med respondenterna framkom det att tystnadsplikten 

kunde vara en faktor till att samverkan blev svår att få till stånd med kommunen. Kerstin 

beskrev det på följande sätt:   

  

Jag har rättighet att begära in allt från kommunen, men om jag skulle skicka dom 

papperna så skulle det ha varit ett sekretessbrott, om dem inte hade fullmakt.   

 

Något som blir tydligt mellan Försäkringskassan och kommunen vid ett informationsutbyte är 

att Försäkringskassan står högre i välfärdsstatens hierarkiska ordning mellan organisationerna 

och har därmed striktare sekretess gentemot kommunen som är lägre i välfärdsstatens 

hierarkiska ordning. Webers (1983) byråkratimodell beskriver att kontrollerande funktioner 

kan innebära att tjänstemän inom en organisation måste följa de strukturer som lagar och 

riktlinjer skapat. Försäkringskassan står högre i den offentliga hierarkin, eftersom den är 

statligt styrd. Att den är statligt styrd ger Försäkringskassan större möjligheter att inhämta 

information ifrån kommunen, jämfört med vad kommunen kan göra från Försäkringskassan. 
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Weber (1983; 37, 146 -153) beskriver att den profession som en tjänsteman arbetar i, kan ge 

möjlighet att utföra åtgärder som andra professioner som är lägre i den offentliga hierarkin, 

legitimt inte kan utföra.  

 

Under intervjuerna diskuterades det om hur samverkan med kommunen såg ut och användes. 

Respondenterna inom Försäkringskassan gav liknande svar, men på följdfrågan om hur 

samverkan skulle kunna göras annorlunda blev svaren varierande. I intervjun sa Kerstin:  

 

Jag hade önskat att vi hade mer samarbete (…) men vi har väldigt mycket att göra på 

jobbet.  

 

Kerstins uttryck tolkar vi som att hon inte anser att samverkan med kommunen är en del av 

hennes arbete, utan att informationsutbytet som tidigare funnits mer varit i all välmening för 

kommunernas skull så att de blev uppdaterade på vad Försäkringskassan utgick ifrån. Kerstins 

kollegor ansåg att den lilla samverkan som fanns var tillräcklig. Maria ansåg i intervjun att det 

viktigaste med samverkan är att kommunen får information om hur Försäkringskassan ser på 

olika situationer och att Försäkringskassan får förståelse för kommunens tolkningar, så att det 

inte blir några missförstånd mellan dem. 

 

Resultatet som framkommit i vår undersökning, visar att det finns skilda meningarna om hur 

samverkan skulle kunna göras annorlunda. Respondenterna från Försäkringskassan är 

ambivalenta i frågan, då några handläggare tycker att det lilla samarbetet med kommunen som 

finns i dag är tillräckligt. Medan andra handläggare inom Försäkringskassan, samt 

kommunens handläggare, hade önskat mer samverkan. Majken uttrycker dock följande åsikt: 

 

Jag tror inte tanken är att vi ska ha mycket mer samarbete, för vi har inte den tiden. (…) 

Min personliga åsikt är att det ska vara en huvudman (…). Sen vem det blir vet jag inte. 

Det får våra politiker avgöra. (…) för kundens skull kanske det är bättre att det är en 

huvudman (…) men sen klart är det en pengafråga. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet det komplexa med att ha en insats uppdelad på två olika 

myndigheter. Olika arbetsstruktur och organisering skapar olika riktlinjer som gör att 

tillvägagångssätten skiljs åt. Det i sin tur gör att respektive myndighet har olika mål med hur 

de vill att samverkan ska fungera. Piers de Arruda Leite och Buainain (2013:154–155) har 
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genom sin forskning beskrivit att samverkan handlar om ett givande och tagande. De 

samverkande aktörerna bör skapa ett gemensamt mål med samverkan för få samverkan till att 

fungera. Resultatet i vår studie visar att Försäkringskassan och kommunen inte har något 

tydligt mål med sin samverkan. Samverkan kan därför inte anses uppnå sitt syfte om många 

av brukarna och utomstående blir förvirrade över det uppdelade huvudmannaskapet.  Det 

skulle kanske därför anses mer lämpligt att samla hela insatsen under en huvudman eller 

skapa tydligare samverkansformer mellan de båda myndigheterna, som inte begränsas av 

exempelvis sekretess.  
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6 Diskussion  

I det här avsnittet kommer vi argumentera för att våra frågeställningar och syfte är uppnått. I 

diskussionen lyfter vi även fram våra egna tankar kring vårt resultat. Vi kommer 

avslutningsvis att presentera förslag till fortsatt forskning inom vårt valda område.  

 

6.1 Tillämpning av syfte, frågeställningar och teori 

Syftet med studien var att genom semistrukturerade intervjuer få förståelse för hur 

handlingsutrymmet används inom kommun respektive Försäkringskassan, samt hur 

samverkan ser ut mellan de här myndigheterna, vid utredning av ansökan om ersättning för 

personlig assistans. För att syftet skulle kunna uppnås utformade vi två frågeställningar; Hur 

används handlingsutrymmet inom kommun respektive Försäkringskassa? Hur ser samverkan 

ut mellan kommun och Försäkringskassa?  

 

Syftet och frågeställningarna blev vår utgångspunkt igenom hela studien. Frågeställningarna 

besvarades i avsnitt fem, med hjälp av den insamlade empirin som analyserades utifrån 

organisationsteori med inriktning på Webers byråkrati-ideal, samt Lipskys beskrivning av 

begreppet handlingsutrymme. Utgångspunkterna i vår valda teori har kunnat implementeras i 

den empiri som vi samlat in, då båda myndigheterna som studerats struktureras utifrån en 

byråkratisk organisation. Lipskys beskrivning av begreppet handlingsutrymme har varit 

tillämplig vid analys av handläggarnas handlingsutrymme i arbetet. Vår teoretiska 

utgångspunkt ansågs dock inte vara tillräcklig för att besvara våra frågeställningar, därför 

kompletterades analyserna av empirin även utifrån bakgrundshistoria samt tidigare forskning.  

 

6.2 Handlingsutrymme  

Under vår studie har vi uppmärksammat att förståelsen av begreppet handlingsutrymme kan 

variera från person till person. Vi upplevde att kommunerna hade större handlingsutrymme, 

jämfört med Försäkringskassan. I kommunerna var handlingsutrymmet en central del av 

arbetet, eftersom respektive handläggare gavs möjligheter att självständigt utforma sin 

arbetsprocess. Ingen av de besökta kommunerna hade någon tydlig formulerad riktlinje över 

hur varje steg i utredningsprocessen skulle gå till, utan det situationsanpassades efter 

brukarens behov. Inom Försäkringskassan användes handlingsutrymmet på ett annat sätt. 

Även inom Försäkringskassan gavs handläggarna möjlighet att strukturera upp sitt 

tillvägagångssätt vid en utredning, dock fanns det formulerade riktlinjer som beskrev alla de 
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steg som handläggaren var tvungen att genomföra. Handlingsutrymmet för dem blev därmed 

att bestämma ordningen på de steg i utredningsprocessen som de tog. Förståelsen av 

handlingsutrymmets betydelse har upplevts liknande hos respondenterna, dock har 

tillämpningen av begreppet skiljts åt. 

 

Vår uppfattning av handlingsutrymmet är att det inte är ett objekt, utan det är något som 

uppstår i arbetet efter det att hänsyn tagits till riktlinjer, lagar, ekonomi och organisatoriska 

struktureringar. Vår upplevelse vid intervjuerna var att handlingsutrymmet var större inom 

kommunerna än vad det var inom Försäkringskassan. Anledningen till det här var att 

Försäkringskassan upplevdes ha ett mer uppstyrt arbete med riktlinjer, manualer etcetera till 

allt som skulle genomföras. Det kan upplevas vara både en fördel och nackdel med att 

arbetsprocessen är så pass uppstyrd i organisationen. Fördelen kan vara att man alltid vet vad 

man ska göra och det finns tillgång till stödfunktioner då hjälp efterfrågas. En nackdel kan 

vara att arbetet blir fyrkantigt eftersom handläggaren inte kan gå utanför riktlinjernas ramar 

när de gör sin bedömning och risken finns att ärendehandläggningen blir rutinmässig. Även 

om respondenterna inom Försäkringskassan uppgav att de hade ett utrymme att göra sina egna 

bedömningar av brukarnas behov, blev handläggarna och deras bedömning ändock 

kontrollerade i slutändan av beslutsfattarna. Till skillnad från Försäkringskassan upplever vi 

att handläggarna inom kommunen har större handlingsutrymme att bedöma brukarens behov. 

De blir inte lika styrda av varken riktlinjer eller kontrollerade av tjänstemän på högre nivå. 

Dock kräver ett stort handlingsutrymme mer av kommunens handläggare, eftersom de själva 

måste hålla sig uppdaterade på aktuell rättspraxis inom området.  

 

Vi har under studiens gång börjat fundera på vad handläggarnas utbildning har för betydelse 

inom respektive myndighet. Kan det spela någon roll att alla handläggare inom kommunen 

har en socionomutbildning medan handläggarna inom Försäkringskassan hade varierande 

utbildningar, som inte kunde kopplas till socionomutbildningens grunder? Vår slutsats blir 

därmed att vi tror att det är lättare att börja arbeta utan någon som helst erfarenhet inom LSS 

området om man börjar på Försäkringskassan, eftersom de har så tydliga riktlinjer, manualer 

och stödfunktioner i hur arbetet ska utföras. Börjar man arbeta inom kommunen så ställs det 

antagligen högre krav på förkunskaper, eftersom man arbetar mer självständigt och inte har 

lika självklara stödfunktioner i form av riktlinjer eller manualer. Vi anser att båda 

myndigheterna har ett handlingsutrymme i sitt arbete men friheten att agera i situationer 

varierar beroende på organisationens stödfunktioner och riktlinjer.  
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6.3 Samverkan  

När vi undersökte två olika myndigheter som handlägger samma insats hade vi en förväntning 

om att samverkan var en självklarhet. När vi samlade in vår empiri blev vi ganska snart varse 

om att samverkan inte alls var självklart för de båda myndigheterna. Alla respondenter oavsett 

myndighet var överens om att samverkan var bra för att ge möjlighet till ett 

informationsutbyte mellan varandra, så att båda fick förståelse för varandras arbetssituation. 

Det som visade sig vara hindret för en användbar samverkan var tiden. Den höga 

arbetsbelastningen på Försäkringskassan innebar att handläggarna där inte fann tiden till att 

möta kommunens handläggare för genomgång om aktuell situation av exempelvis rättspraxis. 

Det här var något som kommunens handläggare efterfrågade då de ansåg det viktigt för att 

kunna arbeta utifrån liknande grunder som Försäkringskassan. 

 

Vi kan i vårt resultat se att den enda samverkan som de båda myndigheterna hade var 

gemensamma hembesök, vilket egentligen endast var till för att underlätta för brukaren, så att 

hen slapp genomföra två liknande möten. Hur kommer det sig att två myndigheter som 

utreder samma insats inte har en mer obligatorisk samverkan? Hade det inte underlättat för att 

undvika förvirringen som skapas hos allmänheten och brukarna, av att insatsen personlig 

assistans är uppdelad?  Vi anser att eftersom det inte finns någon tydlig samverkan kanske det 

för brukarens skull hade varit bättre att samla hela insatsen under en och samma huvudman. 

 

Det är dock viktigt att även poängtera att vi upplever att den här kampen som finns mellan 

kommunen och Försäkringskassan gällande vem som skall ansvara för ersättningen av 

personlig assistans och därmed ta huvudansvaret för vissa brukare, alltid bör ha funnits enda 

sedan uppdelningens gjordes. Frågan vi ställer oss nu är om kampen har kommit till sin 

slutstation och att regeringen till slut bestämmer sig för att lägga över ansvaret helt på en 

huvudman, vilket vi anser bör vara Försäkringskassan, eftersom de har arbetat fram tydliga 

riktlinjer och har en mängd olika stödfunktioner i arbetet för att kunna tillförsäkra brukarna en 

rättssäkerhet vid utredningsprocessen. Svaret på vår fråga om vem som blir den ansvariga 

huvudmannen kommer förhoppningsvis att besvaras första oktober 2018, då regeringen 

presenterar ett förslag på en omarbetad LSS-lagstiftning (Regeringskansliet 2017). 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Att undersöka det här ämnet har varit väldigt intressant, men det är ett område som kan ses 

utifrån olika infallsvinklar. Vi har i vår undersökning begränsat oss till att enbart se till 

handläggarna vid utredningsprocessen. För att skapa ny forskning inom området skulle man 

kunna undersöka hur brukarna upplever den utredningsprocess som de genomgår vid 

ansökningar om assistansersättning. Vi anser att det hade varit intressant att få studera 

komplexiteten med assistansersättning utifrån brukarens synvinkel, då det är de som påverkas 

i slutändan. Om man vill vidareutveckla den forskning som vi gjort i den här studien skulle 

man kunna undersöka hur 2018 års lagändring inom LSS kommer påverka 

handlingsutrymmet för handläggarna, vilket vi själva anser intressant att följa upp.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Informationsbrev  

Hej! 

Vi heter Emmy Johansson och Sandra Persson, vi går sjätte termin på Linnéuniversitetets 

Socionomprogram i Växjö. Under höstterminen 2017 ska vi skriva vår C-uppsats, för att 

kunna erhålla vår kandidatexamen. Syftet med vår uppsats är att få förståelse för hur 

handlingsutrymmet ser ut och används inom kommun respektive försäkringskassa, vid 

utredning om ansökan av ersättning för personlig assistans. Vi vill med hjälp av studien öka 

vår förståelse för hur utredningsprocessen går till och vad du som handläggare själv anser om 

ditt handlingsutrymme.  

 

Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer. Vi kommer att intervjua handläggare 

både inom Försäkringskassan och flera kommuner. Den förväntade tidsåtgången vid varje 

intervju beräknas till 30-40 min. Med ert samtycke kommer vi att använda bandspelare för att 

spela in intervjun. Det görs för att kunna skriva ut och analysera det material du förmedlar till 

oss. Vi kommer båda att delta vid intervjun, men endast en av oss kommer att hålla i samtalet 

medan den andre för minnesanteckningar. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när 

som helst avsluta din medverkan, utan någon direkt motivering. Skulle det även vara så att du 

någon gång under intervjun känner att du inte vill eller kan svara på någon av de frågor som 

vi ställer så är det okej att inte svara.  

 

I den färdiga uppsatsen kommer alla namn på dem som deltar i undersökningen vara 

fingerade, det vill säga påhittade. Det kommer inte framgå i vilken kommun du som 

respondent arbetar i. I uppsatsen kommer vi använda oss av citat från intervjuerna, men 

svaren kommer att vara anonyma. Det material som samlas in under intervjuerna kommer 

endast att användas i denna studie, vilket innebär att den inhämtade empirin endast kommer 

att användas för att besvara uppsatsen syfte och frågeställningar.  

Det digitala material som vi samlar in kommer eventuellt delges till handledare och 

opponenter, om efterfrågan finns vid examination. Det inspelade materialet kommer att 

raderas efter det att uppsatsen är färdigställd och godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras 

på DIVA-portalen. 

 

Vi ser fram emot att intervjua dig! 
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Nedan följer våra kontaktuppgifter vid eventuella frågor; 

Emmy Johansson – xxxx@student.lnu.se 

Sandra Persson – xxxx@student.lnu.se  

 

Du är även välkommen att kontakta vår handledare Anders Lundberg, vid eventuella frågor.  

xxxx@lnu.se  

 

Med vänliga hälsningar  

Emmy Johansson & Sandra Persson  

 

 

 

8.2 Bilaga 2 Intervjuguide Kommun  

Grundläggande information  

Kön:  

Utbildning:  

Antal yrkesår, som handläggare:  

Tidigare erfarenheter:  

Hur kommer det sig att du valt att arbeta som handläggare?   

 

Utredningsprocessen  

Skulle du vilja kort beskriva hur du går tillväga när du får in en ansökan om ersättning för 

personlig assistans?  

Vilken lagstiftning utgår ni ifrån?  

Beskriv arbetsmomenten  antal möten med brukaren etcetera 

Hur lång tid, på ett ungefär, anser du att det tar att göra en utredning?  

Vad är enkelt med ärendena?  

Vad är svårt med ärendena?  

 

Beslut  

Vad anser du är det mest komplexa med beslutsfattandet?  

mailto:xxxx@student.lnu.se
mailto:xxxx@student.lnu.se
mailto:xxxx@lnu.se


  
 

59 

 

När du fattar beslut om att hjälp med de grundläggande behoven överstiger 20h/veckan, vad 

händer då?  

Om Försäkringskassan kommer fram till att hjälpbehoven inte uppgår till mer än exempelvis 

18h/ veckan, vad händer då?  Får du som handläggare på kommunen göra en omprövning?  

Hur många gånger kan en ansökan skickas emellan kommun och Försäkringskassan?  

 

Handlingsutrymme 

När du hör ordet handlingsutrymme, vad tänker du på då?  

Hur skulle du beskriva ditt eget handlingsutrymme utifrån de regler och riktlinjer som finns 

inom er organisation?  Hur uppfattar du dessa regler/riktlinjer? Hur förhåller du dig till 

dem? 

Hur kan du som handläggare påverka utredningsprocessen?  

Hur bunden känner du att du är till de regler och lagar som styr utredningsprocessen?  På 

vilket sätt? När är reglerna mer/mindre töjbara?  

Handläggare tolkar lagen på sitt sätt, vad tror du det har för betydelse för beslutsfattandet?  

 

Samverkan  

Vad har ni inom kommunen för samarbete med Försäkringskassan?  

Hur anser du att det fungerar?  

Tar du del av Försäkringskassans utredning på en brukare om sådan finns?  

 

Fiktiva fallen 

De fiktiva fallen du fick möjlighet att göra en preliminär bedömning på innan vi möttes för 

intervju, hur skulle du beskriva dem?  

Vad anser du var mest problematiskt med dem?  

Hur blev din bedömning (antal timmar)?  

Gav beskrivningen tillräcklig information?  

 

 

8.3 Bilaga 3 Intervjuguide Försäkringskassa 

Grundläggande information  

Kön:  

Utbildning:  
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Antal yrkesår, som handläggare:  

Tidigare erfarenheter:  

Hur kommer det sig att du valt att arbeta som handläggare?  

 

Utredningsprocessen  

Skulle du vilja kort beskriva hur du går tillväga när du får in en ansökan om ersättning för 

personlig assistans? Beskriv arbetsmomenten  antal möten med brukaren etcetera  

Vilken lagstiftning utgår ni ifrån?  SFB / LSS?  

Hur lång tid, på ett ungefär, anser du att det tar att göra en utredning?  

Vad är enkelt med ärendena?  

Vad är svårt med ärendena?  

 

Beslut  

Vad anser du är det mest komplexa med beslutsfattandet?  

Vad är vanligast, att brukaren tar kontakt med er först eller är det alltid kommunen som gör 

första bedömningen?  

När du fattar beslut om att hjälp med de grundläggande behoven understiger 20h/veckan, tar 

du då någon kontakt med kommunen eller vad händer?  

Hur många gånger kan en ansökan skickas mellan kommun och Försäkringskassan?  

 

Handlingsutrymme 

När du hör ordet handlingsutrymme, vad tänker du på då?  

Hur skulle du beskriva ditt eget handlingsutrymme utifrån de regler och riktlinjer som finns 

inom er organisation?  Hur uppfattar du dessa regler/riktlinjer? Hur förhåller du dig till 

dem?  

Hur kan du som handläggare påverka utredningsprocessen?  

Hur bunden känner du att du är till de regler och lagar som styr utredningsprocessen?  På 

vilket sätt? När är reglerna mer/mindre töjbara?  

 Handläggare tolkar lagen på sitt sätt, vad tror du det har för betydelse för beslutsfattandet?  

 

Samverkan  

Vad har ni inom Försäkringskassan för samarbete med kommunen? (Vad gäller 

assistansersättningsansökan)  
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Hur anser du att det fungerar?  

Tar du del av kommunens tidigare utredning av en brukare? (om sådan finns) 

Fiktiva fallen 

De fiktiva fallen du fick möjlighet att göra en preliminär bedömning på innan vi möttes för 

intervju, hur skulle du beskriva dem?  

Vad anser du var mest problematiskt med dem?  

Hur blev din bedömning (antal timmar)?  

Gav beskrivningen tillräcklig information?  

 

 

8.4 Bilaga 4 Intervjuguide till respondenterna 

Grundläggande information  

Kort beskrivning om dig själv, utbildning, erfarenhet.  

 

Utredningsprocessen 

En beskrivning av tillvägagångssättet vid utredning om ersättning för personlig assistans.  

Dina tankar och reflektioner 

 

Beslut 

Vad anser du är svårt respektive enkelt med beslutsfattandet?  

Hur vanligt är det med omprövning av beslut?  

 

Handlingsutrymme  

Beskriv vad handlingsutrymmet betyder för dig. 

Hur kan du påverka utredningsprocessen?  

Vad anser du skiljer åt mellan kommun och försäkringskassa?  

 

Samverkan 

Beskriv eventuell samverkan mellan kommun och försäkringskassa.  

 

Fiktiva fallen  

Hur blir din bedömning av de fiktiva fallen du fått ta del av?  


