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Förord 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till handläggarna och brukarrepresentanten som vi 
har fått möjlighet att intervjua. De har bidragit med stor värdefull kunskap inte minst för vår 
studie utan även till vårt framtida yrkesliv. Sedan vill tacka vår kompetenta handledare 
Veronica Lövgren som har väglett oss genom vårt arbete på ett tryggt sätt. Hon har lärt oss 
mycket om skrivprocessen samt varit till stor hjälp inom området funktionsnedsättning tack 
vare hennes kunskap inom ämnet. Avslutningsvis vill vi poängtera att vi genomfört allt arbete 
tillsammans och att vi tagit lika stort ansvar i framställningen av uppsatsen vilket har varit 
mycket givande. 
Tack! 
 
Pia och Sara 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur rättstillämpningen av LSS har förändrats över tid. 
Mer specifikt har vi undersökt hur LSS-handläggarna använder sig av praxis, hur yttre faktorer 
påverkar deras arbete och hur detta i sin tur påverkar rättstillämpningen. Detta görs genom att 
intervjua sex LSS-handläggare från Umeå, Skellefteå, Sundsvall och Timrå och en representant 
från brukarrörelsen genom en semistrukturerad intervjuform. Vi har sedan analyserat det 
insamlade materialet utifrån en konventionell innehållsanalys. I resultatet ligger fokus på 
brukarrepresentantens och LSS-handläggarnas upplevelser som senare i diskussion- och 
analysavsnittet sätts i ett teoretiskt sammanhang med hjälp av tidigare forskning. Studiens 
resultat visar på det dilemma LSS-handläggarna befinner sig i genom deras roll som 
gräsrotsbyråkrater och myndighetsutövare. Rollen medför en svår sits för handläggarna där de 
slits mellan olika intressen i sitt arbete. Studien visar också på att det skett en förändring av 
rättstillämpningen av LSS och då främst förändringen av praxis som har blivit snävare. Vi 
diskuterar vidare hur detta påverkar handläggarnas dagliga arbete, hur rättstillämpningen går 
till och hur det i sin tur påverkar brukarna.   
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Inledning 
I media har lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
tillämpningen av LSS diskuterats frekvent. Personer får vänta allt längre för att få insatser 
enligt LSS, och det tar längre tid att både utreda och verkställa beslut (Hejaolika, 2018). I 
samband med detta kom en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD 2017 ref. 27) 
där transport till och från fritidsaktiviteter inte har ansetts som ett annat personligt behov och 
därför inte berättigade rätten till personlig assistans. Denna dom påverkade bedömningen av 
så kallad “väntetid” mellan behoven av assistans (Försäkringskassan, 2017). Domen väckte 
mycket starka känslor hos medlemmar i riksorganisationen JAG (JAG, 2017), då de ansåg att 
domen inskränker på brukarnas rättigheter och inte bidrar till att de ska kunna leva som alla 
andra, vilket är tanken och målet med LSS. 
 
LSS trädde i kraft 1994, vilket har förändrat livet för personer med funktionsnedsättning. LSS 
ersatte den tidigare omsorgslagen och kompletterar socialtjänstlagen (2001:453) samt hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30). Inom socialtjänstlagen definieras den enskildes rättsliga 
levnadsnivå endast som “skälig levnadsnivå” men i och med LSS ändrades villkoren till “god 
levnadsnivå” för de som omfattas av lagen (Erlandsson, 2014). Lagstiftningen förblev en 
rättighetslagstiftning som syftar till att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva 
som alla andra. Individbegreppet blev mer centralt och begreppet “omsorg” ersattes av “stöd 
och service”. Ett praktiskt resultat av användningen av de nya begreppen var att mer ansvar 
kom att ligga på kommunerna istället för regionen (Giertz, 2012). Villkoren för personer med 
funktionsnedsättning har sedan 1994 utvecklats och förändrats med ny rättspraxis och 
politiska direktiv. Frågan om LSS förändring över tid och dess rättstillämpning har olika 
vinklingar beroende på vem man frågar. Därför är det högst relevant med studier som 
undersöker hur lagen fungerar i praktiken. 
 
Forskning inom området kring rättstillämpningen av LSS tar upp bland annat hur besluten 
påverkas av geografin och omgivningen, till exempel om utfallet påverkas av i vilken 
kommun eller organisation som besluten tas hur utfallet blir. Resultatet är att det går att 
identifiera vissa skillnader i antal bifall och avslag (Dunér & Nordström, 2005). Erlandsson 
(2014) menar att det har visat sig att kommuner arbetar på olika sätt på grund av interna 
riktlinjer vilket mynnar ut i olika beslut trots att brukarna befinner sig i liknande situationer. 
Detta kan leda till bristande rättssäkerhet på grund av att det blir svårt för den enskilde att 
förutse beslut då dessa individer inte har tillgång till de interna styrdokumenten, alltså blir 
processen inte transparent (Erlandsson, 2014).  
 
Nyttan med studien är att vi inhämtar mer kunskap inom ett aktuellt område som kan leda till 
förändringar och att vi förmedlar en mer nyanserad bild av handläggarnas och 
brukarorganisationernas situation och arbete. Studien kan bidra till en mer nyanserad 
samhällsdiskussion då det i dagsläget finns lite forskning inom området (jmf Kalman & 
Lövgren, 2012). 
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LSS-handläggare har liksom andra handläggare inom socialtjänsten ett grundläggande dilemma 
i sina arbetsuppgifter. De ska tillfredsställa både brukarnas, organisationens samt politikernas 
intressen (Blom & Morén, 2015). I detta ska de också kunna motivera sina beslut etiskt och 
utifrån sin profession. 
 
I denna studie fokuserar vi på rättstillämpningen av LSS och hur det yttrar sig för LSS-
handläggare i praktiken. Vi vill ta reda hur LSS-handläggare och brukarrörelsen ser på 
rättstillämpningen av LSS, samt vad rättstillämpningen av lagen har fått för konsekvenser i 
praktiken. Bilden vi får från media är att det blir allt svårare att få rätt till det stöd som den 
enskilde utifrån lagen kan utläsa att hen bör få (Hejaolika, 2018). Vi vill därför också 
undersöka brukarrörelsens perspektiv på handläggningen och LSS för att få en mer nyanserad 
studie. Vi har valt att fokusera på LSS i sin helhet och inte enbart på förändringen av 
assistans. 
 
Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur rättstillämpningen av LSS har 
förändrats över tid. Utifrån detta syfte har vi formulerat två frågeställningar för att 
konkretisera och besvara syftet med studien. 
 

•   I vilken mån har rättstillämpningen av LSS förändrats över tid?  
•   Vilka yttre faktorer påverkar rättstillämpningen av LSS?  
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Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras och förklaras lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), då lagen är en central del i LSS-handläggarnas arbete med 
rättstillämpningen. Under detta avsnitt kommer vi även presentera LSS-handläggarna som 
rättstillämpare.  

Vad innehåller LSS? 
LSS är en unik lagstiftning då den är utformad som en rättighetslagstiftning och kompletterar 
Socialtjänstlagens (2001:453) målsättning “skälig levnadsnivå” till “goda levnadsvillkor”.  
I 5 § tydliggörs målen och inriktningen för lagen. Den ska: 
 

Främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som 
anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.  
 

Lagens målsättning bygger på den etiska principen om människors lika värde i 5 kap 7 § 
socialtjänstlagen, samt 2 § i regeringsformen (1974:152) mot diskriminering på grund av 
funktionshinder. Lagen poängterar vidare vikten av respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet (6 § LSS). Ledord för lagen är tillgänglighet, inflytande, 
delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet. Gynnerstedt och Bengtsson (2011) 
menar att lagens utveckling över tid har bidragit till att förskjuta samhällsperspektivet – från 
ett medicinskt perspektiv med fokus på vård och behandling till ett humanistiskt perspektiv 
med rättigheter och jämställdhet i fokus.  
 
Ett viktigt steg i utvecklingen av LSS är dess propositioner, varav Prop: 1992/93:159 har 
väglett arbetet för handläggarna både vid lagens införande och löpande idag. Propositionen 
fokuserar på att tydliggöra formuleringar i lagen, där rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning bör vara vägledande i besluten. En annan central aspekt vid 
handläggarnas bedömning av insatser är rätten till stöd och service samt individens behov och 
rätten till självbestämmande och inflytande. De övergripande målen bör vara: 
 

Att människor med omfattande funktionshinder skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt 
andra människors som möjligt och i gemenskap med andra människor. Insatserna skall vara så 
utformade att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv 
och att delta aktivt i samhällslivet (Prop:1992/93:159). 
 

I 1§ i LSS beskrivs de tre personkretsar som har rätt till stöd från lagen: 
 

1)   Personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 
2)   Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder. 
3)   Personer med andra och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på 

normalt åldrande. 
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För att få insatser måste dock också några förutsättningar vara uppfyllda: 
 

1) Personen ska vidare ha ett behov av insatser enligt 9 §. 
2) Rätt till insatser föreligger såvida behovet inte redan är tillgodosett på annat sätt enligt 7 §. 

 
Socialstyrelsen (2018) skriver att antalet insatser enligt LSS har ökat marginellt mellan 2016 
och 2017. Insatserna har ökat med 2 procent och antalet som får insatser år 2017 är 72 900 
personer. I denna statistik ingår inte de som får råd och stöd som insats: den insatsen har 
istället sjunkit med 30 procent mellan 2016 och 2017. Detta skulle kunna förklaras genom att 
dessa insatser primärt ges utifrån hälso- och sjukvårdslagen istället för LSS. De vanligaste 
insatserna som tillsammans utgör 71 procent av insatserna år 2017 är kontaktperson, daglig 
verksamhet och boende för vuxna. Insatsen personlig assistans är alltså inte en av de 
vanligaste insatserna (Socialstyrelsen, 2018). 

LSS-handläggare som rättstillämpare  
Svenska socialarbetare och LSS-handläggares arbetsuppgifter består av att ta emot, utreda, 
bedöma och ta beslut gällande ansökningar, enligt Hultman, Forinder, Fugl-Meyer, och 
Pergert (2018). LSS-handläggarnas bedömning baseras mestadels på två grunder: om 
förutsättningarna är uppfyllda utifrån både individuella och sociala faktorer i den enskildes liv 
och om konsekvenserna av beslutet ligger i enlighet med lagens målsättning (Hultman et al., 
2018). LSS-handläggarna har i regel inget vidare ansvar för att besluten verkställs. Ansvaret 
ligger istället hos de som utför beställningen, eftersom handläggarna skickar vidare sina 
beslut som en uppgift till utförarenheten. I deras handläggningsarbete så ska de utgå ifrån den 
skrivna lagen i första hand, i andra hand förarbeten och i tredje hand domstolspraxis med 
prejudicerande domar (JP Socialnet, Skatteverket, 2019). 
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Kunskapsöversikt.  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som har relevans till vårt valda 
forskningsområde. Vi går in på hur handläggarnas arbete påverkas av rådande rättspraxis och 
sedvanor, hur deras arbete styrs av rättstillämpningen av lagen, deras handlingsutrymme samt 
de utmaningar som handläggarna möter i sitt dagliga arbete.  

Handläggarnas dilemman 
En förutsättning för att kunna ta beslut med hänsyn till individuella förhållanden är en viss 
mån av handlingsutrymme, vilket är ett av handläggarnas största dilemman (Erlandsson, 
2009). Handläggarnas handlingsutrymme är ett ständigt ämne för diskussion: huruvida det ska 
vara stort eller litet och vad som påverkar det. En som förespråkar ett mer avgränsat 
handlingsutrymme är Erlandsson (2014). Det kan bli farligt när pyramiden av vilka riktlinjer 
och regler som ska följas vänds upp och ned; när de interna riktlinjerna går före politiska 
beslut och lagrum (Erlandsson 2014).  
 
Erlandsson (2014) menar på att det alltid finns en viss mån av handlingsutrymme för de 
handläggare som tillämpar LSS. Det beror på att lagen inte är tillräckligt specifik för att 
begränsa handlingsutrymmet: den har inga tydliga riktlinjer för enskilda fall. Det innebär att 
beslutsfattaren behöver göra en prövning efter eget omdöme för att kunna tillgodose lagens 
målsättning. LSS ska styra både försäkringskassans och kommunernas arbete men då det 
finns ett visst mått av handlingsutrymme kan det leda till att lagen inte tolkas enligt sitt syfte 
(Erlandsson, 2014). Lagstiftningen kan komma att tolkas av organisationen och 
Försäkringskassans egna styrdokument och detta kan gå emot rådande rättsprinciper. 
Erlandsson (2014) menar att kommuner ofta använder sitt handlingsutrymme för reella 
hänsyn, vilket innebär att följa lagen, medan Försäkringskassan istället använder sig av egna 
riktlinjer som inte leder till reell hänsyn. 
 
Det finns en trend kring att använda standardiserat socialt arbete samt interna riktlinjer vilket 
resulterar i en ökad användning av manualer för utredningar. Dessa används för att vägleda 
handläggarnas beslut samt bidra till tidseffektivisering och transparens (Socialstyrelsen, 
2012). Denna utveckling har lett till att brukarna har fått en minskad tillit till handläggarna 
och att arbetet numera regleras av organisatoriska och byråkratiska ideal (Hultman et al., 
2018). 
 
Rollen som gräsrotsbyråkrat 
Handläggare inom socialtjänsten definieras enligt Erlandsson (2009) som gräsrotsbyråkrater, 
där inryms även LSS-handläggare. Dessa har som arbetsuppgifter att inhämta tillräckligt med 
information från brukarna för att på ett så rättvist sätt som möjligt tillämpa lagens och 
organisationens riktlinjer för att utifrån det ta ett relevant beslut. Handläggarna behöver alltså 
förhålla sig till både brukarnas och myndigheternas intressen. Enligt Bloms Domänteori finns 
det olika domäner som påverkar handläggarnas handlingsutrymme; främst de professionella, 
förvaltningen och politiken (Blom & Morén, 2015).  
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Johansson (2007) beskriver begreppet ‘gräsrotsbyråkrat’ utifrån Lipskys teori som att det i 
korta drag är offentligt anställda tjänstepersoner som har direkt kontakt med brukarna där de 
har en viss handlingsfrihet i arbetet. Men de ligger samtidigt längst ned i en hierarki av 
beslutsfattare och därför måste de även förhålla sig till organisatoriska och politiska beslut. 
Dessa gräsrotsbyråkrater har alltså ett ansvar att föra både organisationens och brukarnas talan 
samtidigt. Därför definierar Johansson (2007) gräsrotsbyråkraterna som gränsöverskridare. 
Deras roll är ständigt i rörelse och därmed också deras handlingsutrymme. 
 
Dunér och Nordström (2005) beskriver också gräsrotsbyråkraternas dilemma som att de slits 
mellan olika intressen. Den här slitningen kan enligt Erlandsson (2009) resultera i att 
handläggarna skapar egna praxis och mallar för hur arbetet ska utföras, för att så långt som 
möjligt behandla lika fall lika och för att kunna uppfylla kraven från förvaltningens domän 
(Blom & Morén, 2015). Då kan de jobba både kostnads- och tidseffektivt (Socialstyrelsen, 
2012). Men det ger ett begränsat utrymme för det arbete som lagen indikerar att de ska utföra 
– att göra individuella bedömningar som tar hänsyn till brukarens livssituation och etiska 
principer (Erlandsson, 2009). 
 
Enligt Erlandsson (2009) finns det en rådande trend som visar att förvaltningens domän i allt 
högre grad påverkar de beslut som tas, och att de professionellas, alltså handläggarna, och 
politikernas domän får stå åt sidan (Blom & Morén, 2015). De yrkesspecifika kunskaperna 
och därmed också brukarnas intressen får inte plats i mallarna, vilket leder till att brukare 
stigmatiseras. Kriterierna för mallarna utgör attribut för brukarnas stigmatiseringsprocess, 
vilket gör att egenskaper och faktorer som inte platsar i dessa kriterier sorteras de bort. 
Personen blir reducerad till stigmats attribut vilket kan få konsekvenser inte bara för 
bedömningen utan också på den allmänna synen på brukarna som grupp (Goffman, 1971). Att 
personerna blir stigmatiserade och kategoriserade kan dock göra arbetet mer effektivt då inte 
lika mycket resurser behöver läggas på individuella bedömningar (Erlandsson, 2009). 
Tideman (2015) bekräftar också en ökning av kategorisering under de senaste 20 åren 
framförallt av personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Den här kategoriseringen 
leder till ett ökat fokus på individens funktionsnedsättningar snarare än de hinder som den 
omgivande miljön och samhället skapar för dessa personer. Konsekvensen av det leder till en 
utökad medikalisering och problematisering av funktionsnedsättningar snarare än hur 
omgivningen kan anpassa sig för att öka livskvaliteten för dessa personer (Tideman, 2015). 
  
Bäckman (2013) menar att det kan vara svårt för den enskilde att förutse vilket beslut hen 
kommer att få vid bedömning av insatser enligt LSS, eftersom lagens utformning är flexibel 
och öppen för tolkning. På många sätt är det enligt Bäckman bra då lagen ska tolkas utifrån 
den enskildes behov, men det kan uppstå problem med rättssäkerheten. Detta kan leda till att 
besluten blir godtyckliga och att lika fall inte behandlas lika. Gynnande beslut kan inte ändras, 
även om det skulle uppkomma senare att beslutet var felaktigt. Det kan ge en trygghet för 
personer med funktionsnedsättning. Gynnande beslut enligt LSS avser främst att förverkliga 
principer, värden och mål för att ge människor med funktionsnedsättning en möjlighet att leva 
som alla andra (Bäckman, 2013). 
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Hur växer en praxis fram? 
När det kommer till rättstillämpning av lag så spelar praxis en central roll. Ordet praxis syftar 
till en sedvana, en förutbestämd ordning av hur något ska göras (Nationalencyklopedin, 
2019). Den sedvanan är ofta lika självklar som den ursprungliga lagen, vilket gör det viktigt 
att undersöka handläggarnas praxis. 
 
Näsman (2016) menar på att genom den nya praxis som växer fram genom nya 
domstolsbeslut förändras rättstillämpningen av lagen då den ska utövas med stöd av praxis. 
Något annat som påverkar praxis är kommunernas egna förutsättningar vilket enligt Näsman 
(2016) mynnar ut i interna riktlinjer och därmed förändrad rättstillämpning. Bäckman (2013) 
menar på att det finns vissa processer som leder fram till normalisering av interna riktlinjer 
inom kommunal verksamhet vid tillämpningen av LSS. Normaliseringsprocessen leder bland 
annat till att det blir allt vanligare med tidsbegränsade beslut och återkallelseförbehåll som 
gör att handläggarna inte fattar gynnande beslut. Därför kan de insatser som handläggarna 
beslutar om komma att ändras. Gynnande besluts negativa rättskraft är en rättsprincip som ska 
säkerställa att besluten inte kan återkallas. Trots detta återkallas beslut ändå (Bäckman, 2013). 
Detta kan bero på att anställda inom socialtjänstens verksamhet inte har tillräcklig med 
kunskap om gynnande beslut. I och med det finns det i dagsläget nya utmaningar när 
handläggare ska tillämpa LSS. De rättssäkerhetsproblem som kan drabba personer med 
funktionsnedsättning kan leda till att den enskilde inte får den insats hen har rätt till, då det 
inte är säkert att det gynnande beslutet kvarstår. Sociala rättigheter är dyrt för kommunerna 
och det kan vara en bidragande faktor till problematiken med gynnande beslut. Det kan också 
vara så att kommunerna vill kunna vara fria att fördela sina resurser på ett annat sätt i 
framtiden. Dock kan man se att rättsprincipen gällande gynnande besluts negativa rättskraft 
inte följs, som en inskränkning av de enskildas rättigheter enligt LSS (Bäckman, 2013).  
 
Sverige har praktiserat kommunalt självstyre sedan 1862 vilket innebär att kommunerna har 
befogenhet att besluta kring vissa angelägenheter som rör kommunens intressen. Denna frihet 
styrs av riksdagen som beslutar om kommunens uppgifter samt vilka lagar som ska ligga till 
grund för det kommunala självstyret (Lundin, 2015). Enligt Pettersson (2015) kan det finnas 
en svårighet med kommunalt självstyre när det kommer till den ekonomiska aspekten. 
Beroende på kommunernas skattenivå och hur mycket medel de får från staten har de 
varierande ekonomiska tillgångar. De själva styr även över hur dessa ekonomiska medel ska 
fördelas (Pettersson, 2015). Då kommunerna inte har samma ekonomiska resurser menar 
Erlandsson (2014), Pettersson (2015) och Näsman (2016) på att det kan leda till att brukarna 
inte får samma insatser beviljade över landet, vilket mynnar ut i en icke rättssäker 
rättsprocess. Erlandsson (2018) menar att det i en rättighetslagstiftning inte går att referera till 
bristande resurser hos en organisation som underlag till avslag, även om det i praktiken krävs 
resurstilldelning. Ytterligare en faktor till att antalet LSS-beslut kan skilja sig mellan olika 
kommuner är att antalet personer som är i behov av insatser enligt LSS varierar mellan de 
olika kommunerna. Trots att det inte bör spela någon roll vart du bor så konstaterar Lewin, 
Westin och Lewin (2008) att det faktiskt gör det (Lewin, Westin & Lewin 2008).  
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Handläggarnas identitet 
Professionell identitet handlar om att kunna utföra professionella uppgifter på ett korrekt och 
objektivt sätt. Det innebär att kunna genomföra en utredning som är baserad på bedömningen 
av sociala behov hos brukaren (Hultman et al., 2018). Att upprätthålla en professionell 
identitet kan realiseras utifrån rådande praxis, men när handläggare agerar mot sina egna 
etiska förhållningssätt och börjar ifrågasätta sina egna beslut kan deras agerande resultera i att 
de kompromissar med sin professionella identitet. Det har visat sig att handläggare inte har 
kunnat motivera sina beslut i relation till sina egna etiska värderingar, vilket har gjort att de 
har upplevt stressfulla situationer när de har ifrågasatt rådande praxis (Hultman et al., 2018). 
Oavsett vad handläggarnas yrkesetik samt egna värderingar säger måste de använda sig av 
rådande praxis i sitt arbete. Detta innebär att samma praxis ska kunna användas vid alla 
bedömningar. Därför finns det inte så stora möjligheter till att kunna fatta beslut utifrån 
enskilda omständigheter och detta skapar en stressfull situation för handläggarna (Hultman et 
al., 2018). 
 
Inspektionen för vård och omsorg (2016) har i en rapport konstaterat att de svenska 
kommunerna behöver se över sin metod för att bedriva utredningar, detta för att LSS-
handläggarna ska få bättre förutsättningar för att kunna genomföra en mer rättssäker 
myndighetsutövning. Dessa brister grundar sig bland annat i en stressig arbetssituation vilket 
kan sänka kvaliteten på uppföljning och handläggning av ärenden. Brist på personal kan 
medföra långa handläggningstider och detta kan i sin tur resultera i att brukarna får 
otillräckliga utredningar som kan leda till felaktiga beslut. Låg kvalitet i myndighetsutövning 
kan också bero på att det saknas handlingsplaner för hur LSS - handläggare ska få 
kompetensutveckling. Kommunerna har försökt ta till ett antal åtgärder för att förbättra 
myndighetsutövningen men detta räcker inte till, det behövs mer tillgänglig vidareutbildning 
(IVO, 2016). 
 
Det finns mycket forskning om rättstillämpningen av LSS med personlig assistans i fokus 
(t.ex. Gynnerstedt & Bengtsson, 2011., Hultman et al, 2018., Järkestig Berggren, 2014., 
Näsman, 2016) men färre med inriktningen på den övriga delen av LSS. Den forskningen som 
finns tar ofta även upp handläggarnas perspektiv i deras roll som gräsrotsbyråkrater och det 
dilemma handläggarna befinner sig vid myndighetsutövning (Gynnerstedt & Bengtsson, 
2011). Därför vill vi komplettera befintlig forskning med en inriktning på rättstillämpningen 
av LSS som helhet, men också i likhet med tidigare forskning belysa handläggarnas dilemma 
i sitt myndighetsutövande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12 

Metod 
Utifrån att vi vill undersöka hur tillämpningen av LSS (1994:387) ser ut i praktiken har vi valt 
en kvalitativ ansats, genom intervjuer som metod för materialinsamling. Med en kvalitativ 
ansats vill vi få en djupare förståelse för rättstillämpningens utveckling. Grunden i en 
kvalitativ metod är förståelsen av forskningspersonernas upplevelse av den sociala 
verkligheten och hur de tolkar denna (Bryman, 2011). Intervjuer som metod utgår ifrån 
ansatsen att försöka förstå och tolka ett fenomen (Dahlgren & Sauer, 2009). I vårt fall är 
fenomenet LSS-handläggarnas erfarenheter och upplevelser av sitt arbete samt vad de grundar 
sina beslut i. 
 
Strategiskt urval 
För att välja ut intervjupersoner har vi använt oss av ett strategiskt urval. Då vi vill undersöka 
hur rättstillämpningen av LSS har förändrats vill vi intervjua handläggare som har så lång 
erfarenhet som möjligt. Vi satte minst tre års arbetserfarenhet av LSS som kriterium samt att 
det skulle vara yrkesverksamma inom norra Sverige både av praktiska skäl och för att få en 
relativt homogen grupp. Det strategiska urvalet har inneburit att vi medvetet riktat in oss på 
informanter med lång erfarenhet, eftersom vi vill ha information och upplevelser kring det 
långa tidsperspektivet på rättstillämpningen. Vårt mål är inte att kunna generalisera våra 
resultat till en större population utan snarare att komplettera tidigare forskning med fler 
erfarenheter (jmf Bryman, 2011). Vi har kontaktat yrkesverksamma enhetschefer som arbetar 
inom LSS, så att de i sin tur har kunnat tillfråga relevanta medarbetare som enligt våra 
kriterier är relevanta för studien. Detta på grund av att det är svårt att hitta kontaktuppgifter 
till enskilda handläggare.  
 
Det var inte lätt att hitta intervjupersoner som var relevanta för vår studie. Detta medförde 
dock att vi fick en bredd bland våra intervjupersoner. Vi fick även tag på fler LSS-
handläggare än vi hade räknat med och deltagarna var från två olika regioner och fyra olika 
kommuner vilket stärker trovärdigheten och tillförlitligheten för vår studie. 
Vi har intervjuat sex LSS-handläggare och en representant från brukarrörelsen. 
Brukarrepresentanten intervjuades för att komplettera källor rörande brukarrörelsens 
perspektiv. De LSS-handläggare vi har intervjuat är från Umeå, Skellefteå, Sundsvall och 
Timrå. Brukarrepresentanten är från Umeå men representerar en rikstäckande organisation. 
Handläggarna har arbetat med LSS från 3–25 år, där majoriteten har arbetat i mer än 10 år. 
Bredden och den långa erfarenheten handläggarna besitter har gett tyngd till studien som 
därigenom bidrar med viktig information. 
 
Syftet med vår studie har inte varit att kunna generalisera LSS-handläggarnas svar, utan 
snarare att undersöka deras erfarenheter och upplevelser. Detta gör att vi inte har haft som mål 
att få så många intervjupersoner som möjligt utan att snarare fokusera på att få ett utförligt 
material. Men det faktum att vi fått ett större antal intervjupersoner än planerat och en 
spridning på våra intervjupersoners erfarenheter och deras geografiska placering gör vår 
studie mer tillförlitlig. I intervjuerna har LSS-handläggarna också svarat liknande i många 
frågor vilket gör vårt resultat mer trovärdigt. 
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Semistrukturerade intervjuer 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer eftersom vi ville ha en intervjuguide (se 
bilaga 2) med specifika teman att utgå ifrån men att intervjupersonerna skulle få prata fritt 
utifrån dessa teman. Frågorna kom inte alltid i samma ordning som de var skrivna i 
intervjuguiden och vi ställde även följdfrågor som inte fanns med. Detta för att inte styra 
intervjupersonernas svar genom att ställa för smala frågor. Då vi ville få fram information om 
personernas upplevelser och erfarenheter skulle vi ha kunnat missa viktig information om vi 
använde strukturerade intervjuer där det inte finns lika mycket utrymme för att tala fritt (jmf 
Bryman, 2011). 
 
Två av våra intervjuer med handläggare genomfördes över telefon då vi inte hade möjlighet 
att intervjua dem på plats. Dessa intervjuer blev kortare än de som gjordes på plats eftersom 
att allt småprat förutom inledningen på samtalet föll bort. Handläggarna svarade även mer 
kort och koncist på frågorna samt pratade i större utsträckning i hela meningar. Dessa 
intervjuer tog mellan 40 och 50 minuter. Vi valde att genomföra en telefonintervju var då det 
kan upplevas som rörigt med två som intervjuar samtidigt. De LSS-handläggare vi hade 
möjlighet att åka till fick själva välja var intervjun skulle hållas. Samtliga valde att genomföra 
den på sin arbetsplats. Intervjuerna genomfördes på ostörda platser vilket bidrog till en 
avslappnad stämning. Intervjuerna med handläggarna på plats genomförde vi tillsammans för 
att få med så mycket som möjligt samt för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Dessa 
intervjuer tog mellan 30 och 90 minuter. Intervjun med brukarrepresentanten gjordes på hens 
arbetsplats och även denna genomförde vi tillsammans. Intervjun tog cirka 90 minuter. 
Samtliga intervjuer spelades in med samtycke av intervjupersonerna. 
 
Analysmetod 
Vi ville undersöka intervjupersonernas olika erfarenheter samt ha en semistrukturerad form på 
intervjuerna. Därför kodade och analyserade vi vårt material noggrant med hjälp av en 
konventionell innehållsanalys (jmf Hsiu-Fang & Shannon, 2005). Denna analysmetod 
används för att analysera texter och dokument genom att systematiskt utforma kategorier och 
koda materialet (se bilaga 3). Detta ska ske på ett replikerbart sätt så att forskarens egna 
värderingar inte färgar processen (Hsiu-Fang & Shannon, 2005). 
 
Vi började med att transkribera de inspelade intervjuerna för att få ett material att utgå ifrån. 
Där försökte vi få med så mycket som möjligt från inspelningarna för att kunna tolka bland 
annat halva meningar bättre. Därefter läste vi igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal 
gånger för att bekanta oss med materialet. Utifrån detta gick vi igenom intervjuerna för att ta 
ut meningsbärande enheter som vi kodade. De framtagna koderna bildade vi kategorier av och 
utifrån kategorierna valde vi sex olika teman:  
 

•   brukarrepresentantens bild av beslutsprocessen 
•   beslutsprocess  
•   yttre påverkan  
•   praxis  
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•   lagen  
•   handlingsutrymme 

 
Vi har valt att ta med de mest innehållsrika citaten och i löpande text sammanfattat förklara 
resten av materialet. 
 
Förförståelse 
I kvalitativa studier och specifikt studier med metoden innehållsanalys är det viktigt att lyfta 
författarnas förförståelse för att säkerställa studiens transparens, trovärdighet och 
överförbarhet. En innehållsanalys har moment där författarna tolkar innehållet i intervjuerna, 
därför är bakgrunden till tolkningarna viktiga att lyfta fram. Genom en förklaring av detta kan 
studiens resultat bli mer tillförlitligt (Thomsson, 2010). 
 
Vår förförståelse består i att vi båda har arbetat i LSS-verksamheter som personlig assistans, 
habilitering, kontaktperson och gruppbostad. Därifrån har vi fått erfarenheter av det praktiska 
sociala arbetet kring LSS. Vi har tagit del av både brukarnas, anhörigas och de 
arbetskamraters perspektiv. Vår erfarenhet är att insatserna har blivit svårare att få samt att 
insatser i högre grad kommer från HSL istället för LSS, vilket försämrar brukarnas 
levnadsvillkor. Vi har också fått uppfattningen om att brukarna och anhöriga inte har fått vara 
så delaktiga i processen. 
 
En annan del som kan ses som vår förförståelse är att vi tagit del av medias bild av 
tillämpningen av LSS och detta förmodligen har färgat oss. Vi har fått uppfattningen om att 
det blir allt svårare att få LSS beslut i dagsläget och att mycket kritik riktas åt socialtjänstens 
håll. 

Etiska förhållningssätt  
Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning talas det om fyra etiska riktlinjer 
(Vetenskapsrådet, 2002) som är viktiga att följa. Dessa har vi valt att använda i vår studie. De 
etiska riktlinjerna är nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet och 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa etiska riktlinjer har för avseende att 
vägleda forskningsprocessen. Dock framhåller Vetenskapsrådet vikten av egen eftertanke hos 
forskarna samt att motivera forskningen specifikt i förhållande till det egna arbetet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska ge studiedeltagarna den information som krävs 
för att förstå studiens syfte så att de ska kunna veta vad de samtycker till. Därför är det av 
största vikt att anpassa informationen till målgruppen så att man som forskare så långt som 
möjligt kan försäkra sig om att forskningspersonerna inte bara har fått informationen utan 
också förstått den. I denna studie har vi intervjuat LSS-handläggare och en 
brukarrepresentant; utifrån detta har vi skrivit två olika informationsbrev (se bilaga 1). Vi har 
varit noga med att poängtera att det är frivilligt att delta i studien och att det är möjligt att dra 
tillbaka sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har dock informerat om att samtycket 
endast går att dra tillbaka tills dess att vi har börjat bearbeta materialet, då det är svårt att ta 
bort hela intervjuer.  
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För att uppfylla konfidentialitetskravet krävs det att den inhämtade informationen förvaras på 
ett sådant sätt att utomstående inte ska kunna ta del av den (Vetenskapsrådet, 2002). För att 
uppfylla kravet i denna studie har vi kodat det insamlade materialet (se bilaga 3) så att känslig 
information inte ska kunna kopplas till en specifik person. Vi har raderat de inspelade 
intervjuerna efter att de transkriberats och intervjupersonernas namn går inte att identifiera.  
 
Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet enbart används till det 
forskningsändamål som studien avser (Vetenskapsrådet, 2002). Det innebär också att 
materialet inte får användas i kommersiellt bruk. Eftersom vi har avidentifierat 
intervjupersonerna kommer vårt material med största sannolikhet inte att användas på sådant 
sätt som går emot kravet. Vi har även informerat intervjupersonerna om var och när 
forskningsresultatet kommer att publiceras. 
 
I vår forskning försöker vi vara så transparenta som möjligt genom att visa på opartiskhet, 
försöka förmedla en så rättvis bild som möjligt av materialet och värna om 
forskningspersonernas intressen. Detta för att vi vill värna om våra forskningspersoner men 
också för att förmedla en så trovärdig bild som möjligt (jfm Vetenskapsrådet, 2002). Detta har 
vi utvecklat vidare i metodavsnittet. 
 
Inför denna studie har vi övervägt de möjliga riskerna för att intervjupersonerna skulle kunna 
identifieras. En av dessa risker är att intervjupersonerna på grund av den semistrukturerade 
intervjuformen har pratat med ett vardagligt språk, och därför skulle kunna kännas igen i 
citaten. För att upprätthålla anonymiteten har vi raderat de ord som skulle kunna ses som 
dialektalt karaktäriserande. Vi har även valt att ta bort småord ur citat samt satt ihop meningar 
som inte varit hela. Detta har vi gjort av respekt för våra intervjupersoner. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

16 

Resultat 
Materialet presenteras utifrån sju olika teman som vidareutvecklats från de i metodavsnittet. I 
detta avsnitt har vi omformulerat de ursprungliga teman för att läsaren ska få en bättre 
förståelse för vad som kommer presenteras under rubrikerna:  
 
•   brukarrepresentantens bild av rättstillämpningen 
•   handläggarnas bild av rättstillämpningen 
•   vikten av samverkan 
•   vilka yttre faktorer påverkar rättstillämpningen? 
•   hur handläggarna arbetar enligt praxis 
•   handläggarnas uppfattning av lagstiftningen  
•   handlingsutrymme inom myndighetsutövning.  
 
Kärnan i resultatet är rättstillämpningen; hur den går till, vad som påverkar den, hur den 
upplevs och vad den får för konsekvenser. Vi inleder med brukarrepresentantens syn på 
rättstillämpningen. Denna person har lång erfarenhet av handläggningsprocessen och är väl 
insatt i lagstiftningen. Hen har som uppdrag att hjälpa människor som har blivit nekade 
insatser, har ett stort engagemang och är ofta anlitad av anhöriga. 
 
Brukarrepresentantens bild av rättstillämpningen 
Brukarrepresentanten har en bild av att det sker en dialog mellan handläggare och 
rättsväsendet, där handläggarna inte tar sitt ansvar att påverka rättsväsendet men att 
handläggarna får mycket direktiv från rättsväsendet. På grund av detta förs inte den enskilde 
brukarens röst fram. Hen anser att myndigheterna utövar makt över brukaren och dess 
anhöriga när denne inte har kunskap om rättstillämpningen eller får tillräckligt med hjälp i 
processen. Brukarrepresentanten menar också att den som har kunskap om lagstiftningen och 
rättstillämpningen får ett bättre bemötande, och därmed har större chans till att få ett bifall, 
vilket resulterar i en icke-rättssäker och en orättvist utformad process.  
 
Brukarrepresentanten menar på att det sker en dialog handläggare emellan för att anpassa 
beslutet efter olika interna riktlinjer som reducerar lagens ambitioner. Handläggarna tar inte 
alltid sitt ansvar att besluta enligt rättighetslagstiftningen till brukarens fördel. Hen upplever 
att det finns en osund lojalitet mot arbetsgivaren. 
 

De ger avslag angående exempelvis ledsagarservice med samma motivering i olika kommuner 
och då känner jag tyvärr, att det här kan inte vara LSS-handläggarens egna ord, här kommer 
en, vad ska vi säga, intern riktlinje. Jag har inga bevis, men jag har en känsla av att SKL 
hjälper dom på olika sätt för att kunna avslå fall. (...) Det är märkligt att många kommuner 
inom loppet av några år samfälligt avslår ledsagarservice.   
 

På grund av detta förs inte den enskilde brukarens röst och rättigheter fram tillräckligt i 
rättstillämpningen. Hen anser att myndigheterna utövar makt över brukaren och dess anhöriga 
då de inte alltid har kunskap eller får tillräcklig hjälp i processen. Brukarrepresentanten menar 



 
 

17 

också att man får ett bättre bemötande om man har kunskap om lagstiftningen och 
rättstillämpningen, och därmed har större chans till att få ett bifall, vilket resulterar i orättvist 
och en icke-rättssäker utformad process för de som inte har tillräckligt med kunskap. 
 
Brukarrepresentanten berättar att brukare upplever det som ett maktmissbruk av myndigheter 
när de tvingas göra detaljerade rapporter om sitt privatliv, även att myndigheterna medvetet 
drar ut på processen, vilket resulterar i ett maktutnyttjande och därigenom en avhumanisering 
av samhället. Icke verkställda beslut är ett problem i sig. Insatserna beviljas men de verkställs 
inte. I praktiken innebär det att kommuner ”sparar pengar” på att inte verkställa insatser.  
 
Något brukarrepresentanten tryckte mycket på var att det blivit svårare att få flera insatser 
samtidigt och att de insatser som ges inte är anpassade efter den enskilde. Hen anser att det 
blivit en hårdare bedömning, där en insats ska tillgodose fler behov idag än när lagen trädde i 
kraft. 

Med motiveringen att ja deras behov tillgodoses inom boendet och i det här fallet umgicks 
personen i fråga med sin personal på boendet och har umgänge med sin mamma ibland. 
Därför är man inte socialt isolerad. Skämmigt!   
 

Brukarrepresentanten menar på att många handläggare inte har tillräckligt med kunskap om 
målgruppen och personernas situation, trots att de ska ha specialkunskap inom området. Samt 
att de inte använder de resurser som finns för att inhämta information eller att få mer kunskap 
om målgruppen.  
 
Ekonomi är något som tar alldeles för stor plats i bedömningen enligt brukarrepresentanten. 
Hen anser att lagen är förmånlig för brukarna men att den inte tillämpas som det var tänkt från 
början när den antogs. Detta tror hen beror på ekonomiska restriktioner från politiker eller 
andra beslutande enheter. 
 

Det finns många gånger ekonomiska beslut istället för juridiska beslut. Så man utgår ifrån vad 
man anser kommunen har råd med, hur samhället klarar av det. Lagen säger som såhär: Ni är 
skyldiga att implementera och genomföra det. Punkt slut! Juridiken ska ju utgå från de 
befintliga lagarna.  
 

Hen anser också att beslutsfattare ser på budgeten ur ett ensidigt, felaktigt perspektiv- de 
borde tänka mer på hur medlen fördelas än hur mycket medel de har. Det kan uppstå problem 
med rättssäkerheten när människors rättigheter till insatser reduceras till endast en kostnad för 
samhället.  
 

Och då tycker jag att vi måste fokusera mycket, mycket mer på rättighets- och 
fördelningsperspektivet än kostnadsperspektivet. Kostnadsperspektivet är av ondo. Jag förstår 
ju att de har en budget, men budgeten den går liksom att fördela.   
 

Brukarrepresentanten trycker på vikten av samarbete och samverkan med 
brukarorganisationer och att detta är en viktig del av arbetet med LSS. Dock anser hen inte att 
detta görs i tillräckligt stor utsträckning i dagsläget. 
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Samråd och samverkan är en viktig del, men det sker sällan. Kommuner samråder och 
samverkar inte vilket innebär att kunskapen från funktionshinderorganisationer exkluderas i 
olika arbetsprocesser. Jag säger; värdesätt samråd och samverkan!  
 

Det är såhär en brukarrepresentant med lång erfarenhet beskriver beslutprocessen. Vidare 
presenteras handläggarnas bild av rättstillämpningen. Syftet med att ha med båda 
perspektiven av beslutsprocessen är inte att ställa dessa grupper emot varandra, utan att 
bredda perspektivet på beslutsprocessen. 
 
Handläggarnas bild av rättstillämpningen 
De intervjuade LSS-handläggarna beskriver rättstillämpningen på ett sätt som liknar 
brukarrepresentantens bild. Enligt dem börjar processen med att de får in en ansökan, och 
därefter inhämtar de nödvändiga underlag för att ta beslut. Underlagen består av intyg från 
bland annat läkare och information från träffar eller samtal med den enskilde och anhöriga. 
Vad och hur mycket information som behövs beror på vilken insats som söks. Efter det 
bearbetar handläggarna materialet utifrån lagar och praxis sedan skriver de ihop en 
bedömning samt en utredning som skickas ut till brukaren för att kommunicera beslutet. 
 

Som att ansökan och datum, anledning till ansökan, personkretsbedömning ska ju vara med, 
levnadsförhållanden, pågående stödinsatser, funktionsnedsättning, barnperspektiv, eventuellt 
referenser, bedömning, beslut, är det chefens delegation eller är det förslag till beslut eller 
beslut enligt delegation. Ja, och, vi sitter som sagt mycket och skriver. (Intervjuperson 1) 
 

Den enskilde får mellan två och tre veckor på sig att skicka in kompletterande material eller 
andra återkopplingar om utredningen. Om inget inkommer verkställs beslutet, och om det är 
avslag så skickas information om överklagan ut. Alla intervjuade handläggare är överens om 
att de hjälper till med att överklaga beslut. Detta eftersom att de då får ett tydligt kvitto från 
rätten om de gör rätt eller inte i sina bedömningar. Efter att ett gynnande beslut har fattats av 
handläggarna så skickas det till utförarenheten verkställer besluten. Handläggarna utför 
uppföljningar i mån av tid och behandlas olika i olika kommuner. 
 

Och sen är det sagt då att efter en viss tid ska vi göra en uppföljning. Så ska det gå till. 
Uppföljningen... vi har haft ganska hög arbetsbelastning och det gäller rätt många år så vi har 
inte riktigt haft möjlighet att göra dessa uppföljningar som vi borde. Men tanken är väl att vi 
ska det nu. (Intervjuperson 6) 
 

Studien visar på att handläggarna har en hög arbetsbelastning och de framhåller vikten av att 
ta hjälp av varandra genom samverkan. Den formen av samverkan gör att de kan effektivisera 
sitt arbete och jobba på ett mer rättssäkert sätt. 
 
Vikten av samverkan 
I vår studie framkommer det att det sker mycket samverkan i handläggarnas yrke. Den sker 
främst med andra myndigheter; Försäkringskassan, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. 
Mycket samarbete sker också med skola, Regionen (tidigare Landstinget) och där specifikt 
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habiliteringen. De samverkar för att så långt som möjligt kunna tillgodose den enskildes 
behov. 
 

Men vi går ju även på SIP:ar, alltså samordnade individuella planer, som då upprättas antingen 
via Landstinget, ja det kan ofta vara via kuratorn på Habiliteringen, det är ganska vanligt. Eller 
socialsekreterare eller vi. Där man ser att här behövs det samordnade insatser, det gör vi också 
regelbundet. (Intervjuperson 3) 
 

De samordnade insatserna finns också för att kunna fastställa ett respektfullt bemötande 
gentemot brukaren så att hen inte behöver upprepa samma berättelse flera gånger. 
Handläggarna försöker även samarbeta med handläggare från andra kommuner för att det ska 
ske en rättssäker bedömning som utgår från samma riktlinjer över hela Sverige. Det gör de för 
att sträva efter att de ska bedöma så lika som möjligt. Det ska inte spela någon roll vilken 
handläggare man får eller i vilken kommun man bor. 
 

Ja vi har ju även LSS-länsträffar över länet tre gånger per år, ibland fyra. Och där försöker vi 
också ta upp och diskutera och försöka få en samsyn. Men det är svårt. Det är faktiskt det. Det 
tycker jag. (Intervjuperson 5) 
 

Trots att LSS-handläggarna vittnar om att det förekommer en hel del samverkan i deras yrke 
skulle det behövas mer av detta, speciellt samverkan över landet för att få till en samsyn av 
hur de arbetar. 
 
Vilka yttre faktorer påverkar rättstillämpningen? 
Resultatet visar på att det inte enbart är lagen och andra styrdokument som påverkar LSS-
handläggarnas arbete. Vilka yttre faktorer som påverkar handläggarnas arbete varierar. En av 
dessa yttre faktorer är medias porträttering av handläggarnas arbete. Alla handläggarna är 
medvetna om vad media skriver och har skrivit. De anser att bilden media ger inte är 
tillräckligt nyanserad vilket ger en orättvis bild av handläggningen. 
 

Alltså det jag har uppfattat mest från media det är ju främst den här diskussionen om personlig 
assistans. Det är väl främst det som speglas i media. Men i vår värld så är ju LSS så mycket 
mer än bara personlig assistans. Vi har ju alla möjliga insatser som vi kan ansöka om via LSS 
så att, och det blir alltid vinklat i media. Så är det ju. (Intervjuperson 1) 
 

Handläggarna poängterar också att berättelserna i media om brukare som inte får de insatser 
de skulle behöva inte går obemärkt förbi. De säger också att det är de här typerna av svåra 
beslut liknande de som porträtteras i media som är bland det svåraste med deras arbete, men 
också att hela bilden sällan framställs i media. De lämnar inte brukarna utan stöd, utan skickar 
i så fall vidare dem till andra instanser. 
 

Det är fruktansvärt tänker jag hur vissa familjer får indraget stöd och hur det påverkar dom… 
Man blir ju berörd av det tänker jag, så är det ju. Sen är det ju sällan det står beskrivet att ja 
men man ska få det prövat enligt socialtjänstlagen och annan lagstiftning. Ja, det är ju inte 
alltid man får en hel bild av situationen. Men det är klart att det är familjer som har fått det 
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jättejobbigt tänker jag med indragen assistansersättning… Så man blir ju berörd, så är det ju. 
Samtidigt som man är medveten om att det finns annan lagstiftning där kommunen ska träda 
in också. Det är så komplext så det är svårt tycker jag. (Intervjuperson 3) 
 

Medias rapportering är något som väcker mycket känslor hos handläggarna och de skulle 
gärna vara med och påverka vad det skrivs om i media. Något de reagerar på är att 
journalisterna sällan är tillräcklig pålästa gällande de olika insatserna och det kan förmedla en 
felaktig bild av rättstillämpningen. 
 

(…) det kan ju bli som en nagel i ögat på mig; men varför beskriver de inte vad assistans är? 
Varför är det ingen som ringer hit och frågar? Vad måste man ha för behov för att få ha rätt till 
det? Det är det ingen som vill veta. De vill bara veta att kommunen och försäkringskassan är 
dumma mot den här familjen varför ger de inte personlig assistans? (...) De berättar ju aldrig 
men vad stod det i beslutsmotiveringen? Jaa men du kanske inte hade tillräckligt varaktigt 
funktionshinder eller det är inte fastställt eller vad det nu kan vara. (Intervjuperson 6) 
 

Medias bild behöver dock inte alltid vara negativ, det har också bidragit till att fler vet vad en 
LSS-handläggare gör och vad LSS är för något. När media lyfter LSS kommer också frågan 
upp på sociala medier och samhället i allmänhet diskuterar lagen i större utsträckning, vilket 
handläggarna ser som en positiv utveckling. 
 

Det har ju varit mycket skriverier i och med det här nya förslaget och det har ju gjort att folk 
har uppmärksammat det på ett annat sätt och det tycker jag är roligt. Förut, för några år sen, 
fick jag lov att berätta vad en LSS-handläggare är, alltså vad ens yrke var men nu behöver jag 
inte det. Nu kan folk säga ja men just det har jag läst om. Det är det jag jobbar med. Men folk 
fattar ju ändå inte riktigt men det behöver de inte. (Intervjuperson 6)  
 

Studien visar på att ekonomi är en yttre faktor som inte tycks påverka handläggarnas arbete. 
Alla intervjuade handläggare berättar att ekonomin inte får påverka dem i deras arbete, vilket 
de inte heller upplever att den gör. De uttrycker också att de inte upplever några krav från 
ledningen att förhålla sig till ekonomin. “Ja, alltså där sparkar vi bakut direkt. För vi som 
biståndshandläggare får inte tänka ekonomi, utan vi ska ju titta på behov. Absolut. Så är det. 
Vi utreder behov och rätten till insatser.” (Intervjuperson 1). 
 
Resultatet visar på att det finns en medvetenhet hos handläggarna om att många kommuner 
har det svårt ekonomiskt. Trots detta har de aldrig fått några direktiv från högre instanser om 
att de måste minska på antalet insatser eller tänka över kostnaden för dessa. Varje brukare ska 
få en individuell bedömning vilket inte ska påverkas av kommunens ekonomi. 
 

Jaa alla kommuner dras ju med dålig ekonomi det vet vi ju. Jag tycker inte att det påverkar det 
beslut jag tar och det får det inte göra. Utan vi ser ju objektivt på den enskilda individens 
behov. (...) Så att ekonomin får ju absolut inte styra mina beslut. Och vi har aldrig, vi får 
aldrig det till oss heller att nu ska det bantas ner på insatserna, nu ska ni minska kostnaderna 
med så och så mycket, det får vi aldrig.  
(Intervjuperson 5) 
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Det finns också ett annat perspektiv på den ekonomiska frågan, att en nedåtgående ekonomi 
kanske kan visa att något inte går rätt till i rättstillämpningen, vilket gör att man undersöker 
processen och utvecklar samt reviderar arbetet. Handläggarna återkommer också till att 
kommunerna resonerar olika i många situationer. 
 

Men sen har, jag tror att det är ganska mycket av ekonomiska skäl. Alltså att kostnaderna har 
ökat, och då behöver man se; gör vi verkligen som det var tänkt? Och sen så då har man 
prövat att snäva åt de sista, och vissa kommuner är ju mer drivande i det… Det finns väl några 
som är mer kända för det. Och då när de prövar och då när det har kommit ganska högt upp till 
kammarrätten eller HFD då kollar vi på det också. Eller när det finns jättemånga 
förvaltningsrättsdomar. Då kör vi också.  
(Intervjuperson 7) 
 

Något studien visar på är att prejudicerande domar har stor betydelse för handläggningen, 
därför vill vi gå in djupare på hur handläggarna använder sig av de domarna och den 
eventuella praxisen utöver domarna. 
 
Hur handläggarna arbetar enligt praxis 
Resultatet visar på att lagen upplevs som otydlig och tolkningsbar i sin utformning, det 
behövs enligt handläggarna förtydliganden för att det ska ske en rättssäker bedömning och för 
att rättstillämpningen ska vara lika över hela landet. Detta görs genom så kallad praxis, och då 
främst med hjälp av propositioner till LSS, HFD domar och kammarrättsdomar. 
Handläggarna ger en enhetlig bild av vilken praxis de använder och är tydliga med att just 
dessa praxis är de mest vägledande. 
 

Jaa, alltså, det är ju mycket rättspraxis. Och vi har ju den så kallade proppen; 
Regeringspropositionen, där det står tydligt beskrivet vad varje insats handlar om och vad det 
är. Det är ju liksom grunden när man lär sig LSS. Då får man ju titta i den såklart och slå 
mycket, och man frågar varandra som ny och läser varandras utredningar för att lära sig och 
så. (Intervjuperson 1) 
 

Enligt handläggarna är det domar från högsta förvaltningsdomstolen som i första hand är 
prejudicerande, men är det många kammarrättsdomar som pekar åt samma håll kan även 
dessa vara vägledande. Det gäller att hålla sig uppdaterad gällande nya domar för att ligga i 
fas med ny praxis. 
 
Intern praxis 
Vi definierar intern praxis som de riktlinjer som inte är direkt kopplade till lagen, utan som 
enbart finns på den enskilda arbetsplatsen som ett stöd för handläggarna. De flesta 
handläggare anser att de inte har någon sådan specifik intern praxis, utan refererar istället till 
bland annat kollegial handledning och diverse databaser (t.ex. JP Socialnet). De interna 
skillnaderna ligger istället oftast i tolkningen av lagens praxis. Alla är också tydliga med att 
det är lagen som kommer i första hand vid bedömning.   
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Nä, det har vi inte, inga riktlinjer, ingen intern praxis, däremot har vi en samsyn kallar vi det 
för. Varje vecka träffas vi handläggare där man har möjlighet att lyfta ärenden som man 
jobbar med där man tycker; hur ska jag tänka för att vi ska hålla en likartad bedömning så att 
det inte ska vara en fördel om den får mig eller någon annan eller så. Det ska vara lika. Det är 
bra. (Intervjuperson 3) 
 

En annan viktig del är brukarens behov, som styr hur lagen används och är det som ska 
motiveras i rätten. Det finns även interna riktlinjer som en del kommuner använder i 
bedömningsarbetet, men enligt handläggarna går det inte alltid att motivera användningen av 
dessa i högre instanser. Är brukaren i behov av någonting annat än det de interna riktlinjerna 
säger går alltid brukarens behov först.  
 

Först och främst kommer ju lagen, sen är det ju behovet. Och sedan tittar vi på våra riktlinjer. 
Och sedan bedömer vi behovet. Att i första hand kommer ju lagen och den enskilda individen 
och behovet. Det får ju inte vara att jo men här finns det ett behov men vi tar ingen prioritering 
till det utan vi går efter våra riktlinjer; tre timmar per vecka punkt slut och så finns det ett 
behov av 10 timmar det gör vi ju inte. (...) Man vill ju inte skicka iväg en utredning som vi vet 
inte håller utan vi vill ju verkligen ha på fötterna och motivera varför. Och då håller inga 
riktlinjer. (Intervjuperson 5) 
 

Handläggarna har möjlighet att få stöd från en jurist på avdelningen i svårare frågor, vilket ger 
spetskompetens och därmed mer tyngd i sina beslut. Detta är något handläggarna är 
tacksamma över även om juristen inte är specialutbildad inom LSS. Juristen kan ändå vägleda 
handläggarna i hur de ska förhålla sig till olika domar samt hur de ska skriva yttranden. 
 

Och sen, ja men som det här med sondmatningen när det kom, så alltså HFD domar, dom är ju 
mycket mer troliga, eller dom använder vi ju, men sen kammarrättsdomen den gick vi ju 
aldrig på. Alltså vi sket i den. Vi tyckte fortfarande att sondmatning skulle vara ett 
grundläggande behov. Och där fick vi ju som lite styrning från våran jurist och ledningen som 
sa att; nä men skit i den här domen, det är en kammarrättsdom, den är inte vägledande. Så att 
vi, i vissa fall går vi mer på kammarrättsdomar och i vissa fall skiter vi fullständigt i dom. 
(Intervjuperson 7) 
 

Studien visar på att det förekommer viss användning av interna riktlinjer som handläggare ska 
förhålla sig till vid beslutsprocessen. De interna riktlinjerna ska bidra till att underlätta 
bedömningsarbetet och vägleda handläggarna så att lika fall behandlas lika inom kommunen. 
De framhåller att den individuella bedömningen samt självbestämmanderätten är central då 
det står i lagen (LSS 6, 7§§) att detta ska göras. 
 

Jaa det är ju såhär att utifrån lagen har man via nämnden tagit beslut om vissa riktlinjer. Och 
de ska ju då följa lagen. Som till exempel att ett barn som går i skola har eftis har man det 
fram till att man fyller 12 via skollagen. Men efter det så då är det ju vårt ansvar, det är LSSen 
som ska gälla. Därför beviljar ju inte vi till exempel eftis förrän man har fyllt 12 år. Vad det 
gäller ledsagning, kontaktperson och såna saker har man också lagt sig på en ålder 13 år för 
man tycker att under den åldern så är det ett föräldraansvar. Men man gör alltid en personlig 
bedömning. En individuell bedömning oavsett så att den här 12-åringen får en ledsagarservice 
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beviljad eller en kontaktperson. Det är beroende på hur det ser ut för individen och familjen. 
Det är ju bara liksom vår interna praxis för att vi ska bedöma rätt på olika nivåer. 
(Intervjuperson 5) 
 

Trots att handläggarnas användning av intern praxis skiljer sig mellan kommunerna beskriver 
alla intervjuade handläggare att de strävar efter att ha individen i centrum och alltid göra en 
individuell bedömning. Utifrån det handläggarna berättar utgår de också från ungefär samma 
rättspraxis. Det som skiljer dem åt är hur de väljer att tolka den. 
 
Hur har rättstillämpningen av LSS förändrats över tid? 
Studien visar på att rättstillämpningen av LSS har blivit snävare över tid på grund av att 
praxis har förändrats. Detta tror handläggarna dels beror på att LSS är en rättighetslag, vilket 
gör att den upplevs som otydlig och därmed blir svårtolkad från början. Fler fall har prövats 
högre upp i domstolen. När prejudicerande domar kommer blir tillämpningen mer preciserad, 
vilket resulterar i att lagen i praktiken blir snävare. Detta har gjort att förtydliganden av lagen 
behövts genom praxis.  
 

När en lag kommer är den ju otydlig och det tar ju år innan vissa saker liksom tydliggörs inom 
praxis. Men jag tänker ju om man kollar hur det står skrivet i proppen om intentionerna och så 
ser man hur domstolen idag dömer så inser man ju att det har hänt mycket. (Intervjuperson 4) 
 

Något som handläggarna uppmärksammar kring förändringen av praxis över tid är att det är 
betydligt svårare i dagsläget att få flera insatser samtidigt. Detta beror på att insatsernas mål 
och intentioner har kartlagts och förtydligats där resultatet har blivit att många insatser ska 
tillgodose fler behov än det var uttalat tidigare. 
 

Nä men det tänker jag att det har också blivit en jättestor skillnad. Om man ser på när lagen 
trädde i kraft fick ju många som ett paket i alla fall i den här kommunen, sen vet jag inte hur 
andra kommuner har gjort. Men där fick man boende, kontaktperson och daglig verksamhet 
som ett litet sådär “varsågod här får du och så du också och du för du behöver ett boende du 
kan inte bo själv”. (Intervjuperson 6)  
 

Två handläggare från samma kommun utmärker sig när det kommer till att ge bifall på 
ansökan. De menar själva att de ligger högt procentuellt i antal bifall av insatser jämfört med 
andra kommuner samt att deras beslut håller i rätten. De menar att det har att göra med 
kommunens förhållningssätt, politik samt hur de har agerat tidigare. 
 

Vi kanske till och med är lite för generösa ibland. Alltså jag kan tänka att vi skulle kunna vara 
hårdare också ibland. Men vi har ju ett rykte om att vara lite generösa. Det är ju nivån man 
väljer att lägga sig på inom kommunen tänker jag och hur kommunen har gjort tidigare och 
hur man fortsätter, för det är många som tycker att det blivit hårdare. (Intervjuperson 6) 
 

Vid 2017 skedde en förändring av Försäkringskassans arbete i och med ett domstolsbeslut 
(HFD 2017 ref. 27), vilket medförde att LSS-handläggarna fick betydligt större arbetsbörda 
vad gäller bedömning av personlig assistans än vad de haft tidigare. Detta var en betydande 
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händelse som engagerade många handläggare, men arbetet är nu på väg att gå tillbaka till dess 
normala nivå. 
 

Men under den här perioden så var de så att de [FK] fattade inga beslut när de fick in en 
anmälan från oss att personen hade ett utökat behov. (...) De var tvungna att gå in och se över 
hela beslutet med jour eller väntetid, det här med att man har stöd i avvaktan på uppgift och 
moment, så började de bortse från det så att jour-begreppet försvann. (...) Skulle de då ta bort 
den här väntetiden på natten skulle det orsaka typ katastrof för jättemånga människor. (...) Det 
blev ganska mycket mer jobb när det kom tillbaka i vårt knä igen och det gjorde ju att vi låg 
ute med jättemycket kostnader och mycket assistans. De sökte inte hos kassan över huvud 
taget utan de sökte hos oss. Och än har vi inte kommit i ordning med det där, vi har inte 
kommit ikapp över huvud taget. Det ligger fortfarande beslut kvar som vi inte vet vad som det 
händer med. De har väl nu först börjat handlägga och har väl ungefär en handläggningstid på 3 
månader och det är ju ändå jättekort tid men det är för att de inte har utrett på ett års tid. (...) 
(Intervjuperson 6) 
 

Den stora arbetsbördan som de ökade assistansutredningarna resulterade i påverkade också 
den övriga handläggningen då det inte fanns så mycket resurser över. Detta bidrog till att de 
upplever att de fortfarande har en hög arbetsbelastning överlag. 
 
Rättspraxis leder till snävare bedömning 
Något som har återkommit under intervjuerna med handläggarna är att det är mycket svårare 
för den enskilde att inkluderas i personkrets tre idag jämfört med när lagen trädde i kraft. Fler 
och fler domar har inkommit kring just den personkretsen vilket har resulterat i en successiv 
minskning av antalet beviljade insatser. Handläggarna menar dock på att det inte svårare för 
de som inkluderas i personkretsen att få insatser, utan det är kriterierna för personkretsen som 
har begränsats. Det finns ingen tydlig samsyn gällande vilka som ska gå under personkrets tre 
vilket medför att det är upp till kommunerna att tolka praxis i varje enskilt fall. 
 

Och sen har man ju sett över tid att vissa personer faller ju inte under personkrets tre till 
exempel och de blinda och blinddöva de ligger ju utanför i princip. Det har ju blivit upp till 
kommunens goda samtycke att bevilja eller inte bevilja. (Intervjuperson 5) 
 

Resultatet visar på att personkrets tre utmärker sig då det krävs mer i dagsläget än tidigare för 
att inrymmas inom personkretsen. Man kan till exempel inte enbart ha en synskada utan då 
behöver man samtidigt ha andra omfattande behov av stöd och service och betydande 
svårigheter i den dagliga livsföringen, eftersom att vara blind inte längre räknas som 
omfattande. “Och då är det personkrets tre framförallt, för de andra personkretsarna är det ju 
diagnoser som ligger till grund.” (Intervjuperson 3) 
 
Anledningen till att färre personer platsar inom personkrets tre grundar sig i att det har 
tillkommit praxis gällande denna personkrets. Trots att det står vilka personer som ska 
inkluderas i personkrets tre i förarbeten har praxis bidragit till att detta inte gäller idag. Men 
att dessa personer inte får insatser inom LSS gör inte att de står utan hjälp. De kan få insatser 
enligt SoL istället. 
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(...) Där har vi också fått domar som förtydligar, och där har vi fått rätt i vad vi har bedömt. Så 
det har förändrats, det har det ju gjort. Men sen innebär det ju också, de här personerna som inte 
längre omfattas av personkrets tre, är inte personer som står utan hjälp, utan de får insatser enligt 
SoL istället. (Intervjuperson 5) 
 

En orsak till att det är svårare att rymmas inom personkrets tre i dagsläget beror på att 
handläggarna har börjat tillämpa de bestämmelser som fanns redan från början på grund av 
förändrad rättspraxis. Samtidigt bedöms detta olika över landet och det finns ingen kontinuitet 
i hur olika kommuner ställer sig till detta vid rättstillämpningen.  
 

Alltså den bedömningen att man inte omfattas av personkrets tre det är ju för att man har 
börjat tillämpa de här kriterierna som fanns redan från början. Men på något vis känns det som 
att man använder de lite på fel sätt. Att jag menar först ska det ju vara varaktiga och betydande 
svårigheter i det dagliga livet och de ska vara omfattande. (...) Så jag tror att man ser lite olika, 
där kommer också en olikhet över landet så att säga. Att man ser på det på olika sätt. Och sen 
är det ju det att personkrets tre, de faller ju inte under att de har rätt till daglig verksamhet 
vilket ettan och tvåan har. (Intervjuperson 5) 
 

Studien visar på att LSS-handläggarna bedömer ärenden olika beroende på hur de väljer att 
tolka lagen, vilket kan göra att rättstillämpningen inte blir rättssäker. Det finns också en 
uppfattning om att de kan göra individuella bedömningar i större utsträckning i och med att 
det finns utrymme att tolka lagen. Därför vill vi gå in vidare på hur LSS-handläggarna 
uppfattar lagen. 
 
Handlingsutrymme inom myndighetsutövning 
I arbetet som handläggare och myndighetsutövare finns det ramar att förhålla sig till men 
också mycket frihet. Handläggarna menar på att när det kommer till vilken mån de har ett 
handlingsutrymme är bristen på tid framträdande och att det minskar deras flexibilitet. Om de 
haft mer tid hade de haft möjlighet att följa upp beslut och anpassa sig mer efter den enskilda. 
Trots detta har de en frihet i sitt arbete och en trygg lag att kunna luta sig mot. Det är alltså en 
ständig balansgång när det kommer till deras handlingsutrymme.  
 

Och jag tänker mig att vi har en stor frihet i mitt jobb tycker jag. Jag tycker att vi har en bra 
chef som ger oss förtroende och jag känner mig fri att lägga upp dagen och utredningarna 
precis som jag önskar och så…Handlingsutrymme joo. Och att kunna vara delaktig och att vi 
kan påverka och sådär. Så jag tycker att jag har ett inflytande. Så det är bra. (Intervjuperson 3) 
 

Enligt handläggarna finns det en förutfattad mening bland utomstående om att de har krav på 
sig att vara så tidseffektiva som möjligt genom att knappt lämna kontoret. Detta menar de är 
en felaktig bild, tvärtom ser de alltid till vad som är bäst för den enskilda och har en frihet i att 
lägga upp arbetet som de vill. 
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Ibland kan man höra att vi knappt får lämna byggnaden för att det ska vara så tidseffektivt 
som möjligt men så är det inte utan vi lyssnar på vad som är bäst för barnet. Och nu säger ja 
barnet för att jag har fokus på barn, jag utreder ju bara barn. (Intervjuperson 3) 
 

I arbetet som LSS-handläggare behöver man ta svåra beslut som inte överensstämmer med 
ens yrkesetik och heller inte med den bilden en har av sig själv som socialarbetare. 
Handläggarna måste ta beslut enligt vissa kriterier som de inte alltid känner att de kan stå för. 
De menar på att detta är något av det svåraste med deras arbete. “Ja men så är det ju. Vissa 
ärenden sätter sig ju inte så positivt i magen, när man känner att här måste jag följa lagen 
men, och att ge sådana besked det är inte roligt nä.” (Intervjuperson 3) 
 
För att kunna tackla dessa svåra beslut tar handläggarna hjälp av varandra i arbetsgruppen och 
får extern handledning. Detta underlättar att ta svåra beslut då de kan stötta varandra i den 
processen. Att ta dessa beslut är en del av myndighetsutövandet, men det är ett återkommande 
dilemma som kan vara svårt att hantera på egen hand. 
 

Jaa men genom att lyfta det ganska mycket i gruppen och vi har ju handledning också. För det 
är ju klart att det finns beslut som man förstår att man ska fatta och fattar, men självklart är ju 
inte det förankrat med det man tänkte när man utbildade sig till socionom eller så. Eller hur 
man ser sig som en socialarbetare. Alltså så är det ju. Nä men genom att lyfta det mycket i 
gruppen samt att ta det när vi har handledning. (Intervjuperson 4) 
 

Studien visar på att det är svårt att hantera den maktlöshet som uppstår när handläggarna inte 
kan hjälpa brukarna med de insatserna och möjligheter de har och när brukarna inte är villiga 
att ta emot hjälp. 
 

För det kan bli så när man inte har något stöd omkring sig och svaga hemförhållanden. Det är 
nog det tråkigaste man kan se. För då är man maktlös. Man pratar om god man och förvaltare, 
det kan man inte heller tvinga på någon när de är myndiga och så säger de nej jag vill inte ha. 
Utan då blir det ju LVU, att de blir tvångsintagna på ett behandlingshem eller någonting sånt 
så att man kan få börja bearbeta. Det är tuffa saker, där far människor illa. Det är väl det 
tuffaste man kan vara med om. (Intervjuperson 5) 
 

Trots svårigheterna i att ta obekväma beslut upplever handläggarna att fördelarna överväger 
nackdelarna i sitt arbete. De får mycket kollegial stöttning och vägledning, vilket gör att de 
kan känna sig trygga och säkra även när de möter motstånd. 
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Diskussion och analys 
I detta avsnitt diskuterar och analyserar vi resultaten av vårt empiriska material samt relaterar 
det till den tidigare forskning som presenteras i kunskapsöversikten. Syftet med denna studie 
är att undersöka hur rättstillämpningen av LSS har förändrats över tid. Detta besvarar vi 
genom de nya teman som vuxit fram i vår analysprocess. Fokus ligger på rättstillämpningen 
av LSS och de utmaningarna som kan uppstå samt yttre faktorer som kan påverka 
rättstillämpningen. En av de mest framträdande utmaningarna som har framkommit i vår 
studie är att handläggarna befinner sig i ett dilemma i deras roll som gräsrotsbyråkrater.  
 
LSS-handläggarnas dilemma 
Vårt resultat visar på att praxis är en viktig del i rättstillämpningen då lagen är så pass otydlig 
och tolkningsbar i sin utformning. Lagen upplevs som bra och viktigt men att den skulle 
behöva förtydligas och preciseras. Som det ser ut idag utgår rättstillämpningen mer efter 
prejudicerande domar och annan vägledande praxis än den ursprungliga lagen. Detta stämmer 
väl överens med Erlandsson (2014) som menar att handläggarna till viss del använder sig av 
handlingsutrymme vid bedömning av insatser då lagen inte är tillräckligt specifikt utformad. 
Detta kan leda till att lagen inte tolkas som det är tänkt från början, då det finns en frihet i 
bedömningen och att det därför kan fattas olika beslut inom olika kommuner (Erlandsson, 
2014).  
 
Studiens resultat visar på att handläggarnas bild av interna riktlinjer varierar. Några av de 
intervjuade handläggarna anser att interna riktlinjer gör att de inte utgår från lagen utan istället 
agerar utifrån egna åsikter. De förlitar sig istället på officiell praxis i form av HFD- och 
kammarrättsdomar. Andra handläggare anser att interna riktlinjer bidrar till en samsyn i 
handläggningen där lika fall i större utsträckning kan behandlas lika. Detta eftersom det finns 
mindre utrymme för en diskretionär bedömning, med interna riktlinjer så grundar 
handläggarna istället sina beslut i större utsträckning på samma grunder. Detta bygger dock på 
att de interna riktlinjerna ser ungefär likadana ut över hela Sverige (jmf Socialstyrelsen, 
2012). I likhet med vad vårt resultat visar på menar Erlandsson (2014) att LSS-handläggarna 
befinner sig i en svår situation där de slits mellan olika intressen; brukarens, organisationens 
och sina egna. Detta kan leda till att det skapas interna riktlinjer och praxis för hur arbetet ska 
gå till och för att kunna uppfylla kravet om att behandla lika fall lika. Dessa interna riktlinjer 
kan dock bidra till att lagens krav på att utgå ifrån individuella bedömningar för att tillgodose 
brukarens behov blir svårare att upprätthålla (Erlandsson 2014).  
 
Även om handläggarna uttrycker sig olika om interna riktlinjerna har de en sak gemensamt: 
de vill se praxis och riktlinjer som är samstämmiga över hela landet. Både de handläggare 
som är positiva och de som är negativa till interna riktlinjer anser alltså att lagen behöver 
förtydligas och revideras för att handläggningen ska nå en nationell samsyn. Idag finns istället 
många olika former av praxis som gör att lika fall inte behandlas lika. 
 
Handlingsutrymme inom myndighetsutövning 
Resultatet visar på att det svåraste med handläggarnas arbete är när de måste ta beslut som 
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inte känns ‘rätt i magen’, och när de går emot vad de själva hade velat bevilja eftersom de 
måste följa rådande praxis. Flera av dem berättar att de måste ta beslut som inte stämmer 
överens med den bild de hade av sig själva som myndighetsutövare när de utbildade sig till 
socionomer. Enligt Hultman m.fl. (2018) kan det leda till att handläggarna måste 
kompromissa med sina egna etiska värderingar, och att de kan ha svårt att motivera beslut 
som de måste ta enligt rådande praxis (Hultman et al., 2018).  
 
Studien visar på att handläggarnas brist på tid begränsar deras handlingsutrymme då de har en 
hög arbetsbelastning. Detta går i linje med Erlandsson (2014); handläggarna har inte har lika 
stort utrymme för att göra individuella bedömningar då de arbetar under påtryckningar om att 
bli mer tidseffektiva i sitt arbete. Något som skulle kunna frigöra mer tid är att införa ett mer 
standardiserat socialt arbete i form av intern praxis (Socialstyrelsen, 2012). Detta skulle 
troligen göra att de endast fick mer tid till att göra fler bedömningar snabbare, inte att de 
skulle få mer utrymme att göra mer individuellt anpassade bedömningar med hög kvalitet 
(jmf Hultman et al., 2018). Om de istället hade haft mer tid till varje enskild utredning hade 
de haft möjlighet att i större utsträckning kunna följa upp deras beslut och genom det kunna 
anpassa sig mer efter den enskilda.  
 
Ett resultat är att trots bristen på tid har handläggarna en känsla av frihet i sitt arbete. De har 
möjlighet att lägga upp sina dagar som de vill, så länge de hinner med det som behöver göras. 
De upplever att de har lagen som ett tryggt stöd vid svåra beslut, men också av medarbetare 
samt arbetsgivare. Arbetet som LSS-handläggare känns värdefullt då de utgår ifrån en 
rättighetslag som ger stöd åt många personer med funktionsnedsättning.  
 
Att praxisen förändrats över tid har också påverkat handläggarnas bedömning av personkrets 
tre. Alla intervjuade handläggare är överens om att de som tidigare ingick i personkrets tre 
inte alltid uppfyller kriterierna för personkretsen idag. Det är framförallt blinda och blinddöva 
som inte längre får insatser genom personkrets tre – de får istället insatser från SoL efter 
gällande praxis. I dagsläget är det upp till kommunerna och de enskilda LSS-handläggarna att 
bevilja eller avslå insatser till blinda och blinddöva beroende av hur de väljer att tolka praxis. 
Detta stämmer väl överens med det Lewin m.fl. (2008) och Näsman (2016) diskuterar 
gällande att insatser varierar beroende på vilket kommun brukaren bor i. Trots att det inte ska 
spela någon roll var i landet du bor spelar det faktiskt en stor roll i praktiken (Lewin et al, 
2008).  
 
Ekonomins roll i beslutsprocessen 
Studien visar på att handläggarna har en gemensam bild av att rättstillämpningen har 
förändrats över tid och att det grundar sig i att praxis har förtydligats. Till en början var lagen 
svårtolkad då den är så pass öppen i sin utformning, och därefter har praxis tydliggjort hur 
den ska tillämpas. Praxis medför även att rättstillämpningen av lagen har blivit snävare. Det 
synliggörs genom att det är svårare för den enskilde att bli beviljad flera insatser samtidigt. 
Det kan bero på att de olika insatsernas intentioner har förtydligats gällande vilket innehåll de 
olika insatserna ska ha, och att flera behov kan tillgodoses med en och samma insats. Tidigare 
kunde man till exempel bli beviljad kontaktperson eller ledsagare utöver boendet, eftersom 
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insatsen “social gemenskap” inte ingick i insatsen “boende”. Idag är det svårt att få både 
kontaktperson, ledsagare och boende, eftersom social gemenskap ingår i insatsen “boende”. 
Erlandsson (2014) skriver att kommunernas ekonomi kan ha en stor inverkan på 
rättstillämpningen, då de kan vilja spara pengar genom att dra in på LSS-insatser. Detta skulle 
kunna vara en orsak till att det är svårare att bli beviljad flera insatser samtidigt.   
 
Handläggarnas beskrivningar skiljer sig från Erlandssons (2014) slutsatser gällande att 
ekonomin har en stor inverkan på rättstillämpningen: alla intervjuade handläggare upplever 
att ekonomin och liknande interna riktlinjer inte påverkar dem i sitt arbete. Men enligt 
Pettersson (2015) ligger den ekonomiska frågan på en högre nivå än på enskilda handläggare. 
I och med det kommunala självstyret har kommunerna olika mycket ekonomiska medel att 
röra sig med. Detta skulle kunna betyda att kommunernas ekonomi har en större inverkan på 
rättstillämpningen än vad handläggarna är medvetna om.  
 
Förutsägbarhet för brukaren 
Studien visar på att handläggarna tolkar transparens för brukaren i rättstillämpningen som 
bemötandet gentemot brukaren, men inte om brukaren kan förutse vad beslutet kommer att bli 
redan innan rättstillämpningen har påbörjats. Det kan visa på att handläggarna utgår från sin 
egen roll i rättstillämpningen istället för att se processen i sin helhet; från det att brukaren får 
information om att de kan söka insats tills det att insatsen verkställs eller avslås (jmf 
Bäckman, 2013). 
 
Resultatet visar på att brukarrepresentanten inte anser att förutsägbarheten är lika hög som 
handläggarna menar på, då besluten kan bli olika beroende på hur mycket kunskap om lagen 
och rättstillämpningen personen som söker insatser har. Det kan vara så att om den sökande 
har mycket kunskap om processen är sannolikheten större att denne får bifall, och detta visar 
på en brist i rättssäkerheten. I likhet med vad brukarrepresentanten beskriver menar Bäckman 
(2013) på att det kan vara svårt för den enskilde att förutse vilket beslut hen kommer få då 
lagens utformning är så pass flexibel och öppen för tolkning. Bäckman menar på att detta i 
grunden är positivt då lagen ska tolkas utifrån den enskildes behov, men det kan leda till att 
det inte blir en rättssäker bedömning.  
 
Vilka yttre faktorer påverkar rättstillämpningen ? 
Vår studie visar på att medierapporteringen av LSS-handläggningen inte är tillräckligt 
nyanserad. Handläggarna vittnar om att de blir berörda av berättelser som beskrivs i media 
när enskilda inte får de insatser som de kanske är i behov av, men att rapporteringen sällan 
visar hela bilden. De menar att journalisterna som rapporterar om detta ofta inte har 
tillräckligt med kunskap för att ge en rättvis bild. Handläggarna menar på att konsekvensen av 
det blir att samhället bland annat tror att vissa personer med funktionsnedsättning blir helt 
utan stöd när de inte blir beviljade insatser via LSS, trots att de då får insatser via SoL. Media 
borde bredda bilden av LSS, eftersom lagen omfattar mer än personlig assistans och att 
fördelar med att LSS bör lyftas upp i media. När lagen uppmärksammats blir fler personer 
insatta i vad LSS-handläggare arbetar med samt vad LSS och dess insatser innebär.  
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Kunskapsbristen återfinns inte enbart i mediebevakningen. Även brukarrepresentanten tar upp 
det som ett stort problem bland myndighetsutövare, de har inte tillräckligt med kunskap om 
vad det innebär att ha en funktionsnedsättning i praktiken, vilket även Erlandsson (2014) 
skriver. Det behövs en utökad medicinsk kunskap om diagnoserna i sig men också en kunskap 
om hur det går till på till exempel daglig verksamhet och på boenden. IVO (2018) har i sin 
utredning kunnat visa att LSS-handläggare saknar handlingsplaner för kontinuerlig 
kompetensutveckling, vilket skulle kunna vara en förklaring till kritiken. 
 
Vidareutbildning är enligt IVO (2018) en viktig del i att utveckla handläggningen, men utifrån 
handläggarnas beskrivningar anser vi att deras största dilemma snarare grundar sig i deras 
yrkesroll. Handläggarna uppvisar en ambivalens i sitt myndighetsutövande genom två 
motsägande inställningar: 
 
•   en positiv inställning till intern praxis, vilket möjliggör en individuell bedömning 
•   en tveksam inställning till att olika kommuner har olika praxis, vilket leder att lika fall inte 

alltid bedöms lika.  
 
Resultatet visar på att handläggarna vill kunna använda handlingsutrymmet för att göra 
bedömningar som både är individuella och rättssäkra, så att de inte vilar på diskretionära 
grunder. Enligt Johansson (2007) förklaras denna ambivalens i Lipskys teori att 
gräsrotsbyråkrater slits mellan att tillgodose både organisationens och brukarens intressen. 
Denna inbyggda ambivalens i rollen som gräsrotsbyråkrat kan förklara LSS-handläggarnas 
ambivalens vad gäller rättstillämpningen av LSS. I rollen som gräsrotsbyråkrater arbetar de 
ständigt med dilemmat att tillgodose alla berörda parter. Därmed finns det inget givet svar på 
om lagen ska göras tydligare eller mer tolkningsbar i sin utformning, eftersom de berörda 
parternas skilda intressen behöver tillgodoses. 
 
Ett exempel på ett dilemma där handläggarna ställs mellan olika intressen är faktumet att 
bedömningen av personlig assistans är uppdelad mellan två huvudmän, Försäkringskassan 
och kommunen, vilket handläggarna ställer sig tveksamma till. Det gör utredningarna mer 
komplicerade för framför allt brukarna, eftersom ett väl fungerande samarbete mellan de två 
huvudmännen är avgörande för brukaren. Om mer resurser skulle tilldelas kommunen skulle 
en säkrare bedömning kunna ske genom att endast kommunen skulle vara ansvarig för 
assistansen. När LSS infördes var kommunen ensam ansvarig för assistansen, och en av våra 
intervjupersoner menar att bedömningen var mer rättssäker då, men att det skulle behövas 
mycket extra medel för att kunna införa det igen. Då kommunalt självstyre medför att 
kommunerna får besluta om vissa faktorer, som till exempel huruvida personlig assistans ska 
ligga på kommunala eller privata utförare bidrar detta till att det ser olika ut nationellt 
(Pettersson, 2015).  
 
Vårt resultat visar på att handläggarnas dilemma som gräsrotsbyråkrater ökar vikten av ett 
nära samarbete med en kunskapsöverföring mellan varandra, så att de kan stötta och vägleda 
varandra i sina beslut. Samarbetet skapar en samsyn mellan handläggarna som bidrar till en 
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ökad rättssäkerhet. Men samarbetet behöver också sträcka sig över andra berörda parter, så att 
handläggarnas roll och handlingsutrymme kan tydliggöras för samtliga. Den viktigaste 
faktorn för att brukaren ska få en säker och smidig rättstillämpning är samverkan. 
 
Studien visar på att beviljade insatser enligt LSS kan bli hängande i luften när brukaren har 
blivit beviljad ett beslut men att de sedan inte verkställs. När brukaren har blivit beviljad ett 
beslut går det inte att överklaga det positiva beslutet och brukaren står med ett positivt beslut 
på pappret men utan insats i praktiken. Bäckman (2013) diskutera kring rättsprincipen 
gynnande besluts negativa rättskraft som innebär att beviljade beslut inte ska kunna tas 
tillbaka. Detta efterföljs dock inte alltid i praktiken vid LSS-handläggning utan ser olika ut i 
olika kommuner.  

Metodologisk reflektion  
Då studien endast består av sex stycken intervjuer med LSS-handläggare och en intervju med 
en brukarrepresentant anser vi att det inte går att generalisera resultatet till all rättstillämpning 
av LSS inom Västerbotten och Västernorrlands län vilket är en svaghet (jmf Bryman, 2011). 
Men vi anser att vi med vår studie trots det kan belysa svårigheterna med rättstillämpningen 
av LSS samt kan visa på tendenser kring hur rättspraxis används i praktiken. Den valda 
intervjuformen - semistrukturerade intervjuer, ser vi som en stor styrka med studien. Detta då 
vi haft möjlighet att ställa följdfrågor och därmed fått ett utförligt material att utgå ifrån. Om 
vi istället använt oss av en strukturerad intervjuform eller enkät skulle vi troligtvis inte fått 
samma fylliga material vilket hade kunnat försvåra vår analysprocess (jmf Bryman, 2011). 
Utifrån detta anser vi att det är mycket viktigt med forskning som fokuserar på det sociala 
arbetet och då specifikt med ett makro-perspektiv på LSS-handläggningen. Vi skulle vilja se 
mer forskning kring handläggarnas perspektiv på rättstillämpningen av LSS, de besitter 
mycket kunskap om lagen och rättstillämpningen vilket bör inkluderas i framtida forskning. 
Utifrån vårt resultat har vi kunnat se att det i dagsläget finns mycket forskning inom personlig 
assistans men att det behöver kompletteras med forskning som främst fokuserar på andra 
delar av LSS-lagstiftningen.  
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Avslutande reflektioner 
Vårt resultat visar på att det finns många olika aspekter av LSS-handläggarnas situation vilket 
gör att rättstillämpningen och förändringen av LSS bör ses utifrån ett nyanserat perspektiv. I 
vår studie blir därför LSS-handläggarens roll som gräsrotsbyråkrat en viktig aspekt i 
diskussionen om rättssäkerheten i tillämpningen. De befinner sig i ett dilemma som innebär 
att de slits mellan olika intressen vilket påverkar hur de kan utföra sitt arbete. Dilemmat 
handlar om att många domäner och parter behöver samarbeta för att utveckla arbetet till allas 
fördel, därför går det inte att ha endast ett perspektiv på situationen utan det behövs en 
bredare bild. De förändringar som har skett av LSS i form av snävare bedömningar av 
framförallt personkrets tre grundar sig enligt vårt resultat i handläggarnas krav på att rätta sig 
efter de politiska direktiv som de framförallt får genom förändrad rättspraxis. Enligt vår 
analys skulle handläggarnas arbete kunna påverkas av kommunernas ekonomi, men att 
ekonomins påverkan grundar sig i principen om det kommunala självstyret och ligger därmed 
på en kommunal nivå snarare än på enskilda handläggare. Kanske är det därför handläggarna 
inte anser att de påverkas av ekonomiska direktiv. Resultatet visar på att det främst är 
rättspraxis i form av propositioner och HFD domar samt brukarnas individuella behov som 
påverkar handläggarnas rättstillämpning.  
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Bilaga 1  

Informationsbrev - LSS-handläggare 
 
Hej, 
Vi är två socionomstudenter som studerar vid Umeå universitet och som för närvarande 
skriver vårt examensarbete. Syftet med vår studie är att undersöka hur tillämpningen av lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) ser ut i praktiken. Vi är 
intresserade av era erfarenheter och eran syn på lagstiftningen och dess förändring under 
årens lopp. Vi anser att det behövs en mer nyanserad bild än den som media förmedlar och 
därför tror vi att ni besitter värdefull kunskap som kan komplettera den bilden. Vår tanke är 
att intervjua handläggare inom LSS-enheten som har erfarenhet inom fältet samt har jobbat en 
längre tid (över tre år) med lagstiftningen. Intervjun kommer ta ungefär 45 minuter och vi 
kommer gärna till din arbetsplats för att genomföra intervjun. 
 
Om ni ger ert samtycke kommer vi spela in intervjun för att inte missa något som sägs. Det 
insamlade materialet är konfidentiellt och kommer behandlas med största varsamhet, och det 
är endast vi som kommer ta del av de obearbetade intervjuerna. Det kommer inte gå att 
koppla era svar till er i uppsatsen då svaren kommer att avidentifieras. Medverkan i denna 
studie är helt frivillig och det går att avbryta sin medverkan när som helst under 
intervjuprocessen. Det insamlade materialet kommer endast att användas i denna studie. 
Uppsatsen förväntas vara klar i slutet av maj 2019. Om ni har några frågor, kompletteringar 
av svar eller vill läsa vår uppsats är ni välkomna att kontakta oss. 
Med vänliga hälsningar, 
Sara & Pia 
 
Pia Linder                      Sara Hickman Carlund 
pili0022@ad.umu.se       saca0072@ad.umu.se 
076–777****                   076–629**** 
 
Handledare: 
Veronica Lövgren 
veronica.lovgren@umu.se 
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Informationsbrev – Brukarrepresentanten 
 
Hej, 
Vi är två socionomstudenter som studerar vid Umeå universitet och som för närvarande 
skriver vårt examensarbete. Syftet med vår studie är att undersöka hur tillämpningen av lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) ser ut i praktiken. Vi är 
intresserade av dina erfarenheter och din syn på lagstiftningen och dess förändring under 
årens lopp. Vi anser att det behövs en mer nyanserad bild än den som media förmedlar och 
därför tror vi att du besitter värdefull kunskap som kan komplettera den bilden. Vår tanke är 
därför att vi vill intervjua dig som har erfarenhet om anhörigskap över tid. Vi kommer också 
att intervjua handläggare inom LSS-enheten. Intervjun kommer ta ungefär 45 minuter och vi 
kan tillsammans komma överens om plats. 
 
Om du ger ditt samtycke kommer vi spela in intervjun för att inte missa något som sägs. Det 
insamlade materialet är konfidentiellt och kommer behandlas med största varsamhet, och det 
är endast vi som kommer ta del av de obearbetade intervjuerna. Det kommer inte gå att 
koppla era svar till er i uppsatsen då svaren kommer att avidentifieras. Medverkan i denna 
studie är helt frivillig och det går att avbryta sin medverkan när som helst under 
intervjuprocessen. Det insamlade materialet kommer endast att användas i denna studie. 
Uppsatsen förväntas vara klar i slutet av maj 2019. Om du har några frågor, kompletteringar 
av svar eller vill läsa vår uppsats är du välkommen att kontakta oss. 
Med vänliga hälsningar, 
Sara & Pia 
  
Pia Linder                      Sara Hickman Carlund 
pili0022@ad.umu.se       saca0072@ad.umu.se 
076–777****                   076–629**** 
  
Handledare: 
Veronica Lövgren 
veronica.lovgren@umu.se 
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Bilaga 2  

Intervjuguide – LSS-handläggare 
Syftet med studien är att undersöka hur tillämpningen av LSS ser ut i praktiken. Ditt 
deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst under intervjuns gång dra tillbaka 
ditt samtycke eller passa på frågor. Vi använder oss av en semistrukturerad intervjuform 
vilket öppnar upp för flexibilitet. 
 
Bakgrund 
Vill du berätta lite om dig själv? 
Hur länge har du arbetat på LSS-enheten? 
Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 
 
Lagstiftningen 
Hur skulle du beskriva LSS? 
Hur upplever du att tillämpningen av LSS har förändrats över tid? 
Hur använder ni er av praxis (både interna och externa)? 
I vilken prioritetsordning kommer de olika riktlinjerna ni förhåller er till? 
 
Beslutsprocess 
Hur går er beslutsprocess till? 
Det som speglas i media är att det har blivit svårare att få LSS-beslut, men vi vill undersöka 
hur ni uppfattar det. Hur förhåller du dig till medias bild av handläggningen?  
Vad tänker du om kommunernas ekonomi kopplat till beslutsprocessen? 
Hur upplever du förutsägbarheten i beslutsprocessen? 
Om du fick ändra på något i beslutsprocessen, vad skulle det vara? 
 
Avslutande 
Finns det något vi glömt att fråga om? 
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Intervjuguide – Brukarrepresentant 
Syftet med studien är att undersöka hur tillämpningen av LSS ser ut i praktiken. Ditt 
deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst under intervjuns gång dra tillbaka 
ditt samtycke. Vi använder oss av en semistrukturerad intervjuform vilket öppnar upp för 
flexibilitet. 
 
Bakgrund 
Vill du berätta lite om dig själv? 
Vad har du för relation till brukare som omfattas av LSS? 
Under hur lång tid har du varit i kontakt med dessa brukare? 
 
Lagstiftningen 
Hur har du kommit i kontakt med LSS? 
Vad är din uppfattning av LSS? 
Hur upplever du din relation till beslutsfattarna och myndigheterna? 
Hur upplever du att tillämpningen av LSS har förändrats över tid? 
 
Brukaren 
Hur upplever du att beslutet och processen har påverkat brukaren/arna? 
Hur upplever du processens transparens? 
Hur upplever du förutsägbarheten i beslutsprocessen? 
 
Avslutande 
Finns det något vi glömt att fråga om? 
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Bilaga 3  
Utdrag ur kodningsschema  

Meningsbärande enheter Koder Kategorier Teman 

“De ger avslag angående exempelvis 
ledsagarservice med samma 
motivering i olika kommuner och då 
känner jag tyvärr, att det här kan inte 
vara LSS-handläggarens egna ord, 
här kommer en, vad ska vi säga, 
intern riktlinje. Jag har inga bevis, 
men jag har en känsla av att SKL 
hjälper dom på olika sätt för att 
kunna avslå fall. (...) Det är märkligt 
att många kommuner inom loppet av 
några år avslår ledsagarservice.” 
(Intervjuperson 2) 

Tillämpning, 
praxis, 
kunskap, 
ekonomi, 
yrkesetik 

Intern praxis Brukarrepresentantes 
bild av 
beslutsprocessen  

“Jaa men genom att lyfta det ganska 
mycket i gruppen och vi har ju 
handledning också. För det är ju 
klart att det finns beslut som man 
förstår att man ska fatta och fattar, 
men självklart är ju inte det 
förankrat med det man tänkte när 
man utbildade sig till socionom eller 
så. Eller hur man ser sig som en 
socialarbetare. Alltså så är det ju. Nä 
men genom att lyfta det mycket i 
gruppen samt att ta det när vi har 
handledning.” (Intervjuperson 4) 

Svåra beslut, 
handledning, 
går mot 
yrkesetiken 

Yrkesetik Handlingsutrymme 
inom 
myndighetsutövning 

“Ja vi har ju även LSS-länsträffar 
över länet tre gånger per år, ibland 
fyra. Och där försöker vi också ta 
upp och diskutera och försöka få en 
samsyn. Men det är svårt. Det är 
faktiskt det. Det tycker jag.” 
(Intervjuperson 5)  

LSS-
länsträffar, 
samsyn är 
svårt, 
rättssäkerhet 

Samsyn Vikten av samverkan 

 


