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ABSTRACT. 
 
This thesis examines how the Swedish Act On Support and Service to Certain Impaired 
persons (LSS) has given rise to substantial opportunities for people with disabilities to 
participate in society and to live under the same conditions as all other citizens. These 
objectives have in turn created a new profession, personal assistants, who work daily to 
transform the words of diversity and community participation into practice. The terms 
of employment of this new category of workers appear in diverse way both when it 
comes to the scope of their working tasks, as well as the employment protection 
especially for workers in the private sector. Because of the discrepancies that exist 
against the Swedish Employment Protection Act (LAS) and the rich variety that 
characterizes the performance of work, this inquiry aims therefore to seek to investigate 
to what extent an employee can be dismissed in relation to the LSS-right to personal 
assistance as well as how this can be understood from the impaired persons point of 
view. Initially, a legal scientific method is used to seek answers in this area. A 
sociological approach has also been applied to complete the parts where laws and other 
traditional sources of law have not been able to provide satisfactory answers. The 
findings that conclude this investigation claim that the perceived uncertainty of the tasks 
as well as the discrepant employment protection is maintained through the continuous 
link to the LSS-legislation.  
 
Nyckelord: LSS, private sector, dismissal, employment protection, the impaired 
person’s attitude towards the personal assistant.  
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
1988 beslutade den svenska Regeringen att tillsätta en utredning vars syfte var att utreda 

hur personer med funktionsnedsättningar skulle tillförsäkras möjligheter att på samma 

villkor som alla andra få en god utbildning, ett arbetslivsdeltagande, ha ett tryggt och 

värdigt boende samt leva ett aktivt och självständigt liv.1 Denna utredning antog namnet 

”1989 års handikapputredning” och kom att föranleda avsevärda socialpolitiska 

förändringar och förbättringar för personer med funktionsnedsättningar genom att 

föreslå att en ny lag skulle inrättas.2 Detta i led med att kunna nå de handikappolitiska 

målen som bestod av principen om alla människors lika värde och rättigheter samt målet 

att uppnå full delaktighet och jämlikhet.3 Lagen (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) kom att införlivas i den svenska lagstiftningen år 1994. 

Denna mycket starka rättighetslagstiftning är unik i dess slag och finns inte någon 

annanstans i världen.4 Lagen anger att personer med funktionsnedsättningar har rätt till 

vissa insatser som skall vara personligt utformade och syfta till att stärka förmågan till 

ett självständigt liv.5 Rätten till personlig assistans är en sådan insats som kommit att 

spela en stor roll för den enskilde. Lagstiftaren har lagt stor tyngd vid den 

funktionsnedsattes självbestämmande när det gäller valet av assistans.6 Med anledning 

av denna reform har en ny yrkesgrupp kommit att uppstå, nämligen personliga 

assistenter. År 2014 fanns det ca 71 000 personer som arbetade inom personlig 

assistans.7 På grund av den valfrihet som råder för den funktionsnedsatte att själv 

bestämma över hur hens assistans skall anordnas har detta givit upphov till olika 

arbetsrättsliga regler på området.8 Exempelvis gäller inte turordningsreglerna och 

återanställningsrätten enligt Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) för 

personliga assistenter som är anställda av privata assistansföretag.9 Vad gäller 

arbetsuppgifterna finns det studier som visar att en upplevd otydlighet på detta område 

är vanligt förekommande.10 Det är inte helt klart vad som ingår i arbetsbeskrivningen 

                                                
1 Kommittédirektiv 1988:53 – Samhällets stöd till människor med funktionshinder. 
2 1989 års handikapputredning, Handikapp, välfärd, rättvisa: betänkande, Allmänna förl. Stockholm, 1991 
3 Kommittédirektiv 1988:53 
4 SOU 2008:77 – Möjlighet att leva som andra, s. 134. 
5 7 § 2 st LSS 
6 Regeringens proposition 1992/93:159 – Om stöd och service till vissa funktionshindrade, s. 67. 
7 http://assistanskoll.se/guider-att-arbeta-som-personlig-assistent.html 
8 Wolmesjö, Maria & Zanderin, Lars, LSS: regelsystem, implementering och realitet, Studentlitteratur, 
Lund, 2009, s. 117. 
9 Vårdföretagarna-Kommunal, Kollektivavtal – Personlig assistans (Bransch G) 2013, 4 § mom. 6.  
10 Larsson, Monica & Larsson, Stig, Att vara ett mänskligt hjälpmedel: en studie om att arbeta som 
personlig assistent, 1. uppl., Harecpress, Malmö, 2004 
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som personlig assistent då förarbetena sparsamt resonerar kring dessa frågor. När det 

gäller personer som på grund av sin funktionsnedsättning och tillstånd inte kan tala för 

sig själv är det dessutom vanligt att anhöriga utses till gode män.11 Dessa skall då vara 

ställföreträdare för den enskilde och kan därför leda till att arbetsuppgifterna kan än mer 

variera och uppfattas som otydliga. Då lagstiftaren anser att den funktionshindrade skall 

ges ett avgörande inflytande över sin assistans uppstår spörsmål om vad den 

funktionsnedsattes inställning till den personlige assistenten har för betydelse vid en 

eventuell uppsägning.  

 

1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med uppsatsen är att initialt klarlägga de internationella åtaganden som Sverige 

har förbundit sig till när det gäller mänskliga rättigheter i direkt anknytning till 

funktionshinderpolitiken. Denna uppsats syftar vidare till att ingående beskriva den 

svenska LSS-lagstiftningen för att förstå dess karaktär av rättighetslagstiftning. I ljuset 

av detta är det huvudsakliga syftet att lyfta fram och problematisera kring arbetsrättsliga 

aspekter som kan tänkas uppstå i mötet mellan LSS och arbetsrätt. Rätten till personlig 

assistans är en sådan insats som har stor betydelse för den enskilde brukarens dagliga 

livsföring. Med anledning utav detta uppstår bland annat en aspekt som förtjänar 

uppmärksamhet.  Denna aspekt härrör ur anställningen som personlig assistent och 

lyfter därför frågor kring hur dessa anställningar kan avslutas.  För att uppnå dessa 

syften blir frågeställningen således: 

 

I vilken mån är det möjligt att säga upp en arbetstagare i förhållande till insatsen 

personlig assistans och vilka möjliga effekter kan detta ha på arbetstagares 

anställningskydd? 

 

1.3 METOD 
En rättsvetenskaplig metod med ett rättsociologiskt perspektiv har tillämpats i denna 

uppsats för att fullfölja syftet och besvara frågeställningen. Den rättsvetenskapliga 

metoden innebär att den, till skillnad från rättsdogmatiken, även använder sig utav annat 

material som inte utgör en del av den traditionella rättskälleläran. Internationella 

konventioner såsom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar har brukats för att 
                                                
11 Giertz, Lottie, Erkännande, makt och möten: en studie av inflytande och självbestämmande med LSS, 
Linnaeus University Press, Diss. Växjö: Linnéuniversitetet. 2012, s. 194.  
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ge uppsatsen en övergripande inledning. Detta för att belysa hur 

funktionshinderpolitiken skall vara del av konventionsstaternas arbete i möjliggörandet 

för det fulla deltagandet i samhället av personer med funktionsnedsättningar. Ämnet 

som behandlas regleras huvudsakligen i Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken (SFB) som reglerar själva 

assistansersättningen. Tidigare reglerades ersättningen i Lagen (1993:387) om 

assistansersättning (LASS). Till dessa lagar har det tagits hänsyn till den statliga 

utredningen ”1989 års handikapputredning” men också Regeringens prop. 1992/93:159 

– ”Om stöd och service till vissa funktionshindrade”, som låg till grund för införandet 

av lagen. Propositionen har ett återkommande inslag när det gäller att förtydliga lagens 

intentioner och för att belysa den mycket starka rättighetskaraktär som genomsyrar just 

denna lag.  

 

Lagen (1982:80) om anställningsskydd utgör en viss del utav uppsatsen likaså för at 

belysa hur de personliga assistenternas anställningsförhållanden skiljer sig ifrån lagens 

bestämmelser. I denna uppsats tjänar rättsvetenskapen till att även inkludera 

kollektivavtal som en rättskälla i syfte att undersöka och besvara en viss frågeställning. 

Då frågeställningen har en arbetsrättslig karaktär intar kollektivavtalen en ställning som 

traditionell rättskälla men kan även betraktas som empiri.12 För att besvara 

frågeställningen har kollektivavtalet mellan Vårdföretagarna och Kommunal utgjort en 

stor del utav uppsatsen eftersom det är detta avtal som tillämpas för de privata 

assistansföretagen. Det är i relation till detta avtal som frågeställningen besvaras i denna 

uppsats. Andra kollektivavtal såsom Huvudöverenskommelsen (HÖK) och 

Överenskommelsen om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och 

anhörigvårdare (PAN) nämns flyktigt för att bidra till en överskådlig bild av vilka fler 

regleringar som kan finnas på området. 

 

När det gäller brukarens inställning till den personlige assistenten är praxis på området 

starkt begränsat till enbart en dom från Arbetsdomstolen. Detta beror på att tvister 

mellan parterna avgörs i en särskild skiljenämnd som stadgas enligt gällande 

kollektivavtal och utfallen i dessa avgöranden är ej offentliga. Den dom som faktiskt 

berör brukarens inställning till den personliga assistenten vid en uppsägning utgör en 

stor del av rättsutredningen. I denna dom är dock inte Vårdföretagarnas kollektivavtal 

                                                
12 Sandgren, Claes, Vad är rättsvetenskap?, Jure, Stockholm, 2009, s. 47.  
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tillämpligt, vilket gör att LAS varit tillämpligt i alla delar, men slutsatserna från 

Arbetsdomstolen har en mycket stor bäring på området ändock eftersom brukarens 

inställning har betydelse oavsett om kollektivavtal råder eller ej. Utöver denna dom har 

ytterligare två domar från Arbetsdomstolen använts. Den ena rör en tvist mellan två 

kommunalt anställda arbetstagare och den anställande kommunen. Anledningen till att 

denna har valts beror på att den stadgar vissa principer som gäller för alla som utför 

någon slags vård och utgör även som referens i den förstnämnda domen. Den tredje 

domen är tongivande när det gäller arbetsskyldigheten och är ständigt återkommande i 

såväl arbetsrättslig litteratur som referens i andra avgöranden från domstolen. 

 

Rättssociologi är en underdisciplin till rättsvetenskapen och har ett horisontell 

angreppsätt och undersöker den växelvisa verkan som uppstår mellan rätt och samhälle. 

Detta perspektiv ställer frågor såsom hur samhället eller individer påverkas av den 

gällande lagstiftningen och vilka konsekvenser detta kan ge.13 I denna uppsats 

vitaliserar rättssociologin uppsatsen genom att bistå med studier där gällande 

lagstiftning inte bidrar med tillfredsställande fakta. När det gäller avsnittet om 

arbetsuppgifter har det varit nödvändigt att tillgå tidigare studier inom personlig 

assistans för att besvara omfattningen av arbetsuppgifterna. Studien ”Att vara ett 

mänskligt hjälpmedel” och avhandlingen ”Erkännande, makt och möten” har bidragit 

till en stor förståelse genom att påvisa att det finns en stark upplevd otydlighet på 

området. Rapporter från Arbetsmiljöverket har använts för att ytterligare påvisa hur 

denna upplevda otydlighet har framkommit i deras riksövergripande tillsynsprojekt vad 

gäller anställningsförhållandena inom personlig assistans. Rapporter från andra statliga 

myndigheter såsom Socialstyrelsen men även statliga utredningar har använts för att 

tillföra uppsatsen aktuell och relevant statistik. Detta innebär att det bl.a. förekommer 

siffor och utvecklingskurvor på beviljandet av insatser enligt LSS och SFB (tidigare 

LASS). Statistik på hur användningen av privata assistansanordnare har ökat sedan 

LSS-lagstiftningens införande framställs också.  

 

En begränsad kvalitativ intervju per mail har genomförts med Margaretha Johansson 

som är ombudsman på Kommunal med ansvar för alla frågor som rör personlig 

assistans på central nivå. Margaretha Johansson är  dessutom tecknande part i 

undersökta kollektivavtal varför jag betraktat svaren som tillförlitliga. Syftet med denna 

                                                
13 Hyden, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2002 s. 15-16. 
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intervju har bland annat varit att undersöka möjligheterna att få ut protokoll från den 

särskilda skiljenämnd som enligt gällande kollektivavtal hanterar eventuella tvister. 

Med vetskapen om att de uppgörelser som träffas i denna nämnd inte är publika var min 

förfrågan utformad på ett sådant sätt att utreda om det var möjligt med anonymiserade 

dokument. Detta har inte varit möjligt. Anledningen till denna förfrågan har enbart varit 

för att undersöka hur brukarens inställning till den personlige assistenten vid en 

eventuell tvist eller uppsägning bedöms.  

 

Vidare har syftet med denna intervju också varit att tillföra sakinformation i 

utredningen.14 T.ex. för att undersöka vilken anställningsform som är mest 

förekommande men också vad gäller uppsägningstiderna inom det undersökta 

kollektivavtalet. Vidare tillförs ockå sakinformation vad gäller nyttjande av 

tolkningsföreträdet kring arbetsskyldigheten och något om den gode mannens roll.  

Vissa utav frågorna har varit generella och inte specifikt berört de förhållanden som 

råder inom kollektivavtalets gränser. Exempelvis en fråga som bestod av varför 

personliga assistenters förhållanden skiljer sig från LAS. Dessa avvikelser finns i flera 

andra kollektivavtal förutom det kollektivavtal som undersöks häri. Dessa svar har 

därför inte använts i denna uppsats, dels för att de varit alltför generella men dels för att 

svaren varit mycket kortfattade. Förklaringen till detta är troligtvis att intervjun 

genomfördes per mail och inte gav möjlighet till ytterligare följdfrågor i led att ”snäva” 

in svaren mer mot vad som sker i undersökta kollektivavtal mellan Kommunal och 

Vårdföretagarna. 

 

Det finns för övrigt mycket litet doktrin och litteratur som specifikt berör personliga 

assistenters anställningsförhållanden. Den juridiska artikeln ”En flexibel arbetsrätt inom 

personlig assistans” från Svensk Juristtidning är den enda jag har kunnat finna som 

belyser dessa aspekter. Denna har därför varit återkommande i bl.a. avsnittet om de 

arbetsrättsliga reglerna. Avslutningsvis har viss socialrättslig liksom arbetsrättslig 

litteratur använts för att komplettera ovanstående källor, t.ex. för att beskriva LSS 

ytterligare men även fakta kring arbetsskyldigheten.  

 

                                                
14 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013 s. 224. 
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1.3.1 BEGREPPSANVÄNDNING 
I de inledande avsnitten av socialrättslig karaktär har begreppen ”funktionsnedsättning” 

och ”funktionshinder” använts eftersom det är dessa begrepp som användes i befintliga 

lagar, förarbeten och utredningar. Funktionsnedsättningen består av den nedsatta 

individuella förmågan medan funktionshindret först uppstår i samspelet med den 

omgivande miljön. I de arbetsrättsliga avsnitten används ordet ”brukare” istället för 

ovan nämnda begrepp. Brukare är den som har en funktionsnedsättning och som är 

beviljad personlig assistans.  

 
1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Uppsatsen kommer enbart beröra de anställningsvillkor som råder inom kollektivavtalet 

mellan Vårdföretagarna, arbetsgivareorganisation som organiserar privata 

assistansföretag och Kommunal, arbetstagarorganisation som organiserar de personliga 

assistenterna. Denna avgränsning görs med hänsyn till den utveckling som har skett på 

området vilket har inneburit att majoriteten utav den personliga assistansen numer utförs 

i privat regi.15  Andra assistansutförare kommer nämnas för att ge en översikt på vilka 

valmöjligheter som finns att tillgå. Uppsatsen kommer inte att behandla de 

arbetsmiljöfrågor som kan uppstå av undersökta frågeställning. T.ex. den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön. 

 
1.5 DISPOSITION 
I det inledande kapitlet kommer de internationella åtaganden som Sverige har förbundit 

sig till att presenteras. Både vad gäller de mänskliga rättigheterna på ett generellt plan 

men även förbindelsen till de rättigheter som specifikt berör personer med 

funktionsnedsättningar. En del utav den svenska utvecklingen på området vad gäller 

funktionsnedsättningar presenteras likaså. Här redogörs vilka bevekelsegrunder som 

föranledde den svenska LSS-lagstiftningen men även en förklaring av lagens omfattning 

och innehåll.  

 

I det efterföljande kapitlet redogörs vilka arbetsrättsliga regler som kan tillämpas 

beroende på i vilken driftsform den personliga assistansen genomförs. Här presenteras 

fyra olika driftsformer med korta tillhörande förklaringar kring vilka lagar och regler 

som blir aktuella. Vidare siktar sig detta kapitel in på att mer djupgående förklara det 

kollektivavtal som tillämpas för privata utförare och de personliga assistenter som är 

                                                
15 Socialstyrelsen, Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS, 2015, s. 28. 
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anställda enligt detta avtal. I detta kapitel belyses även frågan om den personliga 

arbetsskyldigheten liksom en omfattande beskrivning av vilka arbetsuppgifter som kan 

tänkas ingå i anställningen som personlig assistent. Detta tjänar till att ge en större 

förståelse för vad yrket personlig assistans innebär och de arbetsuppgifter som kan 

förväntas utav de anställda.  

 

Avslutningsvis presenteras också en redogörelse av praxis på området som belyser 

betydelsen av den funktionsnedsattes inställning till den personlige assistenten vid en 

eventuell uppsägning. Mot bakgrund av dessa undersökta förhållanden kommer sedan 

frågeställningen att besvaras för att slutligen tillföra en sammanfattande slutsats och 

förslag till framtida forskning.  
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2. INTERNATIONELLA ÅTAGANDEN OCH DEN SVENSKA 
FUNKTIONSHINDER-POLITIKEN 
 
2.1 FN:S ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETERNA 
Den 10 december 1948 kungjorde Förenta Nationernas generalförsamling en allmän 

förklaring om de mänskliga rättigheterna. Denna förklaring tillkännagavs som en 

gemensam norm som bör gälla för alla folk i alla nationer. Syftet är att alla människor 

och samhällen skall sträva mot att dessa ställningstaganden och principer erkänns och 

tillämpas allmänt och effektivt.16 Den inledande artikeln stadgar att alla människor är 

födda fria och lika i värde och rättigheter.17 Detta innebär att alla de uttalade rättigheter 

och friheter som finns i denna förklaring skall varje människa åtnjuta utan någon som 

helst åtskillnad p.g.a. ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, 

nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.18 Vidare har alla 

rätt till att erkännas som en person i lagens mening liksom att vara lika inför lagen och 

skyddas mot alla former av diskriminering.  

 

2.2 RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 
Förenta Nationerna antog den 13 december 2006 en konvention som berör rättigheter 

för personer med funktionsnedsättningar.19 Ingressen i denna konvention stadgar bl.a. 

att konventionsstaterna skall erkänna att funktionsnedsättning och funktionshinder är 

begrepp som ständigt utvecklas. De nedsättningar och hinder som uppstår för den 

enskilde härrör från samspelet med den omgivande miljön och beror vidare på 

samhällsattityder som motverkar den funktionshindrades deltagande i samhället på lika 

villkor som alla andra.20 Vidare skall konventionsstaterna erkänna att diskriminering på 

dessa grunder är en kränkning av det inneboende värdet hos varje människa samt 

erkänna mångfalden hos personer med en funktionsnedsättning.21 Staterna skall även 

inse och se med oro på att dessa personer fortsatt möter hinder för sitt fullvärdiga 

samhällsdeltagande och fortsatt utstår kränkningar av deras mänskliga rättigheter i alla 

delar av världen.22 Ingressen fortsätter med betydelsen av att staterna tillerkänner det 

                                                
16 Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. New York 10 december 1948 
17 FN:s allmänna förklaring, art. 1 
18 Ibid, art. 2. 
19 Konvention (nr 26) om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. New York, 13 december 2006. 
20 FN:s konvention (nr 26) inledning p. e) 
21 Ibid, p. h-i) 
22 FN:s konvention (nr 26), p. k) 
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individuella självbestämmandet och friheten att kunna göra egna val.23 Syftet med 

konventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med 

funktionsnedsättningar, och att främja respekten för deras inneboende värde.24 Vidare är 

principerna att det måste finnas en respekt för olikheter och acceptera personer med 

funktionsnedsättningar som en del utav mångfalden. Lika möjligheter och tillgänglighet 

skall genomsyra konventionsstaternas arbete i dessa frågor.25 Konventionsstaterna skall 

i dessa erkännanden av dessa rättigheter tillförsäkra personer med 

funktionsnedsättningar att kunna leva i samhället med samma valmöjligheter som alla 

andra medborgare. Staterna skall vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att 

kunna uppfylla dessa åtaganden och även utfästa garantier för en faktisk full inkludering 

och deltagande. Detta skall t.ex. göras genom att dessa personer får möjligheter att välja 

bostadsort och inte tvingas bo i särskilda boendeformer. Tillgången till olika former av 

samhällsservice, både i hemmet och inom särskilt boende skall garanteras. Personligt 

stöd som är nödvändigt för att stödja boende och samhällsdeltagande skall säkerställas 

för att undvika isolering och avskildhet från samhället.26  

 

Sverige undertecknade denna konvention den 30 mars 2007, samma dag som 

konventionen gjordes tillgänglig för undertecknande. Konventionen trädde i kraft den 3 

maj 2008 utan att föranleda några inhemska lagförändringar.27 Sverige har, vad som är 

ålagt konventionsstaterna, återkopplat till Förenta Nationernas kommitté för 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD), om hur de 

aktivt arbetar för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna med särskilt fokus på 

funktionshinder.28 I denna rapport lyfter Sverige bl.a. fram de åtgärder som vidtagits 

med grund i de åtaganden som avser rätten till det personliga stödet och rätten till att 

leva ett självständigt liv.29 Här lyfter Sverige fram den svenska Socialtjänstlagen 

(2001:453) som bygger på demokratiska och solidariska grunder för att främja 

människors ekonomiska och sociala trygghet. Denna lagstiftning utfäster jämlikhet i 

levnadsvillkor samt ett aktivt deltagande i samhällslivet. Dessa utfästelser bygger på 

                                                
23 FN:s konvention (nr 26), inledning, p. n) 
24 Ibid, art. 1.  
25 Ibid, art. 3, p. c-f) 
26 Ibid, art. 19.  
27 Regeringens prop. 2008/09:29, Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, s. 1.  
28 FN:s konvention (nr 26), art. 35.1. 
29 Sveriges första rapport till FN:s kommitté för konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar, 2011. 
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respekt för självbestämmande och integritet. Den som själv inte kan tillgodose sina 

behov eller få dem tillgodosedda har rätt till skäligt bistånd från sin kommuns 

socialnämnd med fokus på individens möjligheter att leva självständigt.30 

 

Sverige lyfter vidare upp Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Denna lag är unik i dess slag och finns inte någon annanstans i 

världen.31 Sverige lyfter fram hur denna lag möjliggör och underlättar för personer med 

funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor som alla andra medborgare. 

Denna sociala reform genomfördes 1994 bestående av flertalet rättigheter som åtnjutes 

av personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.32 Denna lagstiftning 

kommer att redovisas i det följande.  

 

2.3 1989 ÅRS HANDIKAPPUTREDNING 
Den svenska Regeringen beslutade år 1988 att sammankalla en kommitté som hade till 

uppdrag att se över kommunernas och landstingens insatser för personer med 

omfattande funktionshinder. Enligt direktiven skulle huvuduppgiften bestå av att 

kartlägga och analysera befintliga insatser som gjordes inom ramen för socialtjänsten, 

habiliteringen och rehabiliteringen. Den dåvarande handikappolitiken bestod av 

principen om alla människors lika värde och rättigheter samt målet att uppnå full 

delaktighet och jämlikhet. För att uppnå detta strävar politiken till att utforma ett 

samhälle som är tillgängligt för alla medborgare. Detta innebär att personer med 

funktionsnedsättningar skall tillförsäkras möjligheter att på samma villkor som alla 

andra få en god utbildning, kunna försörja sig själva, ha ett tryggt och värdigt boende 

samt leva ett aktivt självständigt liv.33 Utredningen antog namnet ”1989 års 

handikapputredning” vilket också kommer att användas framöver. I dess inledning 

resonerar handikapputredningen kring människosyn och etiska ställningstaganden. Den 

menar uttryckligen att en humanistisk människosyn är nödvändigt för att uppnå målen 

om full delaktighet och jämlikhet.34 Utredningen anför:  

 

 

                                                
30 Sveriges första rapport, 2011, s. 30.  
31 SOU 2008:77 – Möjlighet att leva som andra, s. 134. 
32 Sveriges första rapport, 2011, s. 30-31. 
33 Kommittédirektiv 1988:53 
34 1989 års handikapputredning, s. 123 
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Den humanistiska människosynens kärna, respekten för människovärdet, innebär att 

människan alltid är att betrakta som en person med ett värde i sig. Värdet är inte delbart 

eller förhandlingsbart och inte knutet till vad en människa har eller gör. Alla människors 

värde är lika.35 

 

Med detta menar utredningen vidare att alla har samma mänskliga rättigheter och 

samma rätt till att få dem respekterade. Även om dessa rättigheter kränks och individen 

i värsta fall får utstå en diskriminerande handling så är denna handling ”en kränkning 

men det försvagar inte människovärdevärdet i sig. Det går att kränka men inte att 

utplåna.”36 

 

En annan viktig fråga som utredningen hade att hantera var huruvida dessa stödinsatser 

till personer med funktionsnedsättningar skulle utformas som rättigheter i det fall en 

lagstiftning skulle komma till stånd.37 Slutligen föranledde 1989 års handikapputredning 

den nya LSS-lagen som kännetecknas av ett mycket starkt rättighetsperspektiv. Den 

kom följaktligen att ersätta den gamla omsorgslagen från 1967.38 Insatser enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) kan också aktualiseras i de fall den funktionsnedsatte hellre vill 

få sina behov prövade mot denna lagstiftning. Dock anses stödet enligt LSS vara bättre 

eftersom dessa insatser är kostnadsfria i jämförelse med SoL-insatser som vanligen är 

avgiftsbelagda.39 LSS-insatser är ovillkorliga vilket innebär att den enskilde har en 

oinskränkt rättighet att bli beviljad insatser. Medan SoL talar om en ”skälig 

levnadsnivå” betonar LSS istället ”goda levnadsvillkor”.40 

 

2.4 LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 
Bland de första lydelserna framgår det att denna verksamhet skall främja goda och 

jämlika levnadsvillkor och säkerställa en fullgod samhällsdelaktighet för de personer 

som omfattas av denna lag. Det övergripande målet skall vara att den funktionshindrade 

får lika möjligheter att leva som alla andra.41 De insatser som påbjudes enligt dessa 

bestämmelser skall vara varaktiga och måste anpassas till den funktionshindrades 

personliga förutsättningar och behov. Insatserna skall även utformas tillgängligt för de 

                                                
35 1989 års handikapputredning, s. 124.  
36 Ibid, s. 124.  
37 Wolmesjö, Maria & Zanderin, Lars, 2009, s. 12.  
38 Ibid, s. 11.  
39 Riksrevisionen 2004:7 Personlig assistans till funktionshindrade, s. 131s 
40 Wolmesjö, Maria & Zanderin, Lars, 2009, s. 102. Se även SoL 4 kap 1 § och LSS 7 § 
41 LSS 5 § 
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personer som har behovet och dessa insatser skall syfta till att stärka förmågan till ett 

självständigt liv.42 Preambeln i lagen anger bestämmelser om vilken personkrets som 

insatserna är tillämpliga på. Den gäller för följande personer: 

 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

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

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

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.43 

 

Lagen anger även vilka former av stödinsatser som kan ges till personer med 

funktionsnedsättningar. Bl.a. återfinner vi insatser såsom: ledsagarservice, 

korttidsvistelse utanför hemmet, biträde av kontaktperson, daglig verksamhet och 

gruppbostad.44 Vad denna reform däremot främst associeras med är rätten till personlig 

assistans.45 I tillägg till denna lag uppstod även en kompletterande lagstiftning, Lagen 

(1993:389) om assistansersättning (LASS) som reglerade de belopp som den 

assistansberättigade förfogade över. Denna lagstiftning har dock upphört och införlivats 

i Socialförsäkringsbalken (SFB). 

 

2.5 PERSONLIG ASSISTANS 
Denna rätt definieras i förarbetena till LSS som ett grundläggande hjälpbehov och avser 

ett personligt utformad stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. 

Detta stöd skall vara knutet till den funktionshindrade och inte till en viss verksamhet.46 

Lagstiftaren anför att behovet av en ny lagstiftning är stort och att den personliga 

assistansen ger den enskilde friheten att själv avgöra vilka insatser som behövs. Den 

personliga assistansen kan emellanåt vara en förutsättning för att ens kunna arbeta eller 

studera. Andra behov kan vara att göra sig förstådd och kunna kommunicera med sin 

omgivning.47 Dessa grundläggande behov anförs i förarbetena såsom: 

 

                                                
42 LSS 7 § 2 st.  
43 LSS 1 § p. 1-3. 
44 LSS 7 § 
45 LSS 9a § 
46 Prop. 1992/93:150, s. 62. 
47 Ibid, s. 63. 
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Assistansen skall vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade 

situationer, i regel av mycket personlig karaktär. Avgörande bör vara att den enskilde 

behöver personligen hjälp för att klara sin hygien, för att klä sig och klä av sig, för att inta 

måltider eller för att kommunicera med andra. Avsikten bör emellertid vara att assistansen 

därutöver också skall ges i andra situationer där den enskilde behöver hjälp för att komma 

ut i samhället, för att studera, för att delta i daglig verksamhet eller för att behålla ett 

arbete. 48 

 

När det gäller val av personlig assistans lägger lagstiftaren en avsevärd tyngd på den 

funktionsnedsattes och hens familj rätt till självbestämmande. Den som blir anställd 

som personlig assistent kommer att bli en stor del av den funktionsndedattes liv och 

troligtvis upprätta en stark relation. Lagstiftaren anför att en beroendeställning kan 

uppstå varför det gör det angeläget att behovet av integritet uppmärksammas och 

respekteras. För att detta skall kunna ske bör den enskilde brukaren ha ett avgörande 

inflytande för insatserna som skall ges och själv få välja i vilken försorg hen önskar att 

få sitt behov tillgodosett. Det kan t.ex. handla om att önska assistans genom kommunen 

eller att välja en annan anordnare i form av privat eller kooperativ karaktär. För att detta 

skall möjliggöras föreslås en ersättning som brukaren ensamt kan styra över.49 Denna 

ersättning reglerades i den dåvarande LASS. Dessa bestämmelser angav att allmänna 

medel i form av en assistansersättning skulle utgå till vissa funktionshindrade.50 Denna 

ersättning betalas ut idag av Försäkringskassan under förutsättningar att kommunens 

bedömning av assistansbehovet överstiger 20 h per vecka.51  

 

År 1994 var det drygt 6000 personer som blev beviljade personlig assistans enligt 

dåvarande LASS.52 Motsvarande siffra idag är ca 16 000 personer med beviljad 

assistans enligt SFB.53 Med anledning av denna reform har en ny yrkesgrupp tagit form, 

nämligen personliga assistenter. Statistiska Centralbyrån (SCB) anger att det år 2014 

arbetade ca 71 000 personer som personliga assistenter.54 

 

 

                                                
48 Prop. 1992/93:159, s. 64 
49 Ibid, s. 67-68 
50 LASS 1 § 
51 SFB 51 kap 3 § 
52 Statistiska Centralbyrån, Välfärd 2012:3, s. 26.  
53 Socialstyrelsen, Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS, 2015, s. 17.  
54 http://www.statistikdatabasen.scb.se (2016-02-16) 
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3. ARBETSRÄTTSLIGA REGLER 
 

På grund av den valfrihet som råder för brukare att själva bestämma över hur hens 

assistans skall anordnas har också detta givit upphov till olika arbetsrättsliga regler på 

området. Inledningsvis finns de traditionella reglerna med grund i bl.a. Lagen (1982:80) 

om anställningsskydd, Lagen (1976:580) medbestämmande i arbetslivet samt 

Arbetstidslagen. Dessa lagar blir tillämpliga i dess helhet i de fall ett assistansföretag 

eller kooperativ inte har tecknat ett kollektivavtal.55 LAS ger som bekant utrymme att 

förhandla bort vissa delar utav lagen då denna är semidispositiv.56 Däremot avviker 

kollektivavtalen kraftigt från lagstiftningen vilket gör det mindre sannolikt att 

assistansanordnare inte skulle teckna ett kollektivavtal.57 

 

3.1 ASSISTANSANORDNARE 
För kommunalt anställda personliga assistenter talar vi om traditionella anställningar 

som liknar anställning som vårdbiträde. Dessa regleras i Huvudöverenskommelsen 

(HÖK) mellan Kommunal och Sveriges kommuner och landsting (SKL).58 Dessa 

regleras även mer precist i Allmänna bestämmelser (AB 13). Utöver detta finns en 

annan form av anställning som kallas för PAN-anställning och gäller för personliga 

assistenter och anhörigvårdare.59 Då gäller inte de allmänna bestämmelserna, utan ett 

särskilt anpassat avtal som innebär att den personlige assistenten är anställd på anmodan 

av den funktionshindrade. Dessa villkor gäller även för anhörigvårdare som lever i 

hushållsgemenskap med brukaren.60 Detta innebär att de anställda ofta är anhöriga eller 

assistenter som sedan tidigare har en relation till brukaren. I det tidigare PAN-avtalet 

stod det att dessa assistenter, förutom på anmodan av brukaren, anställs för att de saknar 

omvårdnadskompetens eller inte ställer sig till förfogande för andra arbetsuppgifter.61 

35 % av den personliga assistansen är anordnad genom kommunen år 2014.62 Detta 

skall jämföras med året 2004 då andelen vara ca 62 %.63 Assistansen kan även anordnas 

av brukarkooperativ och denna driftsform uppgår till föga 9 %. Som tredje alternativ 

                                                
55 Calleman, Catharina, En flexibel arbetsrätt inom personlig assistans? Svensk Juristtidning nr 5-6, 2008 s. 486. 
56 LAS 1-2 §§ 
57 Calleman, Catharina, 2008, s. 486. 
58 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt 
kollektivavtal m.m. (HÖK 13) 
59 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare (PAN 13) 
60 PAN 13, Bilaga 2, § 1 a-b. 
61 PAN 07, Bilaga 2, § 1 a-b. 
62 Socialstyrelsen, 2015, s. 28. 
63 SOU 2005:100, På den assistansberättigades uppdrag, s. 80. 
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finns även de anställningsförhållanden som råder när brukaren själv är arbetsgivare åt 

sina assistenter. Denna form är dock begränsad till 2 %.64 Vid denna form gäller 

bestämmelserna i Lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete.  

 

Den absolut övervägande delen av assistansen anordnas av privata assistansföretag som 

uppgår till ca 54 % år 2014.65 Något som är värt att notera är att andelen har ökat 

markant från att ha legat på ca 23 % år 2004.66 Anledningarna till detta är många. I takt 

med företagens etablering har antalet brukare och beviljade assistanstimmar ökat. Ca 18 

% av de brukare som har en privat anordnare har fler assistanstimmar jämförelsevis med 

de som får assistansen anordnad genom kommunen. Många företag marknadsför sig 

genom att erbjuda juridisk expertis vilket kan ligga i linje med att privata företag aktivt 

strävar efter att maximera antalet assistanstimmar och därigenom sin vinst.67 Lagen om 

valfrihetssystem (LOV) är en lagstiftning som syftar till att underlätta för kommuner att 

införa kundvalsmodeller inom äldrevården men även inom funktionshinderområdet. 

Genom denna lag kan kommunerna själva välja om de vill utföra den kommunala 

servicen i egen regi eller om de vill lägga ut den på entreprenad. Denna lagstiftning 

möjliggör för privata utförare att erbjuda avgiftsbelagda tilläggstjänster utöver de 

beviljade insatserna. Detta innebär en konkurrensnackdel för kommunerna som inte får 

göra på detta sätt. Dock ansågs ambitionen att gynna företagandet väga mer i detta 

sammanhang.68 I dagsläget har 157 av 290 kommuner infört LOV.69 Lagen om offentlig 

upphandling (LOU) möjliggör också för kommuner att lägga ut den kommunala 

servicen på entreprenad.  

 

3.2 KOLLEKTIVAVTALET – PERSONLIG ASSISTANS (BRANSCH G) 2013 
Vårdföretagarna är en branschorganisation tillika arbetsgivarorganisation som verkar 

inom området vård och omsorg och organiserar de privata aktörerna.70 Motsvarande part 

till denna organisation är arbetstagarorganisationen Kommunal som organiserar arbetare 

inom personlig assistans.71 Mellan dessa parter råder ett kollektivavtal som reglerar 

                                                
64 Socialstyrelsen, 2015, s. 28.  
65 Ibid, s. 28. 
66 SOU 2005:100, s. 80. 
67 Inspektionen för socialförsäkringen, 2012:12 Assistansmarknaden, s. 32. 
68 Calleman, Catharina, Ett marginellt problem? Om den arbetsrättsliga, skatterättsliga och socialrättsliga 
bakgrunden till produktionen av otryggt (”prekärt”) arbete i privata hem, 2012, s. 200-201. 
69http://skl.se/demokratiledningsstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/socialom
sorg/valfrihetssystemikommunerbeslutslaget2015.7640.html (2016-02-25) 
70 http://www.vardforetagarna.se/om-vardforetagarna (2016-02-12) 
71 http://www.kommunal.se/bransch/funktionshinder (2016-02-12) 
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anställningsförhållanden för personliga assistenter. Inledningsvis framgår det att avtalet 

avser anställning som personlig assistent med arbetsuppgifter där den funktionshindrade 

befinner sig och inte själv är arbetsgivare åt sina assistenter.72  

 

3.2.1 ANSTÄLLNINGSFORMERNA 
Den huvudsakliga anställningsformen enligt kollektivavtalet är tillsvidareanställning 

såtillvida inget annat har avtalats.73 Däremot framgår det i en statlig utredning att denna 

anställningsform enbart gäller för en mycket liten grupp assistenter.74 Med andra 

anställningsformer avses de som återfinnes i LAS, nämligen allmän visstidsanställning, 

vikariat eller säsongsarbete samt provanställning på högst 6 månader.75 Vidare stadgar 

kollektivavtalet att det finns ytterligare anställningsformer såsom timanställning där 

arbetet utförs per timme och visstidsanställningen ”så länge assistansuppdraget varar”.76 

I ovan nämnda utredning klarläggs det att denna form av visstidsanställning är den mest 

förekommande.77 Denna bild bekräftas även av Kommunal.78 

 

3.2.2 TURORDNINGSREGLER OCH ÅTERANSTÄLLNINGSRÄTT 
Det finns en turordningsregel enligt LAS som arbetsgivare måste ta hänsyn till när det 

uppstår uppsägningar p.g.a. arbetsbrist. Denna turordning stadgar att den sammanlagda 

anställningstiden som arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren skall vara 

utgångspunkten. Detta innebär att den som har längst anställningstid har företräde till 

fortsatt anställning framför den som på motsvarande vis har minst anställningstid.79 Vid 

lika anställningstid är det senioritetsprincipen som gäller vilken stadgar att den som har 

uppnått högst ålder äger företräde till fortsatt anställning.80 Vidare uttrycker LAS en 

återanställningsrätt som stadgar att arbetstagare som blivit uppsagd p.g.a. arbetsbrist har 

rätt till återanställning inom nio månader fr.o.m. den sista anställningsdagen.  Detta 

under förutsättning att arbetstagaren varit anställd i 12 månader under en period på 3 

år.81 När det gäller bestämmelserna i detta kollektivavtal finns inte några 

turordningsregler då de har förhandlats bort i linje med LAS semidispositiva karaktär. 

Inte heller gäller återanställningsrätten vilket gör att en personlig assistent aldrig kan 
                                                
72 Kollektivavtal, Personlig assistans (Bransch G) 2013, § 1 
73 Bransch G, 2013, 3 § mom. 2. 
74 DS 2001:72, Rekrytering av personliga assistenter, s. 45. 
75 LAS 5-6 §§ 
76 Bransch G, 2013, 3 § mom. 2:1-2 
77 DS 2001:72, s. 45.  
78 Margaretha Johansson, Kommunal, 2016. 
79 LAS 22 § 
80 LAS 22 § 4 st. 
81 LAS 25 § 
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hävda en rätt att bli återanställd när denne blir uppsagd.82 Detta skulle kollidera med 

intentionen i LSS som tydligt förespråkar att den enskilde brukaren skall få avgöra vem 

hen vill ha som personlig assistent.83 

 

3.2.3 UPPSÄGNINGSTIDERNA 
Uppsägningstiderna varierar även starkt i detta kollektivavtal beroende på vilken typ av 

anställning som gäller. Om arbetstagaren är tillsvidareanställd gäller en uppsägningstid 

på 1 månad vid egen begäran.84 Om det däremot är arbetsgivaren som vill bringa 

anställningen till dess upphörande gäller andra uppsägningstider som i likhet med 

uppsägningstiderna i LAS baseras på antalet anställningsår.85 Om det är tidsbegränsade 

anställningar såsom den mest förekommande ”så länge assistansuppdraget varar”  som 

tillämpas så gäller en uppsägningstid på 14 dagar.86 I det tidigare kollektivavtalet fanns 

det ingen uppsägningstid överhuvudtaget för tidsbegränsade anställningar vilket innebar 

att den personlige assistenten fick gå på dagen.87 Vid kollektivavtalens utformning 

bestod parternas huvudsakliga ingångsvärde av hur brukaren skulle skyddas från att 

råka illa ut men samtidigt möjliggöra för den anställde att enklare kunna lämna sin 

anställning.88 I särskilda fall är uppsägningstiden på 1 månad. Med särskilda fall avses 

när brukaren avlider eller när brukaren läggs in på institution.89 Enligt bestämmelserna 

om assistansersättningen framgår det däremot att ersättningen upphör att betalas ut när 

den funktionshindrade läggs in på institution.90 Lagstiftaren anför att denne i likhet med 

1989 års handikapputredning anser att ersättningen inte skall betalas ut för behov på 

institution då det antas att den personalen kan tillgodose behoven.91 

 
 
3.2.4. SKÄLEN FÖR UPPSÄGNING 
En viktig skillnad gentemot LAS är skälen för uppsägning. Kravet på saklig grund 

enligt LAS är av tvingande karaktär och kan rent formellt inte avtalas bort. Så länge det 

är en tillsvidareanställning som tillämpas måste saklig grund alltså iakttas. Vad gäller de 

tidsbegränsade anställningsavtalen eller mer bekant ”så länge assistansuppdraget varar” 

                                                
82 Bransch G, 2013,  § 4 mom. 6. 
83 Prop. 1992/93:159, s. 64 
84 Bransch G, 2013, § 4 mom. 1.  
85 Bransch G, 2013, § 4 mom. 2. & LAS 11 § 
86 Ibid, § 4 mom. 4A. 
87 Bransch G, 2011, § 4 mom. 4A. 
88 Margaretha Johansson, Kommunal, 2016. 
89 Bransch G, 2013, § 4 mom. 4B. 
90 SFB 106 kap 24 § 
91 Prop. 1992/93:159, s. 70. 
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kan anställningen upphöra av särskilda skäl. Dessa skäl i kollektivavtalet stadgar att 

uppsägning kan aktualiseras när arbetsgivaren inte längre kan garantera assistansens 

kvalitet och/eller säkerhet samt när brukaren och assistenten inte längre fungerar 

tillsammans.92 Det sista skälet kan tyckas ge ett stort utrymme för den 

assistansberättigade att kunna avsluta en anställning utan någon utförlig motivering. En 

betydelsefull fråga som kan uppstå i sammanhanget är den när en personlig assistent 

kanske vägrar utföra vissa arbetsuppgifter som hen inte anser vara lämpliga eller ingå i 

assistansuppdraget. Finns det då risk för godtyckliga uppsägningar? För att söka svar i 

detta måste arbetsskyldigheten först utredas för att sedan klarlägga vad som ingår i den 

personlige assistentens arbetsuppgifter.  

 

3.3 ARBETSSKYLDIGHETEN 
Den huvudsakliga förpliktelsen som en arbetstagare har är att utföra och uträtta ett av 

arbetsgivaren anvisat arbete. De uppgifter som ingår i denna arbetsbeskrivning är i 

första hand en avtalsfråga mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den kännetecknande 

principen i denna typ av avtalsförhållande består av att arbetstagaren ställer sin 

arbetskraft till förfogande i gengäld mot att arbetsgivaren betalar ut en ersättning.93 

Genom arbetsledningsrätten har arbetsgivare en långtgående rätt att fritt disponera 

arbetskraften inom vissa gränser utan att behöva stå till svars för detta.94 Detta kan 

innebära att det inte nödvändigtvis är de på förhand bestämda arbetsuppgifterna som 

arbetsskyldigheten enbart är begränsad eller bunden till.95 Om arbetstagaren utfört vissa 

uppgifter utan att ha framfört några invändningar mot att de inte skulle ingå i 

anställningen anses detta som att uppgifterna har godtagits.96 Arbetsskyldighetens 

struktur har sin upprinnelse i en tongivande dom från Arbetsdomstolen.97 Den så kallade 

29/29-principen har en explicit betydelse med en karaktär som dold klausul. Den 

betraktas även som en ”hävdvunnen kollektivavtalsrättslig grundsats av stor praktisk 

betydelse”.98 I aktuell dom framställer domstolen synen på arbetsskyldigheten genom 

att konstatera att: 

 

                                                
92 Bransch G, 2013, 4 § mom. 4A 
93 Glavå, Mats, Arbetsrätt, 2 uppl. Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 583. 
94 Glavå, Mats, 2011, s. 674 
95 Ibid, s. 583 
96 Källsträm, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella 
arbetsrätten, 3. Uppl, Iustus, Uppsala, 2013, s. 16. 
97 AD 1929 nr 29. 
98 Glavå, Mats, 2011, s. 682. 



  
 

19 
 

Därav bunden arbetare är skyldig att mot avtalsenliga löneförmåner, som gälla för det 

arbete, vari han är anställd, utföra allt sådant arbete för arbetsgivarens räkning, som står i 

naturligt samband med dennes verksamhet och kan anses falla inom vederbörande arbetares 

allmänna yrkeskvalifikationer.99  

 

Det framgår alltså att arbetsskyldigheten skall ställas i ljuset av tre rekvisit. Arbetet 

skall vara för arbetsgivarens räkning, stå i naturligt samband med verksamheten samt 

vara inom arbetstagarens kvalifikationer. Då arbetsskyldigheten är knuten till en viss 

verksamhet innebär detta att den hela tiden kan utvidgas eftersom det till syvende och 

sist är arbetsgivaren som bestämmer inriktningen för verksamheten.100 Arbetstagare 

med kvalificerade yrken är inte skyldiga att utföra okvalificerat arbete med vissa få 

undantag. Denna princip gör heller inte större åtskillnad på tjänstemän och 

kollektivarbetare.101 Det finns dock begränsningar i arbetsskyldigheten i termer av att 

det inte får strida mot god sed. Inte heller är arbetstagare skyldig att genomföra 

arbetsuppgifter som står i strid med lagar eller andra regler.102 Vid tvist om 

arbetsskyldighet kan arbetstagarorganisationer utnyttja sitt tolkningsföreträde enligt 

MBL. Detta innebär att organisationens syn på saken gäller tills frågan slutligen prövas 

av allmän domstol.103 Arbetsskyldigheten kan bl.a. aktualiseras vid eventuell 

omplacering av arbetstagare. Inom personlig assistans kan en arbetsgivare inte 

omplacera en arbetstagare till en annan brukare ifall arbetstagaren vägrar utföra vissa 

uppgifter. Detta p.g.a. lagstiftarens intentioner om att den personlige assistenten inte 

anställs för en viss verksamhet, utan till specifika brukare med alla unika behov och 

förutsättningar.104 Eftersom brukaren själv avgör vad för hjälp hen vill ha så är den 

personlige assistenten skyldig att utföra detta. Det får antas ingå varierande 

arbetsuppgifter som kan skifta från dag till dag då brukarens förutsättningar hela tiden 

kan förändras.105 Av denna anledning används tolkningsföreträdet mycket sällan av 

arbetstagarorganisationen.106 

 

                                                
99 AD 1929 nr 29 
100 Glavå, Mats, 2011, s. 682. 
101 Ibid, s. 681. 
102 Calleman, Catharina, 2008, s. 491. 
103 MBL § 34 
104 Prop. 1992/93:159, s. 62. 
105 Wolmesjö, Maria & Zanderin, Lars, 2009, s. 54. 
106 Margaretha Johansson, Kommunal, 2016. 
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3.4 ARBETSUPPGIFTER 
En vanlig beskrivning av yrket som personlig assistent är den återkommande metaforen 

om att assistenten skall betraktas som brukarens ”armar och ben” eller ”händer och 

fötter”. Denna terminologi har sitt ursprung i Independent Living-rörelsen, men tycks 

vara vedertagna begrepp bland såväl assistansanordnare som brukare och personliga 

assistenter. För den brukare som inte kan använda varken armar eller ben är tanken att 

den personliga assistenten skall träda in och agera som ett slags förlängt redskap.107 

Vilka arbetsuppgifter är det då som ingår i yrket? Som det har framgått tidigare i 

avsnitten om personlig assistans som insats skall den personlige assistenten utföra det 

som krävs i den dagliga livsföringen. I förarbetena framgår det mycket litet vad 

assistenten inte skall utföra. Här nämner lagstiftaren att uppgifter som kan tänkas ingå i 

hemtjänstens uppdrag inte skall utföras. Dessa uppgifter kan bestå av städning, inköp 

och andra liknande uppgifter. Dessa uppgifter får inte räknas med i själva bedömningen 

av assistansbehovet.108 Andra uppgifter som kan ingå i yrket är att utföra egenvård som 

har karaktär av hälso-och sjukvård. Dessa kan antigen utföras självständigt av brukaren 

eller av assistenten. Vad dessa uppgifter skall bestå utav bestämmes av den ansvarige 

läkaren.109 Här kan t.ex. tänkas arbetsuppgifter såsom att ge medicin till brukaren eller 

att utföra sjukgymnastiska övningar. Mer än detta finns inte att tillgå i varken 

lagstiftning eller förarbeten. Däremot finns det tidigare gjorda studier på området som 

beskriver en uppsjö av olika arbetsuppgifter.110  

 

Arbetsmiljöverket sammanställde en rapport vars huvudsakliga syfte var att utreda 

arbetsmiljön för personliga assistenter.111 Verket identifierade ett antal områden som 

arbetsgivare bör ta hänsyn till. Bl.a. handlade ett område om att förmågan att kunna 

upptäcka och bedöma brister i arbetsmiljön för att i sin tur kunna åtgärda dessa. Det 

framgår i rapporten att arbetsgivare är bunden av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

enligt gällande föreskrifter.112 Rapporten lyfter vikten av att både arbetsgivare och 

arbetstagare tillsammans arbetar för en god arbetsmiljö och träffas regelbundet. Ett 

problem inom personlig assistans är att brukaren ibland vägrar att tillåta personalmöten 

utan hens närvaro. Detta kan av förklarliga skäl medföra att de personliga assistenterna 

                                                
107 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 54. 
108 Prop. 1992/93:159, s. 176. 
109 Wolmesjö, Maria & Zanderin, Lars, 2009, s. 124. 
110 Larsson, Monica & Larsson, Stig, Att vara ett mänskligt hjälpmedel: en studie om att arbeta som 
personlig assistent, 1. Upp. Harecpress, Malmö, 2004.  
111 Arbetsmiljöverket 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö - Ett riksövergripande projekt. 
112 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
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inte får ett forum att lyfta frågor kring arbetet med sin arbetsgivare.113 Dessa frågor kan 

bl.a. handla om assistansens innehåll vilket Arbetsmiljöverket också identifierade som 

ett område i sin rapport. Det framgår i rapporten att det måste ställas krav på 

arbetsgivare för att klargöra innehållet i och vad som egentligen skall utföras på 

arbetsplatsen. Inte sällan har det uppstått flertal konflikter på grund av att assistent och 

brukare, och ibland deras anhöriga, inte är överens om vad som egentligen skall göras 

och i vilken omfattning. Exempel där assistenten av brukaren har uppfattats som ett 

hembiträde som skall göra precis allt är vanligt förekommande. Arbetsmiljöverket 

menar att det måste upprättas tydliga instruktioner och introduktioner för att ge en 

generell bild av arbetsmiljölagens intentioner men även ge en bild av de 

arbetsplatsspecifika förhållandena på arbetsplatsen. Detta kan klargöras muntligt eller 

skriftligt av arbetsgivare och bör vara tydlig för alla inblandade parter.114 

 

Det framgår i studien ”Att arbeta som mänskligt hjälpmedel” att det finns en stark 

upplevd otydlighet av arbetsuppgifterna.115 En problematik som studien i likhet med 

Arbetsmiljöverkets rapport lyfter upp är brukarens anhöriga och att assistenterna får 

utföra arbete till dessa ”friska” familjemedlemmar. Beskrivningen kan se ut på följande 

vis: 

 
Vara lektant, slava för deras friska barn, ta hand om brukarens syskon, passa anhörigas 

hundar, passa grannens barn, ordna frukost till syskonbarn, vara hemma med sjukt barn för 

att föräldrarna inte orkar, m.m.116 

 

Vissa upplever arbetsuppgifterna som ”varierande sysslor” och kan vara allt från att 

måla stallboxar, trädgårdsarbete, ge sjukgymnastik, ringa sexsamtal, köpa ut öl, 

underhålla gäster, ommöbleringar mitt i natten, helkroppsrakning, städa sommarhuset, 

vara psykolog eller terapeut, onaturligt tunga lyft, servera vid fester, panta tomburkar, 

målning, tapetsering och så vidare.117 Även i denna studie tas vikten upp av att ha en 

tydlig arbetsbeskrivning. Det framgår av de intervjuade respondenterna i denna studie 

att de inte vet vad som förväntas av dem och vad som egentligen skall ingå i uppdraget. 

I led med LSS intentioner om att brukaren skall få hjälp med den dagliga livsföringen 

                                                
113 Arbetsmiljöverket 2002:5, s. 9. 
114 Arbetsmiljöverket 2002:5, s. 10-11. 
115 Larsson, Monica & Larsson, Stig, 2004. 
116 Ibid, s. 190. 
117 Ibid, s. 190. 
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tycks assistenter utföra väldigt många sysslor och uppgifter. Det framgår även att det 

finns vissa situationer där ytterligare gränsdragningsproblem kan uppstå. Dessa tillfällen 

uppstår när brukaren har en nedsatt kognitiv förmåga och att det kan bli svårt för 

assistenten att veta vad brukaren vill och i förlängningen ”ta över” brukarens liv. Detta 

är vanligt i mycket akuta situationer som kräver omedelbara ställningstaganden av 

assistenten.118 

 

3.4.1. ANHÖRIGA SOM GODE MÄN 
Personer med funktionsnedsättningar har rätt att tillförordnas en god man som har tre 

centrala uppgifter. Den gode mannen skall bevaka brukarens rätt, förvalta hens 

egendom och sörja för person. Brukaren, i detta sammanhang kallad huvudman, måste 

ge sitt samtycke till detta. Om det däremot inte går att inhämta ett sådant samtycke 

p.g.a. att huvudmannens tillstånd inte möjliggör detta kan tingsrätten ändock utse en 

god man.119 När det gäller huvudmän som p.g.a. sitt tillstånd inte kan föra sin egen talan 

är det vanligt att anhöriga utses till gode män.120 Godmanskapet har i en avhandling 

studerats i relation till LSS-lagstiftningen och i denna framgår att dessa anhöriga tillika 

gode män betraktar sig själva som starka bevakare av brukarens rättigheter. Detta ansvar 

kan medföra situationer där t.ex. föräldrar inte alltid betraktar brukaren som vuxen och 

självständig, och ibland tar beslut över hens huvud. Konsekvensen av detta kan bli att 

självständigheten hos brukaren inte uppmuntras och istället blir tillbakasatt.121 En följd 

av detta kan därför innebära att arbetsuppgifterna hos brukaren bestämmes utav den 

gode mannen och skapar ytterligare oklarheter i vad som förväntas av en assistent. Detta 

kan även innebära att den gode mannen har mycket att säga till om vid eventuella 

uppsägningar när brukaren inte kan tala för sig själv.122 

 

3.4.2. ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER 
Arbetsmiljöverket har utfärdat nya föreskrifter som avser att belysa och angripa de 

organisatoriska och sociala risker som kan upphov till en ohälsosam psykosocial 

arbetsmiljö.123 Enligt dessa skall arbetsgivare se till att chefer och arbetsledare har 

                                                
118 Larsson, Monica & Larsson, Stig, 2004, s. 185. 
119 Föräldrabalken 11 kap 4 § 
120 Giertz, Lottie, Erkännande, makt och möten: en studie av inflytande och självbestämmande med LSS, 
Linnaeus University Press, Diss. Växjö: Linnéuniversitetet. 2012, s. 194 
121 Giertz, Lottie, 2012, s. 199. 
122 Margaretha Johansson, Kommunal, 2016. 
123 AFS 2015:4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö. 
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kunskaper om hur en ohälsosam arbetsbelastning skall hanteras.124 Arbetsgivaren skall 

se till att de arbetsuppgifter som tilldelas, i detta fall, de personliga assistenterna inte 

leder till en ohälsosam situation.125 Vad gäller arbetsuppgifterna hanteras dessa specifikt 

i en egen paragraf som stadgar att arbetstagare skall känna till vilka arbetsuppgifter som 

skall utföras och vilket resultat som avses uppnås med dessa. Det skall även framgå 

vilka uppgifter som skall prioriteras när tiden inte räcker till men också vem 

arbetstagaren skall vända sig till för stöd och stöttning.126 I de allmänna råden till denna 

paragraf menar Arbetsmiljöverket att en ohälsosam arbetssituation kan undvikas om 

ovannämnda punkter kontinuerligt diskuteras och kommuniceras till arbetstagarna. 

Arbetsgivare skall även ta hänsyn till arbetstagarens personliga förutsättningar samt ha 

en utsedd person arbetstagare kan få stöd av. Arbetsgivaren bör även skapa former där 

arbetstagare kan lyfta upp otydligheter i arbetsuppgifterna.127 Som det har framgått i 

Arbetsmiljöverkets tidigare rapporter har det just varit ett problem med att lyfta frågor 

om arbetet utan brukarens närvaro.128 Det ställs även krav på att arbetsgivaren skall se 

till att motverka psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. Exempel på detta kan vara svåra 

situationer där arbetstagare tvingas till svåra beslut under press och där etiska dilemman 

kan ingå. För att motverka detta bör arbetsgivaren framställa rutiner för krävande 

situationer med kunder och klienter.129 Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 

2016 och ersätter de tidigare föreskrifterna som enbart hade karaktären av allmänna 

råd.130 Med dessa nya föreskrifter sker en skärpning på området eftersom dessa blir 

bindande vilket slutligen kan leda till att arbetsgivaren kan ställas till svars för 

eventuellt brott mot föreskrifterna. Därtill har Socialstyrelsen även utfärdat föreskrifter 

kopplat till dokumentationskravet i LSS.131 Föreskrifterna kräver att insatserna, om de 

är en eller flera, skall dokumenteras liksom vilka målsättningar för dessa insatser är.132 

 

3.5 BETYDELSEN AV BRUKARENS INSTÄLLNING TILL DEN 
PERSONLIGE ASSISTENTEN 
Som det har framgått i tidigare avsnitt kan arbetsuppgifterna variera enormt. P.g.a. 

denna variationsrika arbetsbeskrivning i kombination med brukarens rätt till 

                                                
124 AFS 2015:4, 6 § 
125 AFS 2015:4, 9 § 
126 AFS 2015:4, 10 § 
127 AFS 2015:4, 10 § Allmänna råd. 
128 Arbetsmiljöverket 2002:5, s. 9. 
129 AFS 2015:4, 11 § 
130 AFS 1980:14 – Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön. 
131 LSS 21a § 
132 SOSFS 2014:5 – Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, 6 kap 2 §. 
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självbestämmande kan det tänkas att otydligheten skapar konflikter och uppsägningar 

som slutlig konsekvens. Praxis som behandlar brukarens inställning vid en uppsägning 

är mycket sparsamt. Detta beror på att det enligt det tillämpliga kollektivavtalet för 

privata assistansföretag stadgar att eventuella tvister först skall handläggas av en 

partsgemensam avtalsnämnd. Denna nämnd lämnar yttranden kring den uppkomna 

situationen för att undersöka om parterna kan enas.133 Om det inte finns några 

möjligheter till detta skall tvisten slutligen avgöras av en skiljenämnd.134 Detta innebär 

att förfarandet avgörs utan medverkan av allmän domstol vilket medför att tvistens 

omständigheter och utfall inte offentliggörs.135 

 

I ett nyligen avgjort fall behandlar dock Arbetsdomstolen en uppsägning av en personlig 

assistent och lyfter bl.a. upp betydelsen av brukarens inställning till den personlige 

assistenten.136 Tingsrättens bedömning (bilaga) skiljer sig från Arbetsdomstolens beslut 

vad gäller själva uppsägningen i sig. Resonemangen i båda bedömningar angående 

brukarens inställning kommer däremot att beskrivas även om tingsrättens domslut inte 

har någon formell bäring. Mellan parterna i tvisten råder inget kollektivavtal varför LAS 

tillämpas och tvisten avgörs av allmän domstol istället för skiljenämnd. 

 

Den personlige assistenten PH har arbetat för ett privat företag hos en brukare som är 

totalförlamad och bor i lägenhet med sambo och barn. Detta har inneburit att PH varit 

behjälplig med alla de sysslor som brukaren kan tänkas behöva hjälp med. PH blev efter 

ett års tid uppsagd p.g.a. att hon hade misskött sitt arbete enligt arbetsgivaren. Vidare 

hade också brukaren uttryckligen sagt till företaget att hon längre inte önskade assistans 

av PH. Företaget anför att misskötsamheten har bestått i ett antal incidenter där PH skall 

ha vägrat att utföra sina arbetsuppgifter. T.ex. hade hon vägrat att städa brukarens hem, 

utföra rutinvändningar av brukaren, inte hjälpt till att väcka brukarens son och vägrat att 

assistera brukaren när hon larmat. Företaget anför vidare att PH dessutom vägrat servera 

te till brukarens mamma men också haft synpunkter på brukarens barnuppfostran och 

dessutom skällt ut hennes sambo. Vid ett tillfälle hävdar företaget också att PH vägrat 

hjälpa brukaren när hon klagat på smärta och istället uppmanat henne att ta en 

sömntablett så att PH kunde fortsätta sova. PH bestrider i princip alla dessa uppgifter. 

                                                
133 Bransch G, 2013, 20 § 
134 Bransch G, 2013, 21 § 
135 Lagen (1974:31) om rättegång i arbetstvister, 1 kap 3 § 
136 AD 2015 nr 9. 
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Tingsrätten anför i sina domskäl att anställningen har grundat sig på brukarens rätt till 

assistans med stöd av LSS. Denna lagstiftning anger att verksamheten skall grunda sig 

på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och skall därför ha stort inflytande 

över de insatser som ges och av vem som utför dessa. P.g.a. detta måste därför målet 

avgöras mot den särskilda natur som karaktäriserar LSS och brukarens uppfattning av 

assistansen måste ges mycket stor betydelse.137  

 

Arbetsdomstolen inleder med att referera till tidigare avgöranden som betonar vikten av 

att anhöriga och vårdtagare ska kunna lita på att de personer som utför vårdarbete gör 

det på ett godtagbart sätt.138 Domstolen konstaterar att detta förtroende även skall gälla 

anställda hos andra privata aktörer som kommunen upplåtit utföra vården men även för 

personliga assistenter i privata assistansföretag. Eftersom assistansen utförs i brukarens 

hem uppstår en stark beroendeställning varför det är mycket viktigt att assistansen 

utförs korrekt. Domstolen anför vidare att: 

 
Brukarens inställning till om assistansen fungerar eller inte har därmed betydelse vid en 

bedömning om det föreligger saklig grund för en uppsägning av den personliga 

assistenten.139 

 

I det följande skiljer sig bedömningen av själva uppsägningen i sig. Arbetsdomstolen 

ogiltigförklarar uppsägningen och anför att företaget inte lyckats styrka deras 

påståenden om misskötsamheten men inte heller att brukaren inte längre önskade 

assistans av PH. Domstolen fortsätter och menar att det bara är brukaren som vet om 

hon har erhållit rätt assistans eller inte. P.g.a. att varken brukare eller anhöriga inte hörts 

i målet faller detta tillbaka på företaget. 

 

 

 

 

 
 
 

 
                                                
137 AD 2015 nr 9, Bilaga: Tingsrättens domskäl. 
138 AD 2005 nr 60.  
139 AD 2015 nr 9, domskäl. 
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4. ANALYS 

4.1 MÅNGFALDEN I SAMHÄLLET 
De handikappolitiska målen som föranledde LSS får anses vara tämligen tydliga med en 

mycket stark viljeinriktning från lagstiftarens sida. Det uttrycktes explicit att de uppsatta 

målen har handlat om att möjliggöra den fulla samhällsdelaktigheten för personer med 

funktionsnedsättningar. Denna delaktighet i samhället strävar enligt min mening till en 

ökad mångfald vilket också betonas av FN:s konventioner. Det internationella 

samfundet ser allvarligt på dessa frågor och kräver av de stater som har förbundit sig till 

konventionen säkerställer att diskriminering ej får förekomma p.g.a. 

funktionsnedsättningar. 140  Att Sverige undertecknade konventionen samma dag visar 

på att även den svenska staten anser att det är viktigt att riva ner alla hinder som hindrar 

människor att kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Det framförs bl.a. i en statlig 

utredning att den mångfald som funktionsnedsatta personer tillför är en mycket viktig 

förutsättning för demokrati. Det är först när människor med olika bakgrund möts som 

det skapas bra förutsättningar för samhället som helhet. För den politiska sfären är det 

av allra största vikt att underlagen för politiska beslut blir så fulländade som möjligt. 

Detta nås bl.a. genom att bejaka och värdesätta alla människors erfarenheter och 

kunskaper. Denna mångfald är så pass viktig att den t.o.m. kan påverka 

samhällsekonomin i stort. Det är en dålig ekonomi om vissa grupper i samhället inte får 

tillträde till arbetsmarknaden och förvägras att deras resurser och förmågor tillvaratas.141 

Vad gäller dessa avseenden ser jag hur lagstiftaren kan berika sina förslag genom att 

bl.a. applicera ett tillgänglighetsperspektiv i deras beslut. Det är inte heller svårt att 

förstå vilka stora möjligheter som exempelvis rätten till personlig assistans innebär för 

den enskilde. Med denna insats skall det vara möjligt att faktiskt kunna arbeta och 

försörja sig själv. Andra möjligheter kan vara att studera och i förlängningen förverkliga 

sig själv än mer. Jag delar bilden av att det blir en bättre samhällsekonomi om även 

denna grupp av människor kan bidra genom arbete. Den största förändringen som jag 

kan skönja är den mest grundläggande aspekten som handlar om att faktiskt få ett liv 

precis som alla andra. Även om funktionsnedsättningen i sig inte försvinner så blir det 

tämligen enklare att leva med den. Att den enskilde har fått ett avgörande inflytande 

genom LSS är vid en första anblick självklar och välmotiverad hållning. Detta ligger väl 

i linje med en målsättning att dessa människor skall normaliseras och inkluderas i 

samhället. Även om det är enkelt att förstå den rättighetskaraktär som genomsyrar lagen 
                                                
140 Konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.  
141 SOU 2008:77, s. 129.  
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så ser jag att de personer som faktiskt arbetar med att uppfylla lagens intentioner 

påverkas. De har ett delvist ansvar för denna normaliseringsprocess och tilldelas enligt 

min mening ett mycket stort ansvar, inte bara från de brukare som de kommer att hjälpa, 

men även krav från samhället. Dessa krav handlar att omsätta den svenska 

funktionshinderpolitiken och de internationella åtagandena i praktiken.  

 

4.2 ROLLEN SOM PERSONLIG ASSISTENT 
Att arbeta som personlig assistent innebär att få vara en stor del av brukarens liv. Som 

det har framgått i rättsutredningen består bl.a. uppgifterna av att bistå den enskilde med 

hjälp för att klara sin hygien, för att klä sig och klä av sig, för att inta måltider och 

kommunicera med andra. Andra uppgifter som också skall ingå enligt förarbetena är att 

hjälpa den enskilde att få komma ut i samhället, studera, arbeta osv.142 För en personlig 

assistent är uppgifterna starkt beroende av brukarens förutsättningar. Detta gör att 

behoven och den dagliga tillvaron kan förändras från dag till dag. Det enda som finns 

att tillgå är just ovannämnda, något svepande, uppgifter från LSS förarbeten. De 

empiriska studierna visar dock att personliga assistenter får utföra ganska många 

uppgifter som inte omnämns i varken lagar eller förarbeten.143 Assistenten skall i 

princip fungera som brukarens ”händer och fötter” och träda in i alla situationer som 

brukaren hade utfört om hen inte hade haft sin funktionsnedsättning.144 Denna metafor 

uppvisar enligt min mening två sidor. Den positiva sidan är just tanken om att den 

personliga assistenten har ett stort och hedervärt ansvar att vara den förlängda armen 

som möjliggör de goda levnadsvillkoren. Det är de som omsätter orden om mångfald i 

praktiken. Den negativa aspekten kan också innebära att den personlige assistenten 

objektifieras och enbart ses som ett redskap. Som det har framgått i empirin upplever 

assistenter att de får göra i princip allt som de kanske inte anser tillhöra deras uppgifter 

när brukaren bor med sin familj.145 Att göra denna gränsdragning mellan familjens 

uppgifter och det som brukaren skulle ha utfört om hen varit ”frisk” kan stöta på 

problem. Att arbetet vanligen utförs i brukarens hem försvårar, enligt min mening, 

tanken om att hävda att brukaren inte hade utfört uppgifterna. P.g.a. dessa 

gränsdragningsproblem får assistenten i princip träda in i de flesta situationer. Anhöriga 

kan vidare ha en stor möjlighet att påverka arbetsuppgifterna, framför allt när de är gode 

                                                
142 Prop. 1992/93:159, s. 64. 
143 Larsson, Monica & Larsson, Stig, 2004, s. 190. 
144 Socialstyrelsen, 2007, s. 54.  
145 Larsson, Monica & Larsson, Stig, 2004, s. 190. 



  
 

28 
 

män till brukare som inte kan föra sin egen talan. Dessa gode män har i rättsutredningen 

ansett sig vara starka bevakare av brukarens rätt.146 Detta förefaller som rimligt då en 

förälder troligtvis vill se till sitt barns bästa. I extrema fall kan assistenter ställas inför 

moraliska och ibland mycket komplicerade situationer. En brukare kan, som det har 

framgått av empirin, bl.a. vilja att den personlige assistenten ringer sexsamtal.147 Andra 

frågor som kan uppstå är ifall assistenten är skyldig att sätta på erotiska filmer och 

kanske behöva infinna sig i samma rum.148 Socialstyrelsens etiska råd har tagit ställning 

i en fråga som handlar om den personliga assistenten måste hjälpa brukaren att onanera. 

Rådets slutsatser är att det är godtagbart att underlätta för brukaren att själv kunna utföra 

en sexuell handling och att detta ligger väl i linje med en professionellt driven vård. 

Däremot skall assistenten inte aktivt utföra handlingen eftersom en sexuell relation 

skulle uppstå vilket inte bottnar i professionalitet.149 Denna situation torde vara mycket 

svår för en anställd att ställas inför och vad finns det för risker med att vägra utföra 

uppgiften? Andra frågor som kan tänkas uppstå är huruvida assistenten måste köpa ut 

alkohol till brukarens minderåriga barn eller köpa narkotika åt brukaren. Även om det 

framgår att arbetsuppgifter inte får strida mot god sed eller lag150 så kan det vara förenat 

med risker för assistenten att vägra utföra dessa. Kopplat till de nya föreskrifterna från 

Arbetsmiljöverket skönjer jag vissa svårigheter med hur dessa skall kunna tillämpas 

inom den personliga assistansen. Arbetsgivaren kommer fortsatt kunna hävda att 

utgångspunkten alltid måste vara utifrån brukarens perspektiv och att det därför inte går 

att specificera vilka uppgifter som skall ingå. Det är en svår balansgång i dessa 

avseenden. Det finns fog för att hävda brukarens ingångsvärden eftersom en alltför 

detaljerad beskrivning riskerar att bortse från brukarens faktiska behov. Samtidigt är det 

uppenbart att risken är stor att personliga assistenter fortsatt upplever en otydlighet i 

yrket. P.g.a. det avgörande inflytande som brukaren har ser jag att det inte är helt 

osannolikt att hen inte längre vill ha assistans av den som vägrat utföra vissa uppgifter. I 

dessa lägen är assistenter enligt min bedömning mycket utsatta i kombination med de 

anställningsförhållanden som råder enligt gällande kollektivavtal.  

 

                                                
146 Giertz, Lottie, 2012, s. 199 
147 Larsson, Monica & Larsson, Stig, 2004, s. 185. 
148 Calleman, Catharina, 2008, s. 489-490. 
149 Socialstyrelsen, Etik i socialtjänsten, Kan personlig assistent hjälpa person med funktionsnedsättning 
att onanera? 2012. 
150 Calleman, Catharina, 2008, s. 491 
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4.3 ANSTÄLLNINGSSKYDDET VID UPPSÄGNING 
De anställningsvillkor som råder inom den privata assistansen särskiljer sig markant i 

förhållande till LAS. Visstidsanställningen ”så länge assistansuppdraget varar” tycks 

vara det mest förekommande varför det inte är fruktbart att i denna analys diskutera 

utifrån att en tillsvidareanställning utgör huvudregeln. Vad gäller turordningsreglerna 

liksom återanställningsrätten är det inte helt svårt att förstå varför dessa regler har 

avtalats bort. Utifrån förarbetena framgår det som det tidigare nämnts att brukaren skall 

ha det avgörande inflytandet.151 I de fall en assistent blir uppsagd för att det inte 

fungerar med brukaren skulle det rimma illa med LSS om en arbetsgivare tvingades 

återanställa den personlige assistenten hos samma brukare igen. Det verkar också 

osannolikt att en arbetsgivare omplacerar en assistent inom arbetsgivarens verksamhet 

eftersom anställningen skall vara specifikt knuten till brukaren och inte arbetsgivaren.152 

I detta avseende kan det finnas förbättringspotential genom att en arbetsgivare, om hen 

ansvarar för fler brukare, skulle se över om det finns någon annan brukare som kan 

tänka sig anställa en uppsagd assistent. En fråga i sammanhanget som uppstår är varför 

en ny brukare skulle vilja ha en assistent som blivit förkastad av den gamle? Om vi 

ponerar att minst en uppsägning har berott på att det inte har funnits en fungerande 

personlig kemi, kanske den uppsagde assistenten har betydligt bättre förutsättningar 

med en ny brukare. Uppsägningstiden för den vanligaste anställningen ”så länge 

assistansuppdraget varar” framstår vidare som mycket försämrad då den enbart består 

av 14 dagar.153 Detta är dock något nytt till skillnad från det tidigare kollektivavtalet 

som inte gav någon rätt till uppsägningstid alls.154 Denna förändring får därför ses som 

en förbättring på området. Även om brukaren inte längre vill ha assistansen så har 

arbetsmarknadsparterna gått med på en uppsägningstid. Kanske i strid med det 

avgörande inflytande som tillerkänts brukarna. Enligt min mening är 14 dagars 

uppsägningstid ändock ett försämrat skydd gentemot LAS och kan medföra att det är 

svårt att planera sin framtida försörjning med så kort varsel. Kommunal menar samtidigt 

att det även kan ligga i assistentens intresse att snabbt kunna frånträda en anställning.155 

Jag ser att det kan finnas anledningar till att dela denna uppfattning i vissa situationer. 

Det borde vara väldigt komplicerat, inte bara för brukaren, men även för en assistent att 

arbeta kvar i en sådan miljö som kännetecknar personlig assistans. Arbetet utförs 

                                                
151 Prop. 1992/93:159, s. 63. 
152 Prop. 1992/93:159, s. 62. 
153 Bransch G, 2013, 4 § mom. 4A. 
154 Bransch G, 2011, 4 § mom. 4A. 
155 Margaretha Johansson, Kommunal, 2016. 
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hemma hos och i en mycket nära och intim anslutning till brukaren varför det kan vara 

tämligen frustrerande för båda parter att behöva utsättas för återkommande kontakt som 

längre uppsägningstider skulle innebära. Om uppsägningen föranletts av en kraftigt 

försämrad relation ser jag att en skyndsam utväg skulle kunna vara berättigad. Detta för 

oss vidare in på skälen för uppsägning. Kollektivavtalet ger möjlighet att bringa 

anställningen till dess upphörande genom att bl.a. åberopa att det inte längre fungerar 

mellan brukare och assistent.156 Denna kortfattade mening lämnar mycket att önska då 

den öppnar upp för en mycket vid tolkning av vad det är som inte fungerar. Om 

situationen är sådan att en uppsägning har varit berättigad genom att assistent misskött 

sina åtaganden uppstår inte någon fråga om uppsägningen varit godtycklig eller inte. 

När det däremot handlar om att en personlig assistent vägrat att utföra uppgifter som 

strider mot lag, t.ex. som tidigare nämnts att köpa narkotika så skulle en sådan 

uppsägning inte varit giltig.157 Då tvister prövas av den särskilda skiljenämnden är det 

svårt att inhämta kunskap om var denna gränsdragning går. Om situationen varit sådan 

att det funnits en berättigad vägran p.g.a. det skulle strida mot lag ser jag vidare att det 

kan vara svårt att hävda sin sak som assistent p.g.a. att brukaren återigen har en 

nästintill oinskränkt rätt att faktiskt avgöra vem hen vill ha som anställd. Det är viktigt 

att poängtera att min mening inte är att förringa brukarens upplevelse av assistansen. 

Det finns sannerligen fog för att snabbt kunna avsluta en anställning om den personlige 

assistenten brustit i anställningen. För analysens skull är avsikten dock att lyfta fram 

vad som kan tänkas ske när oklarheter råder kring huruvida den personlige assistenten 

faktiskt har brustit eller inte i sina åtaganden. Sammantaget tycks dessa förhållanden 

kunna upprätthållas p.g.a. den ständiga kopplingen till brukarens avgörande inflytande 

enligt LSS. Kommunal bekräftar även denna bild och betonar samtidigt att varken de 

eller arbetsgivareorganisationerna visste vad denna yrkesgrupp bestod av när LSS-

reformen genomfördes år 1994. Detta har därför påverkat utformningen av 

anställningsvillkoren.158 

 

4.4 BRUKARENS INSTÄLLNING TILL DEN PERSONLIGE ASSISTENTEN 
Utifrån det som Arbetsdomstolen anför i AD 2015 nr 9 framgår det att brukarens 

inställning till den personlige assistenten har en avsevärd betydelse. Här lyfter 

domstolen upp de syften och intentioner som kännetecknar LSS-lagstiftningen. Även 

                                                
156 Bransch G, 2013, 4 § mom. 4A. 
157 Calleman, Catharina, 2008, s. 491. 
158 Margaretha Johansson, Kommunal, 2016. 
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om uppsägningen av assistenten ogiltigförklarades betonar domstolen särskilt att detta 

berodde på att brukaren själv inte hade hörts i målet. Domstolen anför vidare att det 

trots allt är brukaren som vet hur omständigheterna varit i fallet.159 Detta väcker frågan 

om domstolen hade giltigförklarat uppsägningen i det fall brukaren och hens anhöriga 

faktiskt hade hörts. Det är inte helt osannolikt att anta detta eftersom de menar att 

utfallet till stor del beror på denna avsaknad. Det är svårt att låta bli att dela och hålla 

med om denna uppfattning. Att ha behov av personlig assistans försätter brukaren i en 

mycket utsatt situation där hen är starkt beroende av andra. Därför är det förståeligt 

varför inställningen har en sådan stor betydelse. En intressant incident som är värd att 

belysa i detta sammanhang är den där assistenten skall ha erbjudit brukaren en 

sömntablett istället för att erbjuda sin hjälp. Assistenten menade att detta var en oriktig 

uppgift eftersom hon hade försökt hålla igen på sömnmedicinen p.g.a. att brukaren 

enligt henne tenderade att missbruka detta. Vad händer egentligen vid tillfällen där en 

brukare uttryckligen vill ha något, t.ex. medicin som inte är bra vid överdriven 

konsumtion. Det kan också handla om att en brukare vill ha alkohol trots ett uppenbart 

missbruk. Om en assistent i all sin välvilja undviker eller vägrar vid sådana situationer 

är risken stor att en brukare kan bli upprörd och till slut säga upp anställningen. Även 

om de mest grundläggande arbetsuppgifterna såsom påklädning och hygien initialt har 

en objektiv prägel uppstår även en mycket subjektiv sida till dessa uppgifter. Detta kan 

bero på att brukaren t.ex. upplever att uppgifterna utförs för fort eller för långsamt. 

P.g.a. denna subjektivitet är det uppenbart att risken för godtyckliga uppsägningar finns 

där. Än mer subjektivt kan det bli om brukaren har en anhörig tillika god man som för 

talan. Som det har framgått i rättsutredningen har dessa gode män mycket att säga till 

om. Även den gode mannen kan anse att visa arbetsuppgifter inte utförts på ”rätt” sätt. 

Detta innebär att det inte bara är brukarens inställning som är avgörande inför en 

uppsägning. När brukaren är oförmögen att tala så kan den gode mannen ha det sista 

ordet i allt.160  

 

 

 

 

                                                
159 AD 2015 nr 9, domskäl. 
160 Margaretha Johansson, Kommunal, 2016. 
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5. SLUTSATSER OCH FRAMTIDA FORSKNING. 
 

Den frågeställning som har legat till grund för denna uppsats sammanlänkas i en 

koppling till LSS och dess förarbeten där brukarens rätt till ett avgörande inflytande 

över sin egen assistans betonas. Vidare tycks anledningen till att de anställningsvillkor 

som råder inom den privat utförda assistansen vara beroende av den ständigt 

återkommande kopplingen till intentionerna. Tidigare studier visar att det finns en 

variationsrikedom i rollen som personlig assistent med ett brett spektra av 

arbetsuppgifter vilket leder till en upplevd otydlighet och vissa gränsdragningsproblem. 

Kopplingen till LSS framgår även här då det är brukaren som avgör vad som skall 

göras. Vad gäller brukarens inställning till den personlige assistenten vid en uppsägning 

är även här betydelsen av brukarens självbestämmande avgörande. Arbetsdomstolen 

som är uttolkare av lagen och dess lydelser tycks inte ha en avvikande uppfattning på 

området. Det är av rättsutredningen svårt att i nuläget att försöka ändra på de villkor 

som råder för privat anställda assistenter. De liksom brukarna har en mycket utsatt 

position. Brukaren i livet och assistenten på arbetsmarknaden. Det framgår slutligen att 

det är möjligt och tämligen enkelt att säga upp en personlig assistent. Oavsett hur jag 

vänder och vrider på frågeställningen tycks vägen leda till en och samma sak. Uppsatsen 

kan därför avslutas med ett par bevingade ord (med viss modifikation): ”Alla vägar bär 

till LSS”.  

 

För den framtida forskningens skull kan relationen mellan brukarens rätt till 

självbestämmande och arbetstagares tillträde till anställning tänkas vara av intresse. Hur 

ser diskrimineringsskyddet ut för arbetstagare som söker arbete som personlig assistent 

då diskrimineringslagstiftningen alltid gäller. Vidare är området intressant utifrån ett 

arbetsmiljöperspektiv med vikt på både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Då arbetet 

ofta utförs i brukarens hem kan den miljön vara begränsad för fysiska 

arbetsmiljöåtgärder. Psykosociala aspekter kan bestå av vad ensamarbete och arbetstider 

kan ha för påverkan på arbetstagaren.  Enligt gällande regelverk kompenseras dessutom 

arbetsgivare av kommunen för sjuklönekostnader vilket kan medföra ett bristande 

intresse för en god arbetsmiljö.161 

                                                
161 SOU 2014:9 – Assistansutredningen, s. 140. 
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BILAGOR 
 
BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE. 
 

1. Vilken är den vanligaste anställningsformen? 
2. Vad är anledningen till att anställningsvillkoren inom personlig assistans skiljer 

sig från LAS? 
3. Varför har Kommunal gått med på dessa villkor? T.ex. kring turordningsregler 

och återanställningsrätt (inom kollektivavtalet) 
4. Vad tror du är anledningen till att dessa villkor kan upprätthållas? 
5. Finns det en motsättning mellan LSS och anställningsskyddet för personliga 

assistenter? 
6. Hur arbetar Kommunal med att förbättra villkoren för personliga assistenter? 
7. Vilka frågor handlägger den särskilda skiljenämnden som finns enligt gällande 

kollektivavtal? 
8. Är det möjligt att få ut anonymiserade protokoll? 
9. Har brukarens inställning till den personlige assistenten betydelse vid en 

uppsägning? 
10. Använder Kommunal sitt tolkningsföreträde vad gäller arbetsskyldigheten? 
11. Hur kan man förbättra arbetsbeskrivningen och tydliggöra vilka arbetsuppgifter 

som ingår i yrket? 
 
 


