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Abstract 
 

Author: Felicia Olofsson & Hanna Wolf 
Title: “In order to live a life like others” - A qualitative study regarding personal 

assistance related to occupational activities [Translated title] 
Supervisor: Marie Eriksson 
Assessor: Torbjörn Forkby 

 

The purpose of this study was to examine the experiences and perceptions of 

representatives for user-organizations regarding personal assistance at occupational 

activities, such as labour, studies and daily activity centers. This in order to gain 

knowledge about the meaning of personal assistance in regard to these kinds of 

occupations. We used a qualitative method with a social constructionist approach and 

interviewed a total of eight representatives from six different user-organizations. The 

study was based on their experiences and perceptions regarding the possibilities and 

limitations to personal assistance related to occupational activities. In order to interpret 

our empirical material we used empowerment as a theoretical concept. The study shows 

that personal assistance makes it possible for many users to work, study and participate 

in daily activity centers, which also has effects on other aspects of the users life. These 

effects sometimes differ between users and type of activities. Improvements regarding 

self-perception, health, social relationships and inclusion occurs however within all 

categories. 

 
Keywords: Personal assistance, disability, occupation, labour, daily activity centers, 

studies.  
 
Nyckelord: Personlig assistans, funktionshinder, sysselsättning, förvärvsarbete, daglig 

verksamhet, studier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ii 

 

Förord 
 

Först vi vill som författare av föreliggande uppsats tacka alla intervjupersoner för att ni 

medverkat i vår studie och delgett oss era erfarenheter. 

 

Vi vill vidare uttrycka tack till vår handledare Marie Eriksson för all hjälp och feedback 

du givit till oss genom hela uppsatsprocessen. Ett tack riktas även till vår 

handledningsgrupp för era kommentarer som lett till vidareutveckling av vår uppsats. 

 

Avslutningsvis vill vi framförallt tacka varandra för ett gott samarbete där vi i 

genomförandet av denna studie har gett varandra stöd och hjälp för att kunna presentera 

föreliggande uppsats. 
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1 Inledning 

I avsnittet nedan redogör vi för studiens problembakgrund, problemformulering, syfte 

samt val av frågeställningar. 

 

1.1 Problembakgrund  

Personer med funktionshinder är en utsatt grupp i samhället (Giertz, 2008:16) vilket kan 

försvåra för dem att erhålla sina mänskliga rättigheter (Socialdepartementet, 2008:18). I 

Sverige har målgruppen därför reglerade rättigheter utifrån Förenta Nationernas 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar 

(Socialdepartementet, 2008B) och utefter Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (SFS 1993:387, fortsättningsvis LSS). I dessa dokument framhålls 

målgruppens rätt till jämlika levnadsvillkor, delaktighet i samhällslivet och rätt till arbete 

samt utbildning under villkor som är likvärdiga andra människors (prop. 1992/93:159; 

SFS 1993:387; Socialdepartementet, 2008B:3-8). En LSS-insats som syftar till att 

förverkliga ovanstående intentioner samt till att öka självständigheten för den enskilde är 

insatsen personlig assistans1. Assistansen är till för personer med funktionshinder som 

har omfattande behov av hjälp i det dagliga livet (Larsson, 2008:16-35, 96).  

 

Med begreppet funktionshinder avses de hinder den kringliggande miljön skapar för 

personer med funktionsnedsättningar2 när den inte är anpassad för dem. Följaktligen är 

det funktionshindret som skapar den enskildes behov av assistans (Socialstyrelsen, 2018). 

Utifrån ovanstående och för att individen ska stå i centrum och funktionshindret inte ska 

framställas som en egenskap tillämpas i föreliggande studie begreppet “personer med 

funktionshinder” utifrån synsättet ”people first” (Titchkosky, 2001:126–128).  

 

I dagens svenska funktionshinderpolitik föreligger sedan några år tillbaka en debatt 

avseende den personliga assistansen. Debatten berör främst de ökade 

samhällskostnaderna som assistansen medför där flertal skilda aspekter av insatsen 

diskuteras (Altermark, 2017:108). En anledning till att kostnaderna har ökat är att antalet 

individer som beviljats assistans har kommit att omfatta fler än vad som förutspåtts vid 

                                                 
1 I föreliggande studie används beteckning personlig assistans och assistans vilket båda avser beslut enligt 

9:2 LSS. 
2 Med funktionsnedsättning avses en fysisk, psykisk eller intellektuell nedsättning av individens 

funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2018). 
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LSS-lagens införande (Giertz, 2008:38-39). Den nuvarande regeringen lyfter i debatten 

att det förekommer felaktigt utnyttjande av assistansen och de pengar som ska finansiera 

den. I syfte att dämpa kostnadsökningen gav regeringen anvisningar till 

Försäkringskassan om att minska kostnaderna för insatsen. De nya anvisningarna 

medförde förändrade tolkningar och bedömningar av rätten till personlig assistans 

(Altermark, 2017:108). Till följd av detta, och av tillkomna prejudicerande domar från 

Högsta förvaltningsdomstolen, blir färre personer med funktionshinder berättigade 

personlig assistans i dagsläget (Selander, 2015:19-20, 193). Vidare kan personer som 

tidigare blivit berättigade insatsen få minskad eller förlorad rätt till assistans (Altermark, 

2017:108). Funktionshinderrörelsen med tillhörande brukarorganisationer menar å sin 

sida i debatten att denna situation avseende den personliga assistansen strider mot LSS-

lagens intentioner. Brukarorganisationerna påtalar att syftet med assistansen nu går 

förlorat (Altermark, 2017:108; Giertz, 2008:36). De framhäver att den enskildes rätt till 

självständighet, möjlighet till arbete och sysselsättning begränsas och att flertal individer 

blir utan stöd trots att de har ett oförändrat och omfattande hjälpbehov (Bylund & Berg, 

2015: 4-5, 44-45).  

 

1.2 Problemformulering  

 

Tidigare forskning som undersökt den personlig assistansen ur ett brukarperspektiv visar 

att insatsen medfört ökad grad av självständighet och delaktighet i samhället för personer 

i målgruppen (Giertz, 2008:148-149; Selander, 2015:193). Brukare3 av personlig 

assistans har trots detta det alltjämt sämre ställt inom livsområdena arbete, utbildning och 

annan sysselsättning i jämförelse med den övriga befolkningen (SOU 2008:77:223). Att 

ha någon form av arbete eller utbildning anses vara faktorer som främjar ett autonomt 

vuxenliv för människor (Giertz, 2008:115). Specifikt för vissa personer med 

funktionshinder finns även olika former av skyddade sysselsättningar som ämnar att 

möjliggöra deras fulla deltagande i samhället, såsom daglig verksamhet. Både daglig 

verksamhet och arbete medför att målgruppen kan ta sig ur sin utsatthet och möjliggör att 

de kan leva som andra (Larsson, 2006:9-10, 119, 184). I Sverige kan personer med 

funktionshinder som har beviljats rätt till assistans få stöd av en personlig assistent för att 

kunna utföra sitt arbete, utbildning eller annan sysselsättning som daglig verksamhet 

(Larsson, 2008:143-144). Enligt Clevnert och Johansson (2007:77) ökar assistansen 

                                                 
3 Brukare avser i föreliggande studie en person som beviljats personlig assistans. 
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möjligheterna för personer med funktionshinder att kunna arbeta och studera. Personlig 

assistans vid arbete och daglig verksamhet främjar även jämlikhet, goda levnadsvillkor 

och delaktighet för målgruppen enligt Larssons (2008:12-14) och Wangs (2007:84) 

studier. Samtidigt menar Larsson (2006:169-173) att målgruppen fortfarande möter 

svårigheter inom området sysselsättning. Ett exempel är integrationsproblematik föranlett 

av att de ofta har annorlunda arbetsvillkor än många andra inom området. Giertz 

(2012:109) menar i sin tur att LSS-insatser, även innefattande assistans, inte har förändrat 

målgruppens situation i relation till förvärvsarbete eftersom de trots stödet fortfarande har 

svårt att få arbete. 

 

Vår ovanstående genomgång av forskning visar en komplexitet avseende personlig 

assistans relaterat till området sysselsättning. Med sysselsättning avses fortsättningsvis i 

föreliggande studie både förvärvsarbete, studier på eftergymnasial nivå och daglig 

verksamhet. Detta är exempel på sysselsättningar där assistans kan beviljas (Larsson 

2008:143, prop. 1992/93:159). Valet av dessa områden är även baserat på att det ger oss 

möjlighet att nå olika former av sysselsättningar som brukare av assistans i yrkesverksam 

ålder har.  

 

Tidigare forskning om assistans i relation till sysselsättning är begränsad och ämnet är 

inte centralt i de studier som finns (Giertz, 2008; Giertz, 2012; Selander, 2015). Vi har 

till skillnad från tidigare forskning haft personlig assistans relaterat till sysselsättning som 

utgångspunkt för vår undersökning. Vidare utgår vi från brukarorganisationers perspektiv 

på det utvalda ämnet eftersom vi finner att deras erfarenheter sällan lyfts fram i tidigare 

forskning (Giertz, 2008; Larsson, 2008; Selander, 2015) men kan bidra med ny och viktig 

kunskap. Genom denna infallsvinkel kan vi både nå brukarorganisationernas erfarenheter 

och uppfattningar om personlig assistans relaterat till sysselsättning och även till viss del, 

om än indirekt och förmedlat, brukarnas egna upplevelser. Mot bakgrund av detta finner 

vi att vår studie är av vetenskaplig relevans. Studien är vidare relevant för socialt arbete 

eftersom rätt till personlig assistans är en aktuell fråga inom yrkesområdets samtid. En 

fördjupad kunskap om insatsen personlig assistans relaterat till sysselsättning anser vi 

skulle kunna utveckla det sociala arbetets praktiker då det är förutsättning för att kunna 

påverka målgruppens situation inom områdena arbete, utbildning och daglig verksamhet. 
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1.3 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka de erfarenheter och uppfattningar som 

representanter för brukarorganisationer har gällande personlig assistans vid 

sysselsättning, för att därigenom fördjupa kunskapen om insatsens betydelse i relation till 

sysselsättning.  

 

1.4 Frågeställningar  

1. Hur uppfattar representanter för brukarorganisationer insatsen personlig assistans vid 

sysselsättning? 

2. Hur uppfattar representanter för brukarorganisationer att personlig assistans vid 

sysselsättning får effekter på brukarens liv utanför sysselsättningen? 
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2 Bakgrund 

Under detta avsnitt redogör vi för delar av bakgrunden till införandet av nuvarande LSS-

lagstiftning och insatsen personlig assistans samt de delar i LSS-lagstiftningen som 

reglerar den enskildes rätt till insatsen. Eftersom vår studie berör betydelsen av personlig 

assistans relaterat till sysselsättning redogör vi nedan för de sysselsättningar som vi 

kommer att beröra i föreliggande studie. Ovanstående görs för att skapa förståelse för 

kontexten kring vårt ämne. 

 

2.1 Brukarorganisationernas roll i införandet av insatsen 

Organisationer som representerar olika målgrupper, till exempel personer med 

funktionshinder, och verkar för att beakta deras intressen och rättigheter benämns vid 

brukarorganisationer (Kristiansen, 2009:60-61). Innan dagens LSS-lagstiftning infördes 

framförde brukarorganisationer kritik mot de tillgängliga insatser som fanns för personer 

med funktionshinder. Till kritiken hörde att hjälpen dessa individer fick inte kontinuerligt 

gavs av samma personal och att insatserna inte heller var centrerade runt brukarens behov. 

De betonade även att målgruppen skulle ha rätt till självbestämmande och inflytande och 

därigenom tillförsäkras mer makt över sin tillvaro. Brukarorganisationerna hade utifrån 

ovanstående en stor inverkan på hur den nuvarande LSS-lagstiftningen utformades. 

Likaså var de pådrivande och delaktiga i införandet av insatsen personlig assistans 

(Giertz, 2008: 20-21; Giertz, 2012:52). 

 

2.2 LSS-lagstiftningen  

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) är en rättighetslag som 

genom olika insatser ämnar att stödja vissa personer med funktionshinder i den dagliga 

livsföringen. Genom insatserna ska personer med funktionshinder få hjälp med det hen 

har behov av och få ökade möjligheter till att leva självständigt, vara delaktig i samhället 

och ha ett liv likt andra samhällsmedborgare. För att bli berättigad en LSS-insats behöver 

den enskilde uppfylla kriterierna för någon av följande kategorier, vilka benämns som 

personkretsar: “utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd”, “betydande 

och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom” eller “andra varaktiga fysiska eller 

psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, är stora och 
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förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 

behov av stöd eller service” (Giertz, 2008:25-38; prop. 1992/93:159; SFS 1993:387).  

 

2.3 Personlig assistans  

Insatsen personlig assistans är till för personer med omfattande och varaktiga 

funktionshinder som har behov av stöd av en annan individ för att kunna tillgodoses sina 

grundläggande behov. Till dessa behov hör bland annat hjälp med att gå på toaletten, ta 

på och av sig kläder och att äta. Vidare kan personen som beviljats assistans även få hjälp 

med att tillgodose andra personliga behov vilket kan handla om att få stöd för att kunna 

arbeta, studera eller delta i annan sysselsättning. Hjälpen är knuten till brukaren och inte 

till en specifik plats och ämnar ge brukaren ökad makt över sin livssituation. Assistansens 

omfattning avseende grundläggande behov avgör huruvida det är kommunen eller 

Försäkringskassan som är huvudman för insatsen. Kommunen ansvarar för de första 20 

timmarna och tiden utöver det står Försäkringskassan för (Giertz, 2008:25-38; prop. 

1992/93:159; SFS 1993:387).  

 

2.4 Sysselsättning  

Benämningen sysselsättningen används i föreliggande studie och innefattar då 

förvärvsarbete, studier och daglig verksamhet. Med förvärvsarbete och arbete avses att 

utföra ett jobb som ger lön och med studier menas utbildning på eftergymnasial nivå.  

 

För att möjliggöra att vissa delar av målgruppen ska kunna delta i arbetslivet finns även 

en sysselsättning som benämns vid daglig verksamhet. Daglig verksamhet vänder sig 

endast till personer som tillhör första eller andra personkretsen och inte förvärvsarbetar 

eller studerar. Denna LSS-insats ger den enskilde en meningsfull sysselsättning i 

vardagen. Dock ger inte insatsen någon lön. På den dagliga verksamheten får den enskilde 

utföra olika former av arbetsuppgifter utifrån sina förmågor och intressen (Larsson, 

2006:8-17). 

 

3 Tidigare forskning 

För att presentera en överskådlig beskrivning av kunskapsläget och för att skapa förståelse 

för insatsen personlig assistans i relation till området sysselsättning skildrar avsnittet olika 

delar av tidigare forskning kring ämnet. Redogörelsen bygger på fyra tematiseringar som 
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vi har konstruerat för att beskriva olika aspekter av både personlig assistans och 

sysselsättning men även relationen dem emellan. Det första temat LSS-lagstiftningens 

potential och begränsningar problematiserar hur rådande LSS-lagstiftning är utformad, 

vad den ger uttryck för och vad dessa ting kan få för följder i praktiken. Efterföljande 

tema möjligheter och hinder med personlig assistans presenterar hur rätt till insatsen 

personlig assistans påverkar brukares liv men också vilken inverkan minskad rätt kan ha. 

Tredje temat sysselsättning för personer med funktionshinder skildrar hur situationen ser 

ut inom sysselsättningsområdet för personer med funktionshinder och även vilken 

innebörd arbete, studier och daglig verksamhet har för dem. Avslutningsvis i personlig 

assistans i relation till sysselsättning diskuteras vilka möjligheter som kan följa av att ha 

personlig assistans vid olika former av sysselsättningar. 

 

3.1 LSS-lagstiftningens potential och begränsningar 

Christensen, Guldvik och Larsson (2013:19-25) studerar den svenska LSS-lagstiftningen 

tillsammans med motsvarande lag i övriga skandinaviska länder. Författarna finner att 

samtliga lagstiftningar har ambitionen att stärka målgruppens självbestämmande och att 

de framhäver den personliga assistansen som en social rättighet där målgruppen ska 

kunna leva likt andra i samhället. Vidare redogör de för att den svenska lagstiftningen 

lägger stor vikt vid att ge brukare förutsättningar att leva ett självständigt liv. De menar 

att assistansen är den svenska LSS-insats som i störst mån genererar möjligheter för 

individen att arbeta och studera. 

 

Ehliasson, Ericsson och Bengtsson (2016:234-239) har genomfört en textanalys av LSS-

lagen och LSS-propositionen där de i sitt resultat beskriver olika värderingar lagtexterna 

ger uttryck för. Författarna finner olika komponenter de anser kan påvisa värderingarna. 

De menar att propositionen visar värderingen rättvisa genom att återspegla jämlikhet, 

delaktighet och lika levnadsvillkor för målgruppen likt övriga samhällsmedborgare. 

Vikten av integration uttrycks i lagtexten genom att belysa att alla individer ska få 

möjlighet att delta och bli en del i samhället.  

 

Vidare belyser Ehliasson, Ericsson och Bengtsson (2016:234-240) självstyre som en 

aspekt av LSS-lagstiftningen. Författarna finner att LSS-propositionen uttrycker idéer om 

individualisering och autonomi vilket synliggörs via betoning på individualitet, 

inflytande och självständighet. Propositionen anger målgruppens rätt till kontroll över sin 
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livssituation vilket författarna kopplar till värderingen autonomi. Även Giertz (2008:9-

10, 153) undersöker LSS-lagstiftningens mål angående brukares inflytande och 

självbestämmande gällande insatsen personlig assistans. Hon finner i lagstiftningens 

utformning att sådan makt över den egna tillvaron är förbehållen enskilda som har goda 

förutsättningar att göra sin egen röst hörd. Detta menar hon gör lagen paradoxal då 

assistansen är tänkt att öka individens makt över sin egen livsföring medan de brukare 

som inte har dessa förutsättningar istället riskerar ytterligare utsatthet.  

 

3.2 Möjligheter och hinder med personlig assistans 

Askheim (1999:115-116) finner att assistansen har haft positiva effekter i Norge. Utifrån 

hans enkätundersökning framkom att respondenterna bland annat upplevde att assistansen 

medförde större jämlikhet och självbestämmande än tidigare.  

 

Askheim (1999:115-116) har undersökt vilken betydelse anhörigas hjälp har för personer 

med funktionshinder. Hans resultat visar att införandet av assistansen i Norge har medfört 

att personer som beviljats assistans upplever ett minskat beroende av anhörigas hjälp och 

även en ökad självständighet. Selander (2015:114, 193) framhäver att striktare rättsliga 

bedömningar av assistansen i Sverige kommer att inverka på brukares självständighet. 

Det beror på att strängare bedömningar genererar ett större beroende av anhöriga för att 

den enskildes hjälpbehov ska kunna tillgodoses. Hennes resultat visar också att brukare 

blir beroende av assistenterna för fortsatt och kvalificerad hjälp. Hon menar även det 

självbestämmande som kommer med insatsen kan begränsas av att brukare anpassar sig 

efter sina assistenter. Insatsen innefattar med andra ord ett beroende men även ökat 

oberoende.  

 

3.3 Sysselsättning för personer med funktionshinder 

Sysselsättning för personer som har någon form av funktionshinder studeras både av 

Larsson (2006) och av Lillestø och Sandvin (2014). Lillestø och Sandvin (2014:45-58) 

diskuterar i sin artikel svårigheter för personer med funktionshinder att ta del av 

arbetsmarknaden i Norge. De menar att det generella mönstret som syns i tillgänglig 

forskning är att antalet anställda personer med funktionshinder är mycket lägre än hos 

resterande befolkning. Genom intervjuer undersökte de hur personer i denna grupp 

beskrev sina karriärer och prestationer i fråga om utbildning och arbete. Resultatet visade 

att personer med funktionshinder inte får samma möjligheter genom utbildning som 
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personer utan funktionshinder. Dessa personer möter stora hinder på arbetsmarknaden 

trots att de är välutbildade. De menar även att denna exkludering av målgruppen på 

arbetsmarknaden leder till att individerna blir fast i en beroendeställning, berövas de 

ekonomiska möjligheterna som kommer med lönearbete och därmed går även ett 

självständigt vuxenliv förlorat.  

 

Larsson (2006:1-17) undersöker hur personer med intellektuella funktionshinder 

integreras på sina förvärvsarbeten eller dagliga verksamheter samt vilken betydelse dessa 

har för dem. Utifrån intervjuer med personer i målgruppen och deras arbetskollegor samt 

observationer av individernas arbetsplatser finner författaren att arbete och daglig 

verksamhet har en positiv betydelse för målgruppen (Larsson, 2006:97, 171). Studien 

visar att dessa sysselsättningar möjliggör att målgruppen likt andra kan uppnå det 

författaren benämner som “normala livsmönster”, där det “normala” i dagens samhälle 

anses vara att ha någon form av arbete. Personer med intellektuella funktionshinder 

upplever genom detta att de är som alla andra och att författaren menar att de får en 

möjlighet att ta sig ur sin utsatthet. Larssons (2006:119-184) studie framför också att 

arbete och daglig verksamhet medför skapande av rutiner för dem på arbetsplatsen och i 

vardagslivet utanför dessa verksamheter. Vidare visar studiens resultat att daglig 

verksamhet och arbete har betydelse för personer med funktionshinder då det ger ökade 

möjligheter att bemötas likt andra och inte längre bedömas efter funktionshindret i lika 

hög grad. Larsson (2006:119-184) framhåller även social tillhörighet och gemenskap 

samt självständighet som andra betydelsefulla effekter av dessa sysselsättningar.  

 

Larssons (2006:171-172) studie skildrar även vissa andra faktorer som dessa 

sysselsättningar kan innebära för målgruppen. Av studien framgår att personer med 

funktionshinder, vare sig de har daglig verksamhet eller arbete, inte i full utsträckning är 

integrerade på sina arbetsplatser på grund av att de har andra arbetsvillkor än många 

kollegor. Vidare finner författaren att detta i skilda omfattningar skapar ett visst 

utanförskap för målgruppen. 

 

3.4 Personlig assistans i relation till sysselsättning 

Både Clevnert och Johansson (2007), Giertz (2012), Larsson (2008) och Selander (2015) 

skildrar i delar av sina studier assistansen relaterat till sysselsättning. Larsson (2008:188) 

visar att assistansen i Sverige formades efter LSS-lagstiftningens förarbeten och att vikt 
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lades vid att hjälpen skulle individanpassas och vara möjlig att använda i flera olika 

sammanhang. Till dess sammanhang hör möjligheten att ha assistans på arbete för att 

brukaren ska kunna få levnadsvillkor jämlika andra människors. 

 

Clevnert och Johansson (2007:77) framför att personlig assistans har medfört att 

målgruppen får ökade möjligheter att arbeta och studera. På liknande sätt visar Giertz 

(2012:23, 129) att vissa intervjupersoner i hennes studie upplevde att de genom assistans 

i viss mån har fått möjlighet att utföra ett arbete. Hon menar dock också att insatsen inte 

alltid kan ersätta de möjligheter inom arbetsmarknaden som går förlorade genom 

funktionsnedsättning. Exempelvis hade en brukare möjlighet att fortsätta sitt fackliga 

arbete genom assistans, men assistansen möjliggjorde dock inte att han kunde fortsätta 

sitt andra arbete. Vidare uttrycker Giertz (2012:109) att gruppens levnadsvillkor 

fortfarande inte är jämlika i relation till den resterande befolkningens vilket hon menar 

bland annat beror på en uteslutning från arbetsmarknaden. Hon framhåller att gruppens 

situation inom området arbete inte har förändrats genom LSS-insatser där assistansen 

ingår. Hon menar att det beror på att brukare av LSS-insatser trots den beviljade hjälpen 

har svårigheter att få anställningar och om anställningar erhålls ger de vanligtvis låg 

inkomst.  

 

I kontrast till resultaten av Giertz (2012) studie belyser Larsson (2008:12-14) i sin 

avhandling att den personliga assistansen vid daglig verksamhet bidrar till att förverkliga 

brukares rätt till goda levnadsvillkor. I studien visar hon genom brukarintervjuer hur 

insatsen möjliggör att brukare kan delta i daglig verksamhet. Det beror på att assistenten 

är behjälplig vid exempelvis toalettbesök och måltider men även ger brukaren stöd vid 

vissa av dennes arbetsuppgifter på verksamheten. Även Selander skildrar (2015:109-112) 

i delar av sin studie genom intervjuer med brukare att stödet de behöver under arbetstid 

handlar om hjälp de inte hade klarat sig utan på arbetet eller i skolan. Det avser bland 

annat hjälp vid toalettbesök men också förflyttning av arbetsmaterial. Larsson (2008:14-

15) belyser vidare att assistans vid daglig verksamhet även ger brukare möjlighet att delta 

in den sociala gemenskap som verksamheten innebär.  

 

Wangs (2007:79-84) studie om personligt stöd vid arbete i Taiwan skildrar också 

assistans under arbetstid. Författaren menar att det bidrar till att brukarnas rätt till en 

jämlik och full delaktighet i samhället i större omfattning blev realiserad. I Taiwan, till 
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skillnad från i Sverige, finns det inte ett utformat stöd för personer med funktionshinder 

att få under arbetstid. Därför utvecklades en insats under en provperiod som kallades 

Visual Assistant Service vilken erbjöd personer med synnedsättning personligt stöd under 

arbetstid genom en visual assistant. Genom assistansen behövde personerna med 

synnedsättning inte be kollegor om hjälp utan fick ett mer förutsägbart och tillförlitligt 

stöd, vilket brukarna upplevde bidrog till en större självständighet under arbetstiden. 

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning  

Den tidigare forskningen vi presenterat ovan belyser på skilda sätt personer med 

funktionshinders rätt till jämlikhet, delaktighet och ett liv likt andra människors. 

Forskningen visar både att insatsen personlig assistans ger möjligheter till den enskilde 

men också att insatsen på olika sätt är begränsad och innehåller brister. Forskning vars 

utgångspunkt är personlig assistans relaterat till sysselsättning är dock restriktiv enligt vår 

sökning. Vår genomgång av den tidigare forskning som finns belyser vissa aspekter av 

insatsens innebörd. Exempelvis framhålls att assistansen möjliggör att brukare kan utföra 

olika former av sysselsättningar samt få förutsägbart och tillförlitligt stöd på deras 

arbetsplatser. Dock framhävs också att insatsen inte kan ersätta alla möjligheter inom 

arbete som går förlorade genom funktionsnedsättning.  

 

4 Teori 

Nedan presenterar vi föreliggande studies teoretiska perspektiv. I studien kommer vi 

tillämpa empowerment som teoretiskt perspektiv. Vi beskriver först empowerment och 

sedan följer en redogörelse av Rowlands teori avseende tre dimensioner av 

empowerment-processer samt synen på empowerment som myndiggörande. 

Avslutningsvis beskriver vi hur vi kommer att tillämpa empowerment i vår studie.  

 

4.1 Empowerment 

Starrin (2000:72) skriver att empowerment grundas i idéer om hjälp till självhjälp. 

Empowerment har dock ingen entydig definition utan termen kan ha olika betydelser 

beroende på vilken aktör som använder den (Askheim, 2007:18). En definition görs av 

Adams (2008:17) där empowerment beskrivs som kapaciteten hos en individ, grupp eller 

ett samhälle att ta kontroll över det egna livet, utöva makt och uppnå sina egna mål. 

Beskrivningen belyser även empowerment som en förändring genom vilken människor, 
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individuellt och kollektivt, blir förmögna att hjälpa sig själva och andra att utöka sin 

livskvalité. I Askheims (2007:18) definition likställs empowerment med att tillskansa sig 

styrka.  

 

Empowerment associeras med samhällsgrupper eller individer som befinner sig i 

situationer av utsatthet, maktlöshet och utanförskap. Empowerment ses som processer 

som ämnar möjliggöra ovan nämnd kontroll över tillvaron och aktiviteter där personer 

kan utöva självbestämmande (Starrin 2000:71-91). Termen kan också innebära en 

maktöverföring från exempelvis professionella till brukare vilket hjälper brukaren att få 

egenmakt och inflytande över sin situation (Askheim 2007:18-32; Rønning 2007:33-47). 

Målsättningen med empowerment är således att utsatta personer ska ta sig ur sin utsatthet 

och kunna påverka sina egna liv. Redskapet för att lyckas med det är att skaffa kraft 

genom andra och sig själv för att bekämpa det som håller dem tillbaka (Askheim, 

2007:18).  

 

Skillnaderna mellan de olika synsätten på empowerment kan handla om vad som är 

centralt för empowerment-processen, individens psykologiska process eller synen på 

strukturella maktförhållanden. Den individuella, psykologiska processen innebär en 

medvetandehöjning hos individen och fokuserar inte på vilka strukturella förhållanden 

som skapar makt och maktlöshet, vilket är centralt i det sistnämnda perspektivet 

(Askheim, 2007:19-26).  

 

4.2 Tre dimensioner av empowerment 

I Rowlands (1997:13-16) avhandling behandlas hennes teori om empowerment och vad 

som kännetecknar olika empowerment-processer. Inledningsvis definierar hon ordets del 

power, vilket på svenska översätts till makt, på två sätt i vilka hon tar avstamp. Det första 

är kontrollerande makt genom vilken betydelsen av empowerment blir att personer kan ta 

del av beslutsprocesser de tidigare stått utanför. Detta innebär enligt Rowlands (1997) att 

individen deltar i politiska strukturer och formella beslut. Centralt är även möjligheter att 

få en inkomst och på så sätt kunna delta i samhällets ekonomiska områden. Den andra 

definitionen är produktiv makt. Sådan makt innebär att empowerment-processer handlar 

om att individer höjer sin medvetenhet gällande de egna intressena och hur de är 

relaterade till andras för att intressena ska kunna hanteras ur en stark position. Rowlands 

(1997) anser vidare att empowerment måste involvera att sociala konstruktioner som är 
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negativa för individen undanröjs för att denne ska kunna se sig själv som kapabel och 

berättigad till påverkan. Ett exempel på en sådan konstruktion är förtryck som hämmar 

individers och gruppers utövande av makt i sina egna liv. Rowlands (1997) redogör vidare 

för att empowerment tar sig i uttryck genom tre olika dimensioner genom vilka 

empowerment upplevs och påvisas. Dessa dimensioner är den personliga, den relationella 

och den kollektiva.  

 

4.2.1 Den personlig dimensionen 

Den personliga dimensionen avseende empowerment menar Rowlands (1997:15, 111-

121) grundar sig i processer och förändringar av både psykologiska och psykosociala 

slag. Centralt i denna empowerment-process är upplevelsen av personlig förändring och 

en utvecklad självkänsla och självförtroende. Processen kan även blir märkbar genom ett 

förändrat beteende hos individen och ökade känslor av individuell kapacitet vilket i sig 

kan leda till utveckling av nya färdigheter. Även utvecklade förmågor till interaktion 

utanför hemmiljön är en effekt av en empowerment-process i denna dimensionen som 

leder till möjligheter att delta i aktiviteter på ett sätt som tidigare inte upplevdes möjligt. 

Känslor av att kunna uttrycka idéer, åsikter och att delta och påverka de nya 

aktivitetsområdena är också kännetecken för empowerment inom den personliga 

dimensionen. Vidare innebär dimensionen att effekter av den utsatta situation den 

enskilde befunnit sig kan upphävas. 

 

4.2.2 Den relationella dimensionen 

Den relationella dimensionen benämner Rowlands (1997:15, 119) som empowerment i 

relation till andra människor och en förmåga att påverka en relation, dess karaktär och 

beslut som rör den. Denna dimension karaktäriseras även av en utveckling av individens 

kapacitet att kommunicera, diskutera och stå upp för sina rättigheter. Att ha en känsla av 

empowerment i relation till andra människor är beroende av självkänsla, självförtroende 

och upplevd medverkan vilken gör att den står i nära relation till föregående dimension. 

Faktorer som kan gynna processen inom denna dimension är deltagande i gruppdynamik 

och minskad isolering.  

 

4.2.3 Den kollektiva dimensionen 

Den kollektiva dimensionen innebär att flera individer tillsammans har börjat sträva efter 

en större inverkan än vad de hade kunnat uppnå ensamma. En kollektiv empowerment-
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process bygger på en redan pågående process hos individerna som ingår i gruppen då det 

är svårt att delta i en kollektiv process om en personlig inte redan påbörjats. Deltagande i 

grupp på en kollektiv nivå kan föra den personliga empowerment-processen framåt 

ytterligare och vice versa (Rowlands, 1997:15, 115).  

 

Rowlands (1997:127-128) framhäver att dessa tre dimensioner kan påverka och förstärka 

varandra. Hon menar också att empowerment inte bara kan likställas med egenskaper som 

kommer genom empowerment-processer utan varje dimensions följder är lika centrala. 

Exempelvis är inte bara ökat självförtroende i den personliga dimensionen signifikant 

utan även vad det ökade självförtroendet leder till.  

 

4.3 Empowerment som myndiggörande 

Inriktningen av empowerment som presenteras ovan behandlar främst empowerment som 

en individbaserad process. Kritiken mot sådana inriktningar består dock ofta i att de inte 

framhåller maktdimensionen som finns i samhället utan begränsar empowerment-

processen till något som sker endast genom individerna själva. Utifrån denna kritik har vi 

valt att komplettera Rowlands tre dimensioner av empowerment-processen med 

empowerment som myndiggörande. En del av en sådan empowerment-process är att 

bemyndiga eller ge makt till personer i maktlösa situationer. Istället för att belysa 

individens eget handlande som ett medel mot den maktlösa situationen hamnar fokus 

istället på att empowerment kan ske genom andras handlade. Det innebär att myndigheter 

och professioner på olika sätt ger individer och grupper möjligheter, och därmed också 

makt, att förändra sin situation. En parallell innebörd blir då att den som givit individen 

möjligheter och makt även kan avgöra vilken omfattning de ska ha och vad de är tänka 

att innefatta (Askheim, 2007:26).  

 

4.4 Tillämpning av teoretiska utgångspunkt  

Empowerment förknippas med förändring och möjligheter att undkomma utanförskap för 

utsatta och maktlösa grupper. Till dessa grupper hör bland annat personer med 

funktionshinder varav vi finner teorin relevant för vår studie. Empowerment talar om 

egenmakt för den enskilde, vilket påminner om den personliga assistansen då det är en 

insats som ska ge brukaren möjlighet till självbestämmande och kontroll över sitt eget liv. 

Då Rowlands tre dimensioner av empowerment-processer är inriktade på individ- och 
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gruppnivå har vi valt att komplettera dem med infallsvinkeln empowerment som 

myndiggörande för att även belysa strukturella maktrelationers påverkan på vårt ämne. 

Genom det kan vi även anta ett granskande maktperspektiv i vår studie vilket gör att vi 

inte begränsar empowerment till individuella processer utan även tar hänsyn till 

samhällets maktdimensioner. Giertz (2012) och Askheim, Bengtsson och Richter Bjelke 

(2014) framför båda vikten av empowerment för personer med funktionshinder och lyfter 

även hur brukarorganisationer har varit en del av målgruppens väg mot ökad 

självständighet. Dock har de inte genomfört en analys av brukarorganisationernas utsagor 

med hjälp av teorin empowerment. Vidare framför Giertz (2012:223) att empowerment 

för personer med funktionshinder är en del av socialt arbete som kan vidareutvecklas.  

 

5 Metod  

Nedan presenterar vi metoden för föreliggande studie. Avsnittet innefattar redogörelse 

och motivering för vetenskapsteoretisk ansats, kvalitativ metod, datainsamlingsmetod, 

urval och urvalsmetod, genomförande av intervjuer, analysmetod och bearbetning av 

empirin, etiska övervägande och studiens kvalité. Slutligen presenteras vår 

arbetsfördelning. Vi redogör för vår metoddiskussion och tillvägagångssätt löpande i 

föreliggande metodavsnitt.  

 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats  

I föreliggande studie används socialkonstruktionism som vetenskapsteoretisk ansats. 

Socialkonstruktionism bygger på tanken om att vår verklighet är konstruerad genom 

sociala förhållanden. Sociala förhållanden, kategorier och deras betydelser är sociala 

produkter som skapas av olika aktörer. Dock belyser ansatsen inte endast att dessa ting 

blir till genom samspel mellan människor utan också att de också påverkas av tid och rum 

vilket gör att de är under ständig förändring. Även forskare är en av ovanstående aktörer. 

Genom att göra framställningar av den sociala verkligheten utgör forskare en egen 

konstruktion av denna. Dessa framställningar kan dock inte betraktas som slutgiltiga 

eftersom de bara representerar en version var av verkligheten – en version som påverkas 

både av samspelet mellan forskningens aktörer och rådande förhållandena kring dem 

(Bryman, 2011:36–39). Valet av socialkonstruktionism baserades på att vi anser att 

verkligheten konstrueras vid samspel människor emellan. Genom att vi intervjuade 

brukarorganisationer kunde vi nå deras sociala verklighet och försöka förstå de sociala 

processer som föranlett skapandet av deras verklighet. På så sätt kunde vi få kunskap om 
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betydelsen av personlig assistans i relation till sysselsättning då vi fick veta hur olika 

processer skapat olika förhållanden. Dock är resultaten av denna studie likt ovan nämnt 

en version av verkligheten som vi konstruerat och som är varken slutgiltig eller 

allmängiltig. 

 

5.2 Kvalitativ metod  

Ändamålet med kvalitativ metod är att uppnå fördjupad och detaljerad förståelse av 

mänskliga upplevelser och erfarenheter, exempelvis genom att utgå från 

intervjupersoners egna uttalanden och berättande. Det centrala är strävan mot tolkning 

och förståelse (Holme & Solvang, 1997:13-15; Kristensson, 2014:115-118; Larsson, 

2005:91-92; Repstad, 2007:13-17). Vi ansåg att kvalitativa intervjuer var den bäst 

lämpade metoden för vår studie. Valet baserades på dess möjlighet att ge en omfattande 

och mångfacetterad bild av det som studerades utifrån intervjupersonernas uppfattningar 

(Bryman, 2011:413; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:40) vilket var det perspektivet 

vi ville använda. Genom intervjuer kunde vi förstå hur intervjupersonerna tänker vilket 

kunde ge oss djupgående svar om deras erfarenheter och upplevelser kopplat till vår 

forskningsfråga (jmf Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011: 37-39; Kylén, 2004:17-21).  

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

För att nå intervjupersonernas uppfattning och upplevelser att det är förmånligt att låta 

intervjupersonen påverka intervjuns riktning, då det ger information om vad denne anser 

är viktigt. Dessutom är viss kontroll över intervjun från intervjuarens sida nödvändig för 

att kunna få fram relevant information vid specifika frågeställningar. Semistrukturerade 

intervjuer får struktur genom en intervjuguide. Intervjuguiden innehåller frågor som 

behandlar de teman intervjuerna är tänkta att beröra. Frågorna kan vara både öppna och 

slutna frågor samt följdfrågor som inte är på förhand bestämda (Bryman, 2011:412-419). 

Eftersom vi ville nå intervjupersonernas erfarenheter och hade specifika frågeställningar 

ansåg vi att enskilda semistrukturerade intervjuer var den bäst lämpade metoden för att vi 

skulle kunna samla in relevant material. Vi valde att utföra enskilda intervjuer eftersom 

intervjupersonerna befann sig långt ifrån varandra och fokusgruppsintervjuer därför inte 

var möjliga med tanke på studiens tidsbegränsning. Semistrukturerade intervjuer 

möjliggjorde för oss att uppfylla vårt syfte genom att vi hade möjlighet att styra 

intervjuerna efter våra frågeställningar. Samtidigt hade även intervjupersonerna möjlighet 

att framhäva det hen tyckte var av vikt vilket kunde ge oss en fördjupad bild av dennes 
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erfarenheter och uppfattningar av personlig assistans vid sysselsättning. Vad som talar 

emot att använda semistrukturerade intervjuer är att de gör det möjligt för 

intervjupersonen att styra intervjun i en riktning som inte är användbar för forskarens 

syfte (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:46-52). När det skett under våra intervjuer har 

vi fört tillbaka personen till vårt ämne genom att ställa en fråga från intervjuguiden - som 

varit ett viktigt redskap för att skapa struktur för intervjuerna. 

 

5.4 Urval och urvalsmetod 

I avsnittet som följer behandlar vi föreliggande studies urval avseende tidigare forskning, 

intervjupersoner och urvalsgrupp. Vi redogör även för vilken urvalsmetod som tillämpats 

vid genomförandet av urvalet.  

 

5.4.1 Urval av tidigare forskning 

För att finna relevanta vetenskapliga publikationer har vi främst använt oss av databaserna 

Social Services Abstracts och One Search. Följande sökord har använts: LSS, personal 

assistance, disability, work, employment, occupation, daily activity centers och studies. 

Även sökmotorn SwePub tillämpades där ovan nämnda sökords svenska motsvarigheter 

användes. Urvalet av forskning gjordes efter dess relevans för vårt syfte. Vårt urval av 

forskning innefattar både internationella och svenska studier då vi anser att det kan ge 

utvidgad information inom vårt område. 

 

5.4.2 Urval av intervjupersoner 

Vi har använt målstyrt urval eftersom det gjorde att vi kunde göra ett strategiskt val av 

intervjupersoner utefter vårt syfte (jmf Bryman, 2011:392, 430-437). Fördelaktigt med 

urvalet är att det baseras på vilka intervjupersoner vi anser har väsentlig kunskap om vår 

forskningsfråga (jmf Denscombe, 2009:37-38, 52). Vidare har urvalsprocessen även 

genomförts med snöbollsurval eftersom vi då initialt kunde välja ut ett mindre antal 

relevanta intervjupersoner och sedan bli hänvisade till fler intervjupersoner genom dem 

(jmf Denscombe, 2009:38; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:43). Vad som talar för 

urvalsmetoden är dess möjlighet att ge ett större antal intervjupersoner (Denscombe, 

2009:38). Dock finns risk vid snöbollsurvalet att intervjupersonerna utifrån en redan 

skapad kontakt delar liknande erfarenheter varav materialets mångsidighet riskerar att 

minskas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:43).  
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Vi valde att intervjua representanter för brukarorganisationer. Det berodde på att vi ansåg 

att dessa personer kunde ge oss information som kan möjliggöra svar på våra 

frågeställningar. Urvalet gav vår studie ett representativt perspektiv och ett visst 

brukarperspektiv genom att organisationerna företräder och är i kontakt med flertalet 

brukare av personlig assistans. Efter urval av relevanta brukarorganisationer etablerade 

vi en första kontakt via telefon för att fråga om de hade information gällande vårt 

forskningsområde samt för att fråga om de hade intresse av att delta i föreliggande studie. 

Informationsbrevet (se bilaga 1) skickades till brukarorganisationerna som visat intresse 

och vissa av dessa var oss behjälpliga med att hänvisa till ytterligare relevanta personer 

att intervjua.  

 

I kvalitativa undersökningar är urvalets storlek begränsat för att möjliggöra fördjupad 

kunskap kring forskningsfrågan (Denscombe, 2009:52). Studiens syfte, tidsåtgång och 

resurser avgör antalet intervjuer och i studier likt föreliggande bör fem till tio vara 

lämpligt. Detta antal ska kunna göra det insamlade materialet tillförlitligt, relevant för 

uppsatta frågeställningar och det minskar risken för att materialet endast består av 

intervjupersonernas privata uppfattningar istället för professionella (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2011:42-44; Thomsson, 2010:54-57). Vi ansåg att vårt syfte kunde uppnås 

genom åtta intervjuer med representanter från sex olika brukarorganisationer. Valet 

baserades på studiens tidsbegränsning och att vi ansåg att antalet gav oss goda möjligheter 

att nå djupare kunskap om vårt forskningsproblem. Vi ämnade genom detta antal att 

kunna finna mönster i utsagorna och få information som kunde ge oss ökad kunskap om 

betydelsen av insatsen personlig assistans i relation till sysselsättning. 

 

5.4.3 Urvalsgrupp 

I föreliggande studie kommer beteckningen brukarorganisationer tillämpas och åsyftar 

organisationer vars medlemmar innefattar brukare av assistans. Vi är medvetna om att 

vissa av organisationerna som deltog i vår studie går under andra beteckningar enligt dem 

själva. Dock benämner vi samtliga brukarorganisationer då de stämmer in på 

beskrivningen av vad en brukarorganisation är som nämnts tidigare (se avsnitt 2.1).  
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Intervjupersonerna i vår studie intervjuas i egenskap av att de är representanter för en 

brukarorganisation inom funktionshinderområdet. Brukarorganisationerna är av olika 

storlek och har olika inriktningar för att urvalet skulle bli så representativt som möjligt. 

Av samma anledning ingår både män och kvinnor i vår urvalsgrupp. Representanternas 

titlar inom organisationen är olika och de är verksamma på antingen lokal eller nationell 

nivå. 

 

Vidare har vi valt de organisationer som har erfarenheter av brukare i yrkesverksam ålder. 

Denna avgränsning har vi gjort för att det åldersspann vi kommer åt vid frågor om arbete 

ska bli detsamma vid utbildning och daglig verksamhet. Detta är även anledningen till att 

vi valt att studera insatsen i relation till eftergymnasiala studier. Dock kan våra intervjuer 

med representanter för brukarorganisationer problematiseras, bland annat i relation till 

hur representativa de är som just representanter för medlemmarna i sina organisationer. 

Vi har intervjuat som mest två representanter från samma organisation vilket medför att 

det bara är deras erfarenheter som skildras och inte organisationens som helhet. I de fall 

vi fick information om brukares upplevelser är det representanternas återberättande av 

dem och inte brukarnas egna och direkt förmedlade skildringar. Det gör också att sådana 

upplevelser bara tillhör de brukare som är anslutna till en brukarorganisation, andra 

brukares upplevelser kan därför inte presenteras.  

 

5.5 Genomförande av intervjuer 

Vid våra intervjuer har vi varit två medan intervjupersonen har varit en, vilket kan 

medföra att intervjupersonen upplever att hen befinner sig i en underlägsen position. För 

att undvika detta är det av vikt att se till att intervjupersonen känner sig trygg i 

intervjusituationen (jmf Trost, 2010:65-68). För att beakta detta har samtliga 

intervjupersoner i vår studie medverkat vid beslutandet av datum och tid för 

genomförande av intervjun. Två intervjuer genomfördes vid ett fysiskt möte där 

intervjupersonerna var med och bestämde plats för intervjun. Vidare inleddes samtliga 

intervjuer med att återge informationen i det utskickade informationsbrevet (se bilaga 1) 

då de bland annat påmindes om sin rätt att avbryta intervjun om de så önskade. Innan 

intervjun påbörjades fick intervjupersonerna även möjlighet att ställa frågor till oss. 

Likaså fick de tillfälle att yttra sig fritt om ämnet innan intervjun avslutades. Genom 

ovanstående eftersträvade vi att skapa ett jämlikt förhållande mellan oss och 
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intervjupersonerna under intervjuerna. Under intervjuerna ställde vi även slutna frågor 

för att bekräfta att vi uppfattat dem rätt.  

 

På grund av den geografiska distansen till vissa av brukarorganisationerna genomförde vi 

sex stycken intervjuer med representanter över telefon. Vi gick dock miste om viss 

ickeverbal kommunikation som kroppsspråk och ansiktsuttryck vilket kan vara en 

nackdel med telefonintervjuer (jmf Bryman, 2011:432-433). Vi anser dock att vi genom 

telefonintervjuer fick mer informationsrikt material. Genomförandet gjorde att vi kunde 

välja mer obehindrat bland de relevanta brukarorganisationer som fanns utan att 

begränsas av deras lokalisering eller av studiens tidsbegränsning (jmf Kvale & 

Brinkmann, 2009:165-166) vilket vi anser väger tyngre än metodens nackdelar. 

 

5.6 Analys och bearbetning av empirin 

Det inspelade intervjumaterialet transkriberades av oss så ordagrant som möjligt för att 

vi inte skulle riskera att gå miste om värdefull information. För att göra åtskillnad mellan 

vilken intervjuperson som sagt vad och för att säkerställa anonymitet i studien benämns 

intervjupersonerna som IP1-8. Direkta citat i analysen har redigerats, så som att 

stakningar i tal tagits bort, vilket dock inte ändrar citatets innebörd. Med redigering anser 

vi att intervjupersonernas utsagor kan förtydligas och återges på ett hänsynsfullt sätt. 

 

Vid analys av vårt material använde vi oss av en form av kvalitativ innehållsanalys. 

Innehållet och innebörden i transkriberingarna tolkades genom en latent innehållsanalys. 

Denna analysmetod är tillämpbar för att analysera intervjutexter och analysprocessen 

genomförs stegvis. Vi läste först samtliga transkriberingar flertal gånger för att bli mer 

insatta i vår empiri och textinnehållets helhet. I efterföljande steg markerade vi så kallade 

meningsbärande enheter, vilket är avsnitt i texten som berör vårt syfte. På så sätt fann vi 

meningar och fraser som var relevanta för våra frågeställningar. Nästa steg innebar att vi 

kondenserade dessa enheter. Vi summerade då meningsenheterna för att göra dem lättare 

att använda samtidigt som vi belyste det innehåll i dem vi ansåg var av störst vikt. Efter 

kondenseringen kodade vi enheterna vilket innebär att de namnges för att framhäva 

kärnan i dem. Sedan grupperade vi koderna med liknande innehåll i olika underteman. 

Analysprocessen avslutades med att vi sammankopplade dessa underteman med 

huvudteman (jmf Graneheim & Lundman, 2004:105-112).  
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En nackdel med den latenta innehållsanalysen är att central information inte tas med om 

forskaren väljer ut för stora eller små meningsbärande enheter (Graneheim & Lundman, 

2004: 105-112). En fördel med analysmetoden är dess struktur där analysen av empirin 

presenteras överskådligt, vilket gör det möjligt för läsaren att se hur analysen gått till (jmf 

Bryman, 2011: 296–299).  

 

För att verka för vår studiens tillförlitlighet ansåg vi att den latenta innehållsanalysen var 

den bäst lämpade analysmetoden. Genom denna analysmetod kunde vi genomföra och 

presentera en strukturerad och ingående redogörelse av vårt tillvägagångssätt vid analys 

av vår empiri och således öka studiens tillförlitlighet. Den latenta innehållsanalysen 

gjorde även att vi kunde finna mönster och det centrala i intervjupersonernas utsagor 

utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Med utgångspunkt i detta konstruerade vi fem 

teman; möjliggörande av sysselsättning genom assistans, självbild och mående, 

relationer, autonomi och beroende samt inkludering och jämlikhet. I bilaga 3 presenteras 

exempel på hur vår latenta innehållsanalys gått till.  

 

5.7 Etiska överväganden 

Följande avsnitt behandlar de etiska överväganden vi tagit hänsyn till för att vår forskning 

ska vara etiskt försvarbar.  

 

5.7.1 Etiska riktlinjer 

Vetenskapsrådet (2017:9) betonar vikten av att forskare reflekterar över sitt etiska 

förhållningssätt och handlande för att uppnå de krav som finns angående kvalitet på 

studien och integritet hos forskaren. Vi har därav beaktat följande fyra etiska riktlinjer. 

Informationskravet betyder att intervjupersonen ska delges information om och vara 

medveten om studiens syfte samt veta om sin rätt till att avbryta sitt frivilliga deltagande 

närhelst hen vill utan motivering till varför. Detta krav uppfylls då vi innan intervjuerna 

påbörjades skickade ut sådan information genom ett informationsbrev (se bilaga 1) till 

aktuella intervjupersoner. Den andra etiska riktlinjen benämns vid samtyckeskravet och 

innebär att de som medverkar i studien själva har rätt att besluta kring sitt deltagande. 

Personerna ska även få information om sådant som kan påverka deras benägenhet att 

delta. Våra intervjupersoner delgavs den informationen genom det tidigare nämnda 

informationsbrevet och gav sedan sitt samtycke innan intervjun påbörjades. Den tredje 
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etiska principen är konfidentialitetskravet som medför att information om 

intervjupersoner ska skötas konfidentiellt. Kravet beaktade vi genom att personuppgifter 

och annan information om intervjupersonerna behandlades aktsamt så att oberättigade 

inte fick tillträde till dem. Dessutom avidentifierades intervjupersonerna och deras 

vistelseort för att det ej ska gå att härleda informationen tillbaka till dem. Under studien 

använde vi istället en kodlista över intervjupersonerna. De tilldelades även information 

att enbart vi, berörd handledare samt examinator har rätt att ta del av vår insamlade empiri. 

Det inspelade materialet raderas även efter godkänt examensarbete. Den sista etiska 

principen är nyttjandekravet som medför att den information som samlas in om 

deltagarnas endast får nyttjas i forskningssyfte. Kravet beaktades i vår undersökning och 

intervjupersonerna informerades om det (Bryman (2011:131-135). 

 

Vi beaktade även Lagen om etikprövning (SFS 2003:460) vars syfte är att skydda 

individen och respektera dennes människovärde vid utförande av forskning. Med 

anledning av ovanstående ansåg vi att vi kunde bedriva vår studie på ett etiskt försvarbart 

sätt där individens integritet skyddades samtidigt som studien förhoppningsvis kan bidra 

till forskningsfältet. 

 

5.7.2 Användning av språk och begrepp 

Vid val av begreppsanvändning undersökte vi de definitioner av “funktionsnedsättning” 

och “funktionshinder” som Socialstyrelsen (2018:2-3) hänvisar till. Socialstyrelsen 

(2018) menar att det är funktionshindret, inte funktionsnedsättningen, som skapar 

svårigheter för den enskilde att klara sig utan stöd. Följaktligen är det funktionshindret 

som skapar behovet av personlig assistans, vilket är en av anledningarna till att vi valt att 

använda det begreppet. Ett ytterligare skäl är att “funktionshinder” är det begrepp som 

används i LSS-lagstiftningen. Det har gjort att vi valt att göra detsamma för att undvika 

sammanblandning av de båda begreppen då Socialstyrelsen (2018) påvisar vikten av att 

de inte är synonyma.  

 

Vi har valt att inte använda termer som “funktionshindrade” trots att LSS-lagen (SFS 

1993:387) uttrycker det på det viset. Det är en gränsdragning vi valt att göra för att belysa 

att vi anser att ett funktionshinder inte är en personlig egenskap. Vi har istället valt att 

uttrycka oss i enlighet med det Titchkosky (2001, ss. 126-128) benämner som People 

First-språk. Sådant språk innebär att fokus hamnar på individen och att funktionshindret 
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inte ses som en egenskap. Därför använder vi oss istället av uttrycket “personer med 

funktionshinder” vilket också används i LSS-lagstiftningen vilket vi anser gör att detta 

val inte kommer skapa förvirring (SFS 1993:387).  Vi är samtidigt medvetna om att vi 

genom benämningen kan bidra till fortsatt kategorisering, vilket riskerar att skapa 

stereotypa uppfattningar (jmf Mattsson, 2010:37–43). Å andra sidan menar vi att 

benämningen utifrån dessa redogörelser är mest lämpad i vårt fall och vi anser att vi 

utifrån ovanstående visar på en medvetenhet kring tillämpning av begreppet.  

 

5.8 Studiens kvalité 

I detta avsnittet redogör vi för föreliggande studies kvalité utifrån följande fyra 

tillförlitlighetskriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 

och konfirmera (Bryman, 2011:351-356). 

 

5.8.1 Trovärdighet  

För att uppnå trovärdighet i studiens resultat ska forskningen vara genomförd utefter de 

regler som hör till den valda forskningsmetoden, i vårt fall riktlinjer avseende kvalitativ 

metod. Likaså ska forskaren återge resultatet till deltagande intervjupersoner för att se om 

deras utsagor är korrekt uppfattade. Denna process benämns vid respondentvalidering 

(Bryman, 2011: 353-355). Vi har i föreliggande studie förhållit oss till de tidigare nämnda 

etiska överväganden (se avsnitt 4.8) samt till Linnéuniversitet regler som behandlar hur 

forskningen ska utövas. För att stärka studiens trovärdighet ytterligare har vi även i viss 

mån under intervjuerna frågat intervjupersonerna om vi uppfattat dem rätt vilket minskar 

risken för att vi tolkat deras utsagor felaktigt. På grund av tidsbrist har vi dock inte gjort 

någon respondentvalidering vilket sänker vår studies trovärdighet.  

 

5.8.2 Överförbarhet 

Nästa kriterium, överförbarhet, avser resultatets möjlighet att överföras till andra tillfällen 

eller miljöer. Vid kvalitativa studier talas om överförbarhet i form av om studien 

innefattar utförliga, så kallade “täta”, redogörelser. Redogörelser likt dessa kan 

tillhandahålla information till andra som hjälper dem bedöma resultatets överförbarhet 

(Bryman, 2011:355). Vi har försökt skildra så pass utförliga beskrivningar som möjligt 

kring vårt forskningsresultat för att andra ska kunna avgöra om det kan överföras till andra 

situationer. 
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5.8.3 Pålitlighet 

För att forskningen ska anses pålitlig ska det i studien finnas omfattande och ingående 

redogörelser av varenda del i forskningsprocessen, vilket vi gjort. Vi har löpande fört en 

argumentation kring varför varje del är av betydelse för föreliggande studie och på vilket 

sätt, vilket ökar studiens pålitlighet (jmf Bryman, 2011:354-355). I utförandet av 

föreliggande studie har handledare, examinator och övriga studenter i 

handledningsgruppen läst och gett synpunkter på uppsatsen, vilket ökar föreliggande 

studies kvalité. Slutligen är det dock våra egna val och avvägningar som framförs. 

Avslutningsvis har vi också genom uppsatsen eftersträvat att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till vårt material och de val vi gjort och diskuterat dess påverkan på vårt 

resultat.  

 

5.8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera  

Styrka och konfirmera avser om forskaren vid utförandet av sin studie har agerat i god 

tro. Det betyder att det ska vara tydligt att forskaren inte har haft för avsikt att påverka 

studien genom sina egna personliga värderingar (Bryman, 2011:355-356). Vi visar enligt 

oss en medvetenhet avseende vår objektivitet i studien genom att vi är medvetna om vår 

förförståelse, vår subjektiva uppfattning om vårt ämne utifrån våra tidigare erfarenheter 

(jmf Holme & Solvang, 1997:95). Förförståelsen medför å ena sidan möjligheter till 

förståelse av ting samtidigt som den kan influera forskningen och göra att synligheten av 

andra aspekter begränsas (Becker, 2008:21-28; Thomassen, 2007:95-97). Vi anser att vår 

förförståelse av arbete med handläggning av personlig assistans och arbete med brukare 

av insatsen gjorde att vi enklare kunde begripliggöra det utvalda ämnet och genom det 

förstå de erfarenheter våra intervjupersoner förmedlade. Att vi är två personer som utförde 

föreliggande studie och tolkade intervjupersonerna utsagor anser vi kan verka för att öka 

studiens tillförlitlighet. Att vi kunde lyfta skilda tankar och funderingar med varandra 

hjälpte oss att se vår forskningsfråga ur mer än ett perspektiv. Även med hjälp av vår teori 

kunde vi skapa distans till vår empiri, se bortom vår förförståelse och skapa en större 

öppenhet inför vårt material. Genom detta har vi verkat för att våra egna värderingar inte 

ska återspeglas i studien. 

 

5.9 Arbetsfördelning  

I föreliggande studie har vi ur effektivitetssynpunkt delat upp skriften av vissa delar 

mellan oss. Dock har samtliga delar omarbetats och färdigställts av oss båda. Vi har även 
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fört en gemensam diskussion avseende delarnas innehåll. Detta tillvägagångssätt menar 

vi möjliggör att arbetet får en röd tråd och gör att språket blir sammanhängande och 

likartat. Utifrån ovanstående finner vi inte att en uppdelad arbetsfördelning kan 

presenteras utan vi står båda ansvariga för samtliga delar i denna studie. 

 

6 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar vi föreliggande studies resultat och analys. Utifrån vår empiri 

konstruerade vi fem huvudteman som presenteras nedan. Vårt resultat analyseras i 

förhållande till tidigare forskning samt vår utvalda teoretiska referensram empowerment. 

 

6.1 Möjliggörande av sysselsättning genom assistans 

Samtliga intervjupersoner talade om hur insatsen personlig assistans på olika sätt 

möjliggör att vissa personer med funktionshinder som är medlemmar i deras 

organisationer kan arbeta, studera eller delta på daglig verksamhet. Alla intervjupersoner 

poängterade dock att vilken exakt hjälp som dessa brukare behöver vid sysselsättning är 

individuellt. 

 

För många är det ju enda chansen att kunna jobba, faktiskt. För har man inte någon, för du kan 

inte be en kollega att följa med dig till toaletten, såna bitar. Och inte heller i längden att, det är 

klart man tar upp om någon tappar, men i längden kan du inte förlita dig på dina kollegor utan 

det är en förutsättning. [IP1] 

 
För många personer så är det ju en direkt nödvändighet, för att kunna studera eller jobba eller, 

eller vad du nu gör. Eftersom om du inte har assistansen med dig så kan du inte utföra dina 

arbetsuppgifter fullt ut. Eller om du ens kan göra det. Du kan inte gå på toa, och då kan du inte 

vara på jobbet i alla fall. [IP4] 

 

I ovanstående citat lyfte intervjupersonerna att många brukare inte kan förvärvsarbeta 

eller studera utan personlig assistans. Alla intervjupersoner framförde att deras 

medlemmar som har assistans vid sin sysselsättning har behov av hjälp med sina 

grundläggande behov där. Merparten av intervjupersonerna lyfte att assistansen genom 

det är avgörande för att brukare ska kunna arbeta, studera eller ha daglig verksamhet. Ett 

exempel på detta gäller stöd vid toalettbesök och om hjälp med detta behov inte finns att 

tillgå kan brukaren inte vara verksam. Även Selander (2015:109-112) och Larsson 

(2008:12-14) påvisar att brukare inte klarar sig utan denna typ av hjälp vid arbete och 

daglig verksamhet. Flera intervjupersoner belyste vidare att brukarna också behöver hjälp 
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för att kunna äta och ta av och på kläderna på arbetsplatsen för att förvärvsarbetet ska 

fungera. 

 

I likhet med Selander (2015:109-112) framförde flertal intervjupersoner att utan insatsen 

kan dessa brukare inte utföra sina arbetsuppgifter då de behöver fysisk hjälp av en annan 

individ med olika moment. IP2, IP4 och IP6 uppgav att brukare exempelvis behöver hjälp 

med att sätta in papper i pärmar, skriva på datorn, ta anteckningar eller hämta material 

som står på otillgängliga platser. 

 

Samtliga intervjupersoner med erfarenhet av medlemmar som har assistans på daglig 

verksamhet talade likt Larsson (2008:12-14) om att dessa brukare inte kan delta på 

sysselsättningen utan hjälp av assistenter. Flera intervjupersoner framförde att för vissa 

brukare med talsvårigheter är assistans på daglig verksamhet och arbete en förutsättning 

för brukarnas kommunikation med andra där. En av dem talade vidare om att brukare 

behöver mer hjälp än vad personalen på daglig verksamhet kan ge dem och minskas deras 

rätt till assistans vid sysselsättningen kan de inte längre delta: 

 

Dom som har behovet av assistansen som vi har pratat om, där sysselsättningen inte kan erbjuda 

den hjälpen som behövs, så är den ju absolut det viktigaste dom har, annars funkar inte deras 

sysselsättning fullt ut. [IP5] 

 

Under intervjuerna talade flera av intervjupersonerna om att många brukare behöver 

tillförlitlig och kontinuerlig hjälp för att deras arbete ska fungera. IP1 lyfte exempelvis 

att brukare kan få viss hjälp av kollegor på arbetsplatsen men att den hjälpen inte blir 

tillförlitlig. I likhet med detta redogjorde IP6 för att det krävs kontinuerlig hjälp av en 

person som har förståelse för arbetsuppgifterna och för vad hen ska hjälpa till med för att 

förvärvsarbetet ska fungera för brukare: 

 

För att få det här flytet att kunna jobba så måste man ju ha kontinuerlig hjälp utav samma 

person som förstår vad den ska göra för jobb. Det skulle ju inte gå att lära upp en ny människa 

varje dag [...]. [IP6] 
 

Vårt resultat överensstämmer med Wangs (2007:79-84) resultat som visar att personer 

med synnedsättningar fick mer tillförlitligt stöd under arbetstid med assistans än med 

kollegors hjälp. Vidare beskrivs empowerment likt tidigare nämnt som en process som 

möjliggör att den enskilde skaffar kraft att komma ur en maktlös situation och ta kontroll 

över sin tillvaro (Starrin 2000:71-91; Askheim, 2007:18). Ur intervjupersonernas utsagor 
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framkommer att insatsen personlig assistans möjliggör att många brukare får kontroll 

över den del av sin tillvaro som berör sysselsättning. Det sker genom att de får möjlighet 

att delta i arbete, studier eller daglig verksamhet. Detta deltagande i nya aktivitetsområden 

är också ett uttryck för empowerment inom den personliga dimensionen (jmf Rowlands, 

1997:15, 111–121). Vidare kan empowerment ses som en maktöverföring (Askheim 

2007:18-32; Rønning 2007:33-47). En sådan maktöverföring syns i vårt material. Genom 

assistenternas handlande överförs makt till brukaren som möjliggör att hen kan delta på 

sin sysselsättning då brukaren får hjälp med arbetsuppgifter och personliga behov (jmf 

Askheim, 2007:26).  

 

I likhet med Clevnert och Johansson (2007:77) talade majoriteten av intervjupersonerna 

om att beslut om beviljad personlig assistans ger många brukare ökade möjligheter att 

utföra ett arbete. Intervjupersonernas utsagor avseende följderna av minskad eller 

indragen assistans relaterat till arbete belyser och styrker hur insatsen möjliggör arbete. 

Ett exempel på det uttrycktes på följande vis:  

 

De flesta blir begränsade i sitt arbete, dels kanske man inte kan arbeta som mycket som dom 

vill, men i vissa fall kan de blir att man inte kan arbeta alls. För att, man helt enkelt inte får sina 

behov tillgodosedda och då kan man inte behålla ett jobb som man har fått eller vill ha för man 

vet att det inte kommer gå ihop. [IP3] 

 

Citatet visar att vissa brukare genom beslut om indragen eller minskad assistans på arbetet 

förlorar möjligheten till fortsatt arbete för att de inte längre kan få hjälp med att tillgodose 

sina behov där. Ytterligare en konsekvens av minskad rätt till assistans som flertal 

intervjupersoner tog upp är att många brukare inte längre kan arbeta i den omfattning de 

önskar. Likaså uppgav flera intervjupersoner att utan assistans får vissa brukare utföra sitt 

arbete på distans istället för på arbetsplatsen, vilket till viss del kan fungera genom andra 

insatser. IP3 och IP4 menade att med beslut om beviljad hemtjänst har vissa brukare 

möjlighet att utföra en del arbetsmoment hemifrån eftersom de då får hjälp med 

grundläggande behov där. Dock menade intervjupersonerna att brukares arbetsuppgifter 

inte fungerar i full utsträckning med stöd av hemtjänst. IP4 framförde följande:  

 

På nåt sätt är ju ändå det här, det kanske inte [paus], men du kanske kan jobba på distans 

hemifrån med hemtjänst men då fungerar inte jobbet fullt ut. [IP4] 

 

Ovanstående visar likt Christiansen, Guldvik och Larsson (2013:1-24) att LSS-insatsen 

personlig assistans är den insats som i störst mån möjliggör att brukare kan arbeta då 
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materialet visat att hemtjänst inte gör att arbetet fungerar fullt ut för dem. Vidare 

framförde IP7 att för de som studerar innebär minskad rätt till assistans att brukares 

studietid förlängs eftersom stödets omfattning reduceras. 

 

Makt är en del av teorin om empowerment som myndiggörande, som belyser att 

empowerment-processer kan begränsas av olika maktdimensioner i samhället (Askheim, 

2007:26). I vårt resultat ser vi förbindelser mellan intervjupersonernas utsagor kring 

beslut om rätt till personlig assistans och empowerment som myndiggörande. Då ett 

beslut tas om rätt till assistans föreligger en del av brukarens möjligheter i beslutsfattarens 

handlande. Vid minskad rätt till assistans i relation till sysselsättning som 

intervjupersonerna tar upp, innebär beslutet att brukaren blir tilldelad mindre makt och 

kontroll inom sysselsättningsområdet (jmf Askheim, 2007:26).  

 

Två intervjupersoner talade om att assistans gör att vissa av deras medlemmar med 

funktionshinder får mer flexibla möjligheter till anställning. Med assistans är det alltså 

möjligt för dessa brukare att arbeta heltid, utföra fler arbetsuppgifter och således även 

söka och kunna utföra flera arbeten. 

 

Och inte bara heltid, asså mer. Man kan vara vikarie och så, man kan ta åt sig mer 

arbetsuppgifter och kunna ha en flexiblare anställning. Man har större möjlighet att söka olika 

jobb. [IP8] 

 

Flertal intervjupersoner talade om vilka former av förvärvsarbeten som assistansen 

möjliggör för vissa brukare som är anslutna till deras organisation. De framhävde att dessa 

personer med funktionshinder genom assistansen kan ha arbeten som innebär utförande 

av administrativa arbetsuppgifter. Både IP3, IP4 och IP6 beskrev vidare att flertal brukare 

med assistans inom deras organisationer arbetar inom funktionshinderområdet, 

exempelvis som assistansanordnare.  

 

Som presenterats tidigare påverkar olika empowerment-dimensioner varandra. En 

process inom den personliga dimensionen, som nämndes tidigare, är en förutsättning för 

empowerment inom den kollektiva dimensionen vilken också syns i vårt resultat. Den 

kollektiva empowerment-processen innebär att människor tillsammans strävar efter en 

större inverkan än vad de hade kunnat göra ensamma (Rowlands, 1997:127-128). 
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Brukares arbete inom funktionshinderområdet är ett uttryck för detta då de på så sätt 

tillsammans kan inverka på den egna målgruppens förutsättningar.  

 

6.2 Självbild och mående  

Merparten av intervjupersonerna talade om att den personliga assistansens möjliggörande 

av sysselsättning påverkar brukares självbild och mående på flera olika sätt. 

Intervjupersonerna framförde att självbilden förbättras hos många av deras medlemmar 

när de kan ha en sysselsättning, oavsett om det är förvärvsarbete, studier eller daglig 

verksamhet. Detta eftersom de då upplever att de utvecklas, är viktiga och meningsfulla. 

Enligt intervjupersonernas utsagor beror det på att brukare känner stolthet över sin 

sysselsättning och att chefer eller kollegor visar dem uppskattning och värderar det de 

gör. Intervjupersonerna förmedlade att när assistans möjliggör sysselsättning för brukare 

visar sig följder som känslor av stolthet och självförtroende, vilka återfinns i den 

personliga empowerment-dimensionen. Dessa följder är förekommande vid daglig 

verksamhet men också vid studier och förvärvsarbete och ger uttryck för en personlig 

empowerment-process (jmf Rowlands 1997:15, 111-121).  

 

Att genom personlig assistans kunna förvärvsarbeta visade sig enligt vårt resultat inverka 

på vissa brukares självbild på ett annorlunda sätt än studier och daglig verksamhet. Flera 

intervjupersoner framförde att med förvärvsarbete kommer också uppfattningen om den 

egna personen som en delaktig och kapabel medborgare. En intervjuperson förmedlade 

att när brukare ser sig själva som bidragande i samhället genom lönearbete följer också 

känslan av rätten att ställa krav på att samhället och självförtroende nog att göra det: 

 

Har du en arbetsplats har du ett sammanhang, du har en funktion, du är liksom en del av nånting 

större och det gör också att du har lite mer självförtroende att röra dig i övriga samhället. Du 

vågar ställa krav för att jag bidrar till samhället så då ska samhället bidra till att jag känner mig 

välkommen också.  Så jag tror att det ökar förmågan att ställa krav på omgivningen och dess 

[paus] hur man ska bli bemött som person. [IP2] 

 

Brukare upplever med lönearbete, i större mån än utan lönearbete, att de är bidragande i 

samhället och därför ska räknas och bli bemötta som alla andra enligt citatet. Angående 

förvärvsarbetande brukare med assistans visar vårt resultat också på uttryck för 

empowerment inom den personliga dimensionen genom att återspegla känslor av 

individuell kapacitet. Detta syns i intervjupersonernas berättelser när de talade om att 

brukarna genom arbete ser sig själva som kapabla medborgare. En vidare aspekt av 
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empowerment är också vad sådana karaktärsdrag i sig leder till (jmf Rowlands, 1997:127-

128). IP2 menade att synen på sig själv som en kapabel medborgare kan medföra att 

brukare börjar ställa krav. I det här fallet handlade det om att exempelvis uttrycka rätten 

att bli bemött på ett bra sätt i samhället. Även detta är ett tecken på en pågående 

empowerment-process inom den personliga dimensionen, då brukaren genom sina krav 

uttrycker sina egna åsikter angående vad denne har rätt till (jmf Rowlands, 1997:15, 111-

121).  

 

Vårt resultat visar ovan att med möjlighet till arbete kommer förmågan att ställa krav 

avseende bemötande. Även Larssons (2006:126, 177) talar i sitt resultat om bemötande, 

då han menar att arbete ger personer med funktionshinder möjlighet att få samma 

bemötande som andra medborgare istället för att bedömas efter funktionshindret.  

 

En intervjuperson förmedlade en beskrivning som innehöll skillnader i förbättringen av 

självbild och självförtroende mellan olika förvärvsarbetande brukare. De brukare som 

haft assistans vid sysselsättning under lång tid sades ställa både fler och högre krav på 

samhället. De brukare vars behov av assistans uppstått mitt i karriären, och som alltså haft 

arbete utan assistans tidigare, ser dock inte på sig själva på samma sätt enligt 

intervjupersonen. Denne menade att denna grupp i större omfattning upplever tacksamhet 

över att kunna arbeta än ser sig själva som medborgare som har rätt att ställa motkrav på 

samhället. 

 

Jag märker ju att dom som är yngre och dom som har, asså, som har fått möjlighet till assistans 

från väldigt tidig ålder. Dom tar ju mycket mer plats och ställer mycket högre krav både på 

samhället och på omgivningen [paus], det är svårare när man väl har liksom levt halva 

arbetslivet och är i den situationen, då är man nog mer gilla läget-stadiet. Glad att man kan 

fortsätta arbeta över huvud taget. [IP2] 

 

Känslor av kapacitet och självförtroende nog att uttrycka sina åsikter, vilket återfinns 

inom personlig empowerment, visar sig alltså inte samma omfattning för alla brukare som 

förvärvsarbetar. Enligt ovanstående citat är sådana följder mest vanligt förekommande 

hos brukare som haft personlig assistans i relation till arbete sedan de var unga. Brukare 

som fått assistans mitt i karriären uppvisar inte ökat självförtroende i samma utsträckning 

utan snarare tacksamhet över att kunna fortsätta arbeta överhuvudtaget. Det talar för att 

ovanstående typ av empowerment på förvärvsarbete är vanligare för de som haft assistans 

vid arbete under en längre period (jmf Rowlands, 1997:15, 111-121). 
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Vidare framförde samtliga intervjupersoner hur assistans vid sysselsättning påverkar 

brukares hälsa enligt deras erfarenheter. Fysisk ork och psykiskt välmående var aspekter 

som lyftes flertal gånger. Flera intervjupersoner lyfte hur assistans vid sysselsättning 

påverkar brukares psykiska mående positivt. IP7 menade att möjlighet till sysselsättning 

gör att många brukare går från depressiva tankar till att se sina möjligheter. Denne menade 

att brukare då fick en ljusare syn på livet. Andra intervjupersoner talade om följder av få 

minskad rätt till assistans i relation till sysselsättning. Både intervjupersoner som har 

erfarenheter av arbete, studier och daglig verksamhet upplevde att den psykiska hälsan 

påverkas negativt av indragningar. De framförde att den psykiska hälsan blev sämre i 

form av att brukare bland annat upplever att de blir borträknade, ses som belastningar och 

inte kan delta i samhället när deras möjlighet att arbeta begränsades. 

 

Också den psykiska hälsan blir naturligtvis mycket sämre om man inte är delaktig i samhället 

[IP6] 

 

IP6 uttryckte även att risken för försämring av funktionshindret minskar då brukaren är 

igång om dagarna på en sysselsättning. Flertal andra menade att personlig assistans vid 

framför allt förvärvsarbete och studier innebär mer fysisk ork. Det gör även att brukaren 

har ork över till fritiden när arbetsdagen är slut. 

 

Alltså skulle du få stöd och hjälp med vissa grejer eller vissa moment så att arbetet inte tog lika 

lång tid eller att du inte behövde trötta ut dig själv med att göra dom, så kanske du skulle orka 

att arbeta i en större utsträckning. [IP3] 

 

Dessa utsagor visar att stöd av assistenten vid sysselsättning med det som är svårt att 

utföra gör att brukare orkar behålla sin sysselsättning och vara aktiva i den omfattning de 

önskar. Utifrån intervjupersonernas svar innebär en minskning av antalet timmar som 

spenderas på en sysselsättning en försämring av brukares fysiska och psykiska hälsa. Ting 

som gynnar empowerment, så som deltagande i gruppdynamik, uppkom inte vid 

intervjupersonernas svar. Istället pratade de om motsatta faktorer i form av mindre 

delaktighet i samhället och att det i sin tur ledde till försämrad hälsa. Minskad rätt till 

personlig assistans i relation till sysselsättning verkar alltså enligt materialet leda till 

följder som är motsatta det som gynnar processen av empowerment (jmf Rowlands, 

1997:15, 119). 

 



  
 

32 

 

 

6.3 Relationer  

Ett återkommande ämne som majoriteten av intervjupersonerna talade om under 

intervjuerna är att assistans vid sysselsättning påverkar brukares relationer. 

 

Larsson (2008:12-14) menar att assistans vid sysselsättning ger individen möjlighet att 

delta i en social gemenskap, vilket åskådliggörs i intervjupersoners utsagor. Både 

intervjupersoner som har medlemmar med assistans på arbete, studier och daglig 

verksamhet belyste den ökade sociala gemenskap som insatsen vid sysselsättning 

möjliggör. IP5 och IP6 beskrev att genom att brukare är en del av en grupp på den dagliga 

verksamheten skapas där en social samvaro. Vidare framförde flertal intervjupersoner att 

brukare får ökat umgänge genom kollegorna på arbetsplatsen. Två av dem uppgav 

följande: 

 

Jaa, man kan ju umgås mer med sina kollegor privat. Och man har möjlighet att komma ut 

tänker jag. Det skapar ju förutsättningen för det sociala livet eller vad säger man. [IP8] 

 
Att man liksom har kollegor och får nåt slags nätverk. Man känner sig inte lika ensam och 

isolerad. Att det kanske inte bara är liksom vänner och familj utan man har en klick av 

människor också, och jag tror att det kan stärka dom kanske viktigaste relationerna som man 

har, kanske med vänner och familj. Att man vet att nej men det är inte konstigt att delta på mina 

villkor och det inte konstigt att vara en del av ett sammanhang, det är ingen som ser en som en 

belastning eller [paus]. Att den tanken eller självsäkerheten följer med en även i dom andra 

relationerna. [IP2] 

 

Ovan belyste intervjupersonerna att assistansen relaterat till förvärvsarbete och studier 

möjliggör att vissa brukares isolering minskas vilket gynnar den relationella 

empowerment-processen. Intervjupersoner uttryckte även att brukares kollegor blir 

vänner som de umgås med utanför sysselsättningen. Denna möjlighet att utveckla och 

påverka sina relationers karaktär är ytterligare ett uttryck för en pågående relationell 

empowerment-process (jmf Rowlands 1997:15, 119). När brukares nätverk blir större 

känner de sig mer självsäkra avseende att delta i sina relationer på sina villkor enligt 

ovanstående uttalande. Även denna självsäkerhet är ett tecken på personlig empowerment 

(jmf Rowlands 1997:15, 111-121).  
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För att assistans vid sysselsättning ska fungera talade flera intervjupersoner om relationen 

mellan brukare och assistent och belyste vikten av den. Vid intervjuerna framförde de 

betydelsen av att parterna förstår och respekterar varandras roller på sysselsättningen. 

Men där, de bygger ju otroligt mycket på öppenhet. Och att man är införstådd med sin roll, både 

som brukare och assistent. För båda har en viktig roll. Brukaren måste ju tala om vad man 

förväntar sig också om det ska kunna bli så. [IP1] 

 

Likaså framför intervjupersonerna att brukaren behöver förmedla vidare till andra 

kollegor på arbetsplatsen vad det är för roll assistenten har. Detta gör enligt 

intervjupersoner att brukares kollegor kan förhålla sig till assistenten på det sätt som 

brukaren önskar, vilket upplevs underlätta relationen mellan brukaren och kollegorna. IP1 

beskrev även att för att assistansen ska fungera på förvärvsarbetet krävs tydlighet mellan 

brukare och assistent så att parterna är införstådda med vem som sköter vad. I linje med 

detta talade IP2 om gränsdragning i relationen mellan parterna, att brukaren uppger när 

hen vill och behöver att assistenten är delaktig på arbetet eller i skolan. Den relationella 

empowerment-dimensionen karaktäriseras vid förmåga att kunna påverka en relation 

(Rowlands, 1997:15, 119) vilket intervjupersonerna skildrar att vissa av deras 

medlemmar har förmåga att göra. De kommunicerar med sina assistenter om vad deras 

roll på sysselsättningen är och drar gränser för i vilka sammanhang de vill eller inte vill 

ha deras deltagande och hjälp. Således påverkar brukaren relationen och förhandlar om 

sin rätt att styra sin assistans på arbetsplatsen, vilket talar för en pågående relationell 

empowerment-process (jmf Rowlands, 1997:15, 119). 

 

Flera intervjupersoner framförde att om brukaren har en nära relation till sina assistenter 

kan det medföra att denne umgås och samtalar mer med sina assistenter än med andra 

kollegor. Likaså talade IP4 om att assistenten kan bli som en mellanhand vid hjälp med 

kommunikation. Det blir en person som finns mellan brukaren och dennes kollegor. I 

dessa utsagorna åskådliggjordes att relationen mellan brukare och assistent på 

förvärvsarbete eller vid studier kan påverka brukarens sociala inkludering. Larsson 

(2008:14) visar i sin studie att assistans möjliggör socialt deltagande på arbetsplatsen för 

brukare vilket även vårt material visar. Vårt resultat visar dock även till skillnad från 

Larssons (2008:14) att assistansen i vissa fall kan försvåra brukarens sociala inkludering.  
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6.4 Autonomi och beroende  

Under intervjuerna talade alla representanterna för brukarorganisationer om autonomi 

och beroende i relation till assistans vid sysselsättning. En av dessa erfarenheter rör 

brukares möjligheter att göra egna, självständiga val. Gällande förvärvsarbete upplevs 

möjligheten att välja att arbeta över huvud taget, välja arbetsplats och deltagande på 

arbetsplatsen större med personlig assistans på arbetet enligt intervjupersoner. En av dem 

beskriver autonomi och självständighet i relation till arbete enligt följande: 

 

Att vara självständig är att kunna gå och utföra sitt arbete. Vare sig man gör det alldeles själv 

eller man gör en viss del med hjälp av en assistent. För det är just den biten som är att vara 

självständig. [...] Så självständigheten är att ha en assistent och att kunna gå och jobba. [IP6] 

 

En innebörd av empowerment är kapaciteten hos en individ att ta kontroll över sitt eget 

liv och utöva sin makt (Adams, 2008:17). Detta återspeglas i intervjupersonernas svar 

som talar för pågående empowerment-processer. Flera menade att brukare upplever att 

de har kontroll och självbestämmande i sina liv när de kan ha en sysselsättning, som de 

även kan påverka, genom personlig assistans. 

 

En intervjuperson talade om sina erfarenheter av att brukare väljer utbildning annorlunda 

då de har rätt till personlig assistans. Denne menade att brukare då väljer vad de faktiskt 

vill studera, snarare än att välja utbildning beroende på vad brukaren tror är möjligt att 

studera med ett funktionshinder: 

Dom som har studerat med assistans och faktiskt tar det som en självklarhet, dom är nog 

kaxigare i sina yrkesval. Dom har inga problem att studera till jurist eller ingenjör eller läkare 

eller så där för att [paus]. Ja men det fixar man, med assistans, det kompenserar ju det jag inte 

kan. [IP2] 

 

Personlig assistans på arbetet ger också känslor av att autonomi och självständighet 

utanför arbetet är möjligt enligt tre intervjupersoner. Dessa menade att genom att kunna 

arbeta likt alla andra skapas också tankar hos brukaren kring att livet utanför 

arbetsplatsen också kan se ut som andras. IP6 menade att tankar föds hos brukare 

gällande att kunna göra det de vill i det övriga livet, från att resa till att bilda familj. IP2 

uttryckte i sin tur följande: 
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Dom som har assistans på jobbet, det blir ju mer självklart att faktiskt kunna bilda familjer själv. 

Att skaffa barn för att man vet att ja men jag lever ju ett liv som alla andra tack vare assistansen 

så varför skulle inte jag kunna skaffa barn eller barnbarn eller. Saker blir mer självklara. [IP2] 

 

Vårt resultat överensstämmer med det resultat Larsson (2006:119, 131, 184) presenterar, 

som visar att självständighet är en betydande effekt av arbete och att brukare genom det 

upplever att de är som alla andra. Likt tidigare nämnt beskrivs empowerment som 

förmågan hos en individ eller grupp att uppnå sina egna mål (Adams, 2008:17). Detta 

tolkar vi att ovanstående utsagor är exempel på. Intervjupersonerna framhävde att det för 

många brukare ses som en självklarhet att kunna göra olika livsval och nå sina mål som 

andra genom att de arbetar som andra.   

Flera intervjupersoner talade även om begränsningar som personlig assistans vid 

sysselsättning kan innebära, både vid förvärvsarbete och daglig verksamhet. Vid båda 

typerna av sysselsättning består begränsningen i att brukare trots assistans inte alltid blir 

fullständigt autonoma och ibland även maktlösa. IP2 och IP4 hade erfarenheter av brukare 

som vid arbete tar mycket hänsyn till hur både assistenten och andra personer på arbete 

uppfattar och vill ha olika saker gjorda. Detta gjorde att brukarna anpassade sig till andras 

önskemål istället för att låta sina egna vara styrande: 

Det är ganska vanligt att man känner sig maktlös även där. För man fastnar lite i hur assistenten 

och kanske omvärlden uppfattar situationer och då anpassar man sig själv efter dem istället att 

för nej men så här vill jag ha det. [IP2] 

 

Denna del av vårt resultat är i linje med det Selander (2015:114) presenterar som också 

visar det självbestämmande som kommer med assistans kan innefatta begränsningar. 

Även hon har funnit att det förekommer att brukare anpassar sig efter sina assistenter. 

 

En annan intervjuperson talade om samma typ av begränsning till autonomi vid daglig 

verksamhet. Denne upplevde att det förekom att assistenter inte gav brukare tid att göra 

sina egna val på sysselsättningen utan att assistenterna valde åt dem. 

 

[...] assistenterna inte alltid väntar in och låter brukaren få möjlighet att välja själv. [IP6] 

 

I intervjupersonernas utsagor om daglig verksamhet framkom att assistenter ibland tar 

beslut åt brukare istället för att vänta på att de ska uttrycka sin egen önskan. Det innebär 

enligt intervjupersonerna att det av den anledningen kan vara svårt för de brukarna att 
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vara självständiga på daglig verksamhet. Materialet visade att det kan vara svårt att vara 

självständig även på arbetsplatsen. Där berodde det istället på att brukare anpassar sig 

mycket efter bland annat assistenten och vad de tror att denne föredrar istället för att göra 

sin egen vilja hörd. Empowerment som myndiggörande innebär att den som givit 

individen möjligheter och makt kan avgöra vilken omfattning de ska ha och vad de är 

tänka att innefatta (Askheim, 2007:26). I flera fall innehåller intervjupersonernas utsagor 

sådant myndiggörande och möjligheter till kontroll för brukare genom sin assistent. 

Assistenterna hjälper dem genomföra sådant de själva beslutat om, såsom att medverka 

på aktiviteter inom sysselsättning. På detta sätt ger assistenten brukaren makt genom sitt 

handlande vilket talar för empowerment som myndiggörande. Men intervjupersonen ovan 

talade även om fall då assistenter gör val åt brukare istället för att vänta på deras beslut. 

Makten och kontrollen finns då hos assistenten och inte hos brukaren vilket talar emot 

myndiggörandet (jmf Askheim, 2007:26).  

 

Under intervjuerna fanns också uppfattningen hos intervjupersonerna att minskad rätt till 

assistans vid sysselsättning har påverkat brukares autonomi och beroende. Selander 

(2015:193) menar att striktare rättsliga bedömningar av personlig assistans kommer att 

påverka brukarens självständighet genom ökat beroende av anhöriga för att brukarens 

hjälpbehov ska tillgodoses. Tecken på detta syns också i våra intervjupersoners 

uttalanden. Flera intervjupersoner talade om brukare som förlorar kontroll i sina liv när 

rätten till den personliga assistansen vid sysselsättning minskas eller dras in. De menade 

att det beror på att brukarna då behöver förlita sig på sin partner, sina vänner eller sin 

familj i högre grad än när de har assistans. IP8 berättade bland annat om en brukare som 

fått indragen assistans och därför blivit tvungen att ta med sig anhöriga till arbetsplatsen 

för att få hjälp med grundläggande behov och kunna utföra sitt arbete. En annan 

intervjuperson berättade om en brukare som inte kunde fortsätta arbeta och blev tvungen 

att bo med sina föräldrar när assistansen drogs in: 

 

Hen hade assistans genom kommunen och fick ett bra betalt arbete i [ort] men fick ingen 

assistans i [ort]. Så hen fick flytta hem till sina föräldrar igen och kunde inte fortsätta arbeta. 

[IP6] 

 

Askheims (1999:115) resultat visar likt vårt att personlig assistans medför att personer 

som beviljats insatsen upplever en ökad självständighet genom ett minskat beroende av 
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anhörigas hjälp. Assistansen gör enligt våra intervjupersoner att brukare inte behöver vara 

beroende av att anhöriga finns med dem på arbetet eller vid daglig verksamhet.  

 

6.5 Inkludering och jämlikhet  

Propositionen för LSS-lagstiftningen återspelar värderingar som rättvisa och integration 

genom att uttrycka jämlikhet, lika levnadsvillkor och samhällsdeltagande enligt 

Ehliasson, Ericsson och Bengtsson (2016:234–239). Dessa värderingar återfinns också i 

våra intervjupersoners utsagor. En intervjuperson uttryckte följande angående hur 

personlig assistans vid sysselsättning bidrar till lika levnadsvillkor:  

[...] för att kunna leva ett liv som alla andra som alltid är den stora målsättningen. [IP5] 

 

Flera intervjupersoner uttryckte att sysselsättning innebär en större inkludering. De 

menade att genom samhällsdeltagande kan de vara en del av någonting större vilket de 

menar att brukare upplever är viktigt. Genom detta skapas känslor av sammanhang och 

inkludering. 

Där är det också så många saker som går i hand med varandra för jag tänker att har du en 

arbetsplats har du ett sammanhang, du har en funktion, du är liksom en del av nånting större. 

[IP2] 

 

Det gör ju att man som sagt kanske kan dels vara inkluderad på arbetsplatsen och göra 

det alla andra gör på arbetsplatsen. [...] Även alltså vara inkluderad i köksveckan till att 

rent praktiskt kunna utföra olika arbetsuppgifter och arbetsmoment. [IP3] 

 

Insatsen gör enligt intervjupersonerna att brukare kan inkluderas på arbetsplatser genom 

att de kan delta likt andra i exempelvis olika arbetsmoment och andra aktiviteter. Att 

kunna ta del av nya aktiviteter är ett uttryck för personlig empowerment, vilket 

ovanstående är exempel på (jmf Rowlands, 1997:15, 111–121).  

Andra intervjupersoner framhävde att personlig assistans bidrar till mer jämlika villkor 

på sysselsättningen. De menade dock till skillnad från ovanstående att brukarna trots 

insatsen inte alltid kan göra allt som andra gör på sysselsättningen. Majoriteten av 

intervjupersonerna hade erfarenhet av att brukare trots assistans inte har samma 

möjligheter som andra att ha sysselsättning på heltid på grund av sitt funktionshinder. En 

överrepresentation avseende erfarenheter av sysselsättning på deltid framkom. I likhet 

med detta uttryckte en intervjuperson att assistans ger möjlighet till mer lika villkor men 

att de inte blir fullt jämlika trots insatsen på följande vis: 
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Men då har de ju möjlighet att lite mer på lika villkor, inte fullt ut men, bättre möjligheter. [IP7] 

 

Vårt resultat ser vi överensstämmer med det Giertz (2012:23, 129) kommit fram till, då 

hon menar att assistans inte alltid kan ersätta de möjligheter inom arbetsmarknaden som 

går förlorade genom funktionsnedsättning. Detta syns i vårt resultat genom att assistans 

sällan ersätter de möjligheter att arbeta heltid som går förlorade genom funktionshinder. 

 

Både IP6 och IP8 talade om möjligheten till inkludering på utbildningar och 

arbetsmarknad i relation till minskad eller indragen rätt till assistans. De uttryckte att 

inkluderingen begränsas. En av dem menade att känslan av att den personliga assistansen 

inte längre är en självklarhet gör att färre brukare vågar söka sig högre utbildningar. De 

upplever en rädsla inför svårigheter att inte kunna arbeta efter utbildningen på grund av 

risken för indragen eller minskad rätt till assistans. Det gör att utbildningen inte leder till 

någonting och att de inte kan betala av eventuella studieskulder: 

[...] vilket också har hörts nu dom sista åren att unga funktionshindrade inte vågar börja studera, 

för att man vet inte hur det kommer se ut i framtiden och så står man med en massa 

studieskulder och så kan man inte jobba för assistansen är indragen. [IP6] 
 

Lillestø och Sandvins (2014:45-58) resultat visar i likhet med vårt att utbildning inte 

medför samma förutsättningar i det vuxna livet för personer med funktionshinder som det 

gör för personer utan. De framhäver att personer med funktionshinder möter hinder i 

relation till arbetsmarknaden trots att de är välutbildade. Det visar även vårt material då 

arbete efter utbildning blir svårt för brukare utan stödinsatserna som de behöver enligt 

intervjupersonerna ovan.  

 

Vid insamlingen av empirin kom majoriteten av intervjupersonerna att tala om den 

ekonomiska innebörden för brukare av att ha personlig assistans på förvärvsarbetet. De 

framförde att utan personlig assistans kan många personer med funktionshinder inte 

arbeta och således inte tjäna sin egen inkomst. Istället får brukare erhålla inkomst genom 

andra ersättningar. IP1 uppger vidare att de ersättningar som brukaren kan få är väldigt 

låga. En annan uttryckte följande: 
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Jaa, för har man ingen assistans så kanske man inte kan arbeta och tjäna in egna pengar. Då 

kanske man bli, alltså få ta bidrag istället. Och man inte har möjlighet att komma ut och jobba. 

[IP8] 

 

Flertalet intervjupersoner framhöll assistansens inverkan på brukares ekonomi och de 

möjligheterna som kommer med att ha en egen inkomst. IP6 framhävde de ekonomiska 

möjligheterna på följande sätt: 

 

Det är som sagt, har du inte assistans så kan du inte jobba om du har en grav 

funktionsnedsättning. Då faller ju liksom allt det här andra också med ekonomi, och kunna åka 

och handla och ha ett positivt liv, åka på semester, skaffa familj, vad man nu vill göra i sitt liv. 

Kan du inte arbeta och inte ha assistans där så kan du inte göra något av det andra heller. [IP6] 

 

Även Lillestø och Sandvins (2014:45-58) resultat visar likt vårt att om personer med 

funktionshinder stängs ute från arbetsmarknaden så begränsas de ekonomiska 

möjligheterna som ett lönearbete ger och även möjligheten till självförsörjning.  

 

En annan aspekt av personlig assistans på förvärvsarbete är möjligheten till ekonomisk 

jämlikhet. Flera intervjupersoner talade om detta i relation till förvärvsarbete och 

framhävde att det på olika sätt bidrar till jämlikhet. IP2 menade att ekonomiska 

förutsättningar gör att många brukare får samma möjlighet som andra att resa och ta 

körkort. IP4 uttryckte i sin tur: 

 

Alltså första steget är ju det viktigaste, så kommer du in på ett arbete så är ju chansen större att 

du kommer in på nästa. Så det är klart att det gör en möjlighet för att blir mer, på läng sikt 

ekonomiskt mer oberoende, som andra personer i samhället utan funktionsnedsättning. Att jag 

hamnar på en mer jämlik ekonomisk grad även om det vi kan se att folk inte, amen många orkar 

ju inte jobba heltid. Och då är det klart att du kanske hamnar på en lägre ekonomisk nivå ändå, 

men du har ändå möjligheter och chanserna att faktiskt komma upp på samma nivå som många 

som inte har nedsättning. Så att jag ser det ju också som en jämlikhetsfaktor. [IP4] 

 

Att kunna förvärvsarbeta genom personlig assistans gör att brukare har möjlighet att 

hamna på en ekonomisk nivå mer jämlik andras. En aspekt av empowerment är också vad 

sådana effekter i sin tur leder till. IP1 och IP3 uttryckte att möjligheten till en mer jämlik 

ekonomisk nivå genom inkomst leder till att brukare får en bättre pension (jmf Rowlands, 

1997:127-128). Vidare är en utgångspunkt i syn på empowerment som tre dimensioner 

kontrollerande makt varav individen får möjligheter till en inkomst som innebär att hen 

kan delta i områden som kräver ekonomi. Ur ovanstående utsagor åskådliggörs att sådan 

makt blir möjlig för brukare som kan förvärvsarbeta genom assistans när de kan välja att 

resa och ta körkort (jmf Rowlands, 1997:13-16).  
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7 Diskussion 

Nedan besvarar vi och för en diskussion gällande studiens syfte och frågeställningar. Vi 

ger därefter förslag på vidare forskning.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

För att uppnå vårt syfte utgick vi under intervjuerna från studiens två frågeställningar. 

Den första frågeställningen berör hur representanter för brukarorganisationer uppfattar 

insatsen personlig assistans vid sysselsättning. De intervjuade representanterna för 

brukarorganisationer uppfattar att assistans möjliggör att många av deras medlemmar 

överhuvudtaget kan delta i arbete, studier och daglig verksamhet. Gemensamt för alla 

representanter är även att de uppfattar att hjälp med grundläggande behov är en aspekt 

som möjliggör sysselsättning för brukare (jmf Larsson, 2008:12-14; Selander, 2015:109-

112). Även andra typer av stöd uppfattar de som avgörande, bland annat hjälp med 

arbetsuppgifter och kommunikation med andra personer på arbetsplatsen. Att sådan hjälp 

blir tillförlitlig och kontinuerlig genom personlig assistans belyste även flera 

representanter (jmf Wang, 2007:79-84). Många av dem menade även att relationen 

mellan brukare och assistent är avgörande för att sysselsättningen ska fungera. Båda 

parterna behöver vara införstådda med sina roller och uppgifter. Representanter som 

talade om studier uppfattar att personlig assistans ger ökade valmöjligheter gällande typ 

av utbildning. Brukares vetskap om sin rätt till assistans gör att de väljer utbildning 

baserat på egna önskemål snarare än på vad de tror är möjligt med ett funktionshinder 

enligt representanternas erfarenheter. Representanter som talade om arbete uppfattar även 

att valmöjligheterna ökade gällande typ av arbete och arbetets omfattning. Samtidigt ser 

vi i utsagorna att representanterna förmedlar att deras medlemmar med assistans på 

sysselsättning främst arbetar deltid med administrativa arbeten. Det får oss att fundera 

kring representanternas beskrivning av större möjligheter för brukare att erhålla olika 

former av arbete och hur de ser ut i praktiken. Merparten av de brukare som ingår i de 

utvalda brukarorganisationerna kanske främst är intresserade av administrativt arbete 

eller kanske vissa brukares möjlighet till olika arbeten är begränsade trots att de har 

assistans. Kan de ökade möjligheterna vara svåra att nyttja på grund av att brukare främst 

anställs inom administrativt arbete? Eller söker sig många brukare till sådana jobb för att 

de inte alltid uppfattar de ökade möjligheterna som representanterna talar om? 
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Ur representanternas svar har vi identifierat såväl uppfattningar om möjligheter som 

begränsningar för brukare med att ha assistans vid sysselsättning. Vår tolkning är att 

representanterna för brukarorganisationer uppfattar att assistansen möjliggör en större 

inkludering på arbetsplatsen för brukare. Detta sker genom att de kan vara delaktiga i 

utförande av arbetsuppgifterna och även i andra aktiviteter på deras sysselsättning. Det 

blir även möjligt för brukare att genom assistansen kunna utföra sitt arbete på 

arbetsplatsen och inte på distans. Vi tolkar utifrån representanternas uppfattning att 

personlig assistans är en insats som gör detta möjligt, till skillnad från insatser som 

hemtjänst. Vi tolkar vidare utifrån intervjupersonernas utsagor att de även uppfattar att 

sysselsättning ger personer med funktionshinder en social samvaro på arbetsplatsen. Å 

andra sidan ser vi också att representanterna uppfattar att assistenterna på arbetsplatsen 

kan begränsa brukares sociala inkludering. Enligt representanternas uppfattning kan 

brukare ibland komma närmare assistenten än kollegorna eftersom relationen är så nära. 

Detta tolkar vi kan hämma brukarens inklusion. Vidare har intervjupersonerna 

erfarenheter av att assistenter kan begränsa brukarens autonomi på daglig verksamhet 

genom att inte låta brukare göra sina egna val. Autonomin på arbetet kan även bli 

begränsat då brukarna i vissa fall anpassar sig till assistenterna istället för att låta sina 

egna viljor vara styrande (jmf Selander, 2015:114).  

 

Den andra frågeställningen berör hur representanter för brukarorganisationer uppfattar att 

personlig assistans vid sysselsättning får effekter på brukarens liv utanför 

sysselsättningen. De intervjuade representanterna uppfattar att brukare får en ökad 

inkludering i samhället genom det samhällsdeltagande som sysselsättning innebär. 

Sysselsättning gör också att brukares självbild förbättras eftersom de upplever att de är 

meningsfulla och har någonting att vara stolta över. Vidare uppfattar representanterna 

även att möjliggörandet av sysselsättning bidrar till brukares generella mående. Enligt 

deras erfarenheter kan en upplevd god psykisk hälsa bevaras genom deltagande i 

samhället och sociala sammanhang. Även den fysiska hälsan kan dra nytta av 

sysselsättning då aktivitet kan minska risken för försämringar av vissa funktionshinder. 

Representanterna uppfattade även att assistans relaterat till sysselsättning gör att brukare 

får ett utökat socialt nätverk exempelvis genom att kollegor blir vänner som de umgås 

med på fritiden (jmf Larsson, 2008:12-14). 
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Utifrån representanternas utsagor kring beroende och autonomi ser vi även att assistansen 

påverkar fler av brukares relationer. Representanter talade om att minskad rätt till 

assistans i relation till sysselsättning gör att brukaren blir beroende av stöd från anhöriga 

för att kunna delta på sin sysselsättning. Vi ser därav att rätt till personlig assistans gör att 

brukares föräldrar eller partners kan vara just deras föräldrar eller partners och inte 

behöver anta en assistentliknande roll vid sysselsättning. Det bidrar enligt oss till att 

brukare får möjlighet att i större omfattning påverka vilken karaktär deras nära relationer 

har. 

 

Vidare ser vi att vissa effekter som representanterna uppfattar enbart framkommer vid 

assistans relaterat till förvärvsarbete. Detta avser bland annat förbättrade ekonomiska 

villkor. Vi anser att det kan förklaras genom att daglig verksamhet inte ger en lön som 

förvärvsarbete gör. Med anledning av detta har personlig assistans vid daglig verksamhet 

ingen inverkan på ekonomisk utsatthet på det sätt som personlig assistans vid 

förvärvsarbete har. Ett annat exempel på effekter som endast togs upp vid assistans i 

relation till förvärvsarbete är möjligheten till ökad autonomi i det övriga livet. Endast 

representanter som talade om arbete uppfattade att när brukare kan arbeta likt andra ser 

de också möjligheter att leva som andra även inom fler livsområden, exempelvis gällande 

att kunna välja att resa och bilda familj.  

 

Effekter visade sig även skiljas åt mellan olika förvärvsarbetare brukare avseende den 

förbättrade självbilden. En representant uppfattade att de som haft personlig assistans på 

arbete under längre tid visar självförtroende i det offentliga rummet och ställer krav på 

samhället. De brukare som haft insatsen under en kortare tid visade enligt denne istället 

tacksamhet över att kunna fortsätta vara yrkesverksamma. En annan representant 

uppfattade också att assistans kan vara ett stressmoment när insatsen först beviljas då det 

är svårt att arbetsleda den och veta hur den ska användas. Det sistnämnda tolkar vi som 

en möjlig förklaring till varför de som haft assistans på arbetet längre får andra effekter 

av den.  

 

Då representanter talade om konsekvenser av minskningar och indragningar av rätten till 

assistans relaterat till sysselsättning förekom ovan nämnda teman i samtalen. 

Konsekvenserna av indragningarna förelåg ofta i motsatserna till annat de tog upp, 

exempelvis förlorad möjlighet till sysselsättning, ökad ekonomisk utsatthet och sämre 
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mående. Vi anser att detta styrker de uppfattningar representanterna har redogjort för 

angående personlig assistans i relation till sysselsättning och analysen vi gjort av dem. 

Detta eftersom vi i studien kunnat jämföra vissa aspekter inom sysselsättningsområdet 

avseende hur de förefaller med assistans och utan assistans för brukare. 

 

Vårt syfte med studien var att undersöka de erfarenheter och uppfattningar som 

representanter för brukarorganisationer har gällande personlig assistans vid sysselsättning 

för att därigenom skapa ökad kunskap om insatsens betydelse i relation till sysselsättning. 

Genom att vi tagit del av och analyserat intervjupersonernas utsagor anser vi att vi har 

uppnått studiens syfte. Vi har fått kunskap om betydelsen av personlig assistans relaterat 

till sysselsättning utifrån intervjupersonernas uppfattningar. I föreliggande studie har den 

insamlade empirin, och således också den uppnådda kunskapen, främst kommit att beröra 

förvärvsarbete. Dock finner vi att den kunskap vi nått gällande assistans vid andra former 

av sysselsättning är av vikt då även den kan bidra till att i praktiken bemöta det sociala 

problem vi undersökt. Föreliggande studie anser vi tillför kunskap inom en del av 

funktionshinderområdet där det enligt vår genomgång av tidigare forskning finns 

begränsad kunskap. Enligt vår studie är personlig assistans av betydelse inom 

sysselsättningsområdet då det är förutsättning för många representerade brukares 

möjlighet att arbeta, studera eller delta på daglig verksamhet. Dock framkom det att 

personlig assistans inte kan täcka upp för alla svårigheter som målgruppen möter inom 

sysselsättningsområdet. Insatsen har betydelse för hur dessa brukares situation på 

sysselsättningen sedan ser ut men också för andra livsområden där effekter av möjligheten 

till sysselsättning återfinns. Möjliggörandet av sysselsättning genom assistans bidrar även 

till empowerment för många brukare som representanterna talat om, både genom 

myndiggörande och genom processer inom den personliga, relationella och kollektiva 

dimensionen.  

 

7.2 Förslag på vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning finner vi att det skulle vara av intresse att undersöka 

personliga assistenters upplevelser av assistans i relation till sysselsättning. Genom deras 

utsagor kan ytterligare perspektiv avseende vårt ämne skildras. Under uppsatsprocessen 

uppmärksammade vi vidare en annan aspekt gällande assistans gällande vårt ämne som 

vi anser skulle vara av intresse att forska vidare kring. Detta avser en komparativ studie 

gällande upplevelser av assistans vid sysselsättning mellan personer som haft assistans 
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under hela livet och individer som tidigare kunnat arbeta utan hjälp men inte längre har 

den möjligheten. Vår empiri visar att självbilden som möjligheten till sysselsättning ger 

skiljer sig åt mellan dessa grupper, varav det vore intressant att undersöka om det 

eventuellt finns andra skillnader i deras upplevelser.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Deltagande vid forskningsstudie  

Hej! Vi heter Hanna Wolf och Felicia Olofsson och studerar sjätte terminen på 

socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver just nu ett 

examensarbete och skulle vilja ha er som intervjupersoner i vår studie. Syftet med 

studien är att undersöka intresseorganisationers erfarenheter av assistans ur ett 

brukarperspektiv. Mer precist intresserar vi oss för vilken betydelse insatsen kan ha i 

relation till sysselsättning.   

 

Vi har valt att intervjua er som representanter för er brukarorganisation. Vi vill nå era 

erfarenheter och uppfattningar kring ämnet och även indirekt via er nå brukarnas egna 

upplevelser.  

 

Om du vill delta som intervjuperson i vår studie är ditt deltagande frivilligt och kan 

avbrytas när helst du önskar och helt utan motivering. Vi kommer att komma överens 

med dig om hur och var intervjun ska genomföras, och både intervju via telefon och vid 

fysiskt möte är möjligt. Intervjun uppskattas vara cirka en timme lång och kommer att 

spelas in. Materialet som spelas in kommer dock enbart att användas i forskningssyfte 

och avidentifieras. Efter uppsatsen är klar och examinerad kommer det inspelade 

materialet att raderas.  

 

Om du har frågor gällande vår studie eller ditt deltagande i den är du välkommen att 

kontakta oss eller vår handledare.  

 

Felicia Olofsson                                                                           Hanna Wolf 

fo222dgstudent.lnu.se                                                                  hw222fh@student.lnu.se 

 

Marie Eriksson, handledare: marie.eriksson@lnu.se 

 

Institutionen för socialt arbete  

 

 
 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Intervjun inleds med en kort presentation av studie, dess syfte och genomförande. 

Intervjupersonen delges sedan information avseende nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och informationskravet. Därefter ges tillfälle 

för intervjupersonen att ställa frågor innan intervjun påbörjas. Innan intervjun har 

avslutats har vi även gett intervjupersonen möjlighet att framföra andra uppfattningar 

avseende ämnet som inte framkommit utifrån våra frågor.  

 

Teman och frågor 

 

Form av sysselsättning 

Beskriv vilken/vilka typer av sysselsättning era medlemmar med personlig assistans 

har? (Förvärvsarbete, studier eller daglig verksamhet). 

Om det rör sig om förvärvsarbete, vilken typ av förvärvsarbete har de? 

I vilken omfattning har de sysselsättning? 

 

Personlig assistans vid sysselsättning 

Vilken hjälp får era medlemmar med personlig assistans av assistenten på 

sysselsättningen? 

Hur upplevs det att ha personlig assistans på sysselsättningen?  

Vad betyder det att ha insatsen personlig assistans på sysselsättningen för era 

medlemmar? 

Upplever era medlemmar att personlig assistans på deras sysselsättning skapar 

möjligheter? I så fall vilka och hur?  

Upplever era medlemmar att personlig assistans på deras sysselsättning skapar 

begränsningar? I så fall vilka och hur? 

Upplever era medlemmar att personlig assistans på sysselsättningen har inverkat på 

förutsättningar till sysselsättning, försörjning, yrkesval, arbetstid och utförande av 

arbetsuppgifter? I så fall hur? 

Känner ni till medlemmar som först inte hade personlig assistans på sysselsättning men 

sedan fick det? Hur upplevdes det i sådana fall?  

 



  
 

III 

Effekter på livet utanför sysselsättningen 

Upplever era medlemmar att personlig assistans på sysselsättningen har effekter på livet 

utanför sysselsättningen? I så fall vilka och hur? 

Upplever era medlemmar att personlig assistans på sysselsättningen får effekter på 

framtiden? Inom vilka områden i så fall och hur?  

 

Minskad eller indragen personlig assistans i fråga om sysselsättning  

Upplever de medlemmar som fått indragen eller minskad personlig assistans att det har 

påverkat sysselsättningen? Inom vilka områden i så fall och hur? 

Upplever de medlemmar som fått indragen eller minskad personlig assistans att det har 

inverkat på förutsättningar till sysselsättning, försörjning, yrkesval, arbetstid och 

utförande av arbetsuppgifter? I så fall hur? 

Upplever de medlemmar som fått indragen eller minskad personlig assistans i relation 

till sysselsättning att det har haft effekter på livet utanför sysselsättningen? I så fall vilka 

och hur? 
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Bilaga 3 Analysschema 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Undertema Huvudtema  

Ja men då är det väl 

inom det sociala. Att 

man liksom har 

kollegor och får nån 

slags nätverk. Man 

känner sig inte lika 

ensam och isolerad… 

Personlig 

assistans på 

arbete ger 

minskad 

isoleringen och 

ger brukaren ett 

socialt nätverk 

Minskad 

isolering, 

relation till 

kollegor och 

socialt 

nätverk 

Socialt 

nätverk 

Relationer  

Men där, de bygger ju 

otroligt mycket på 

öppenhet. Och att man 

är införstådd med sin 

roll, både som brukare 

och assistent. För båda 

har en viktig roll. 

Brukaren måste ju tala 

om vad  

man förvänta sig 

också om det ska 

kunna bli så.  

En fungerande 

assistans på 

arbetet bygger 

på öppenhet, att 

brukare och 

assistent förstå 

sina roller och 

att brukaren 

förmedlar vad 

hen förväntar 

sig. 

Öppenhet 

och förstå 

varandras 

roller 

Relation 

mellan 

brukare och 

assistent 

Relationer 

Ja nej men du har ju 

hela den sociala 

gemenskapen som du 

har på om du har ett 

jobb då och du ingår i 

ett team, den tappar du 

ju också då ju. 

Indragning av 

assistansen 

relaterat till 

arbete gör att 

brukaren 

förlorar den 

sociala 

gemenskap som 

ett arbete ger. 

Arbete ger 

social 

gemenskap. 

Social 

gemenskap  

Relationer 

På det sättet, utan det 

är ju de just de här 

problemen jag tog upp 

jag kan ser att det kan 

blir problem med en 

mellanhand, Och då 

kanske det blir att du, 

att du inte inkluderas 

lika mycket för att det 

sitter liksom. Det blir 

någon emellan. 

Att ha assistans 

på arbetet eller 

vid utförande av 

studier gör att 

brukaren har en 

mellanhand som 

kan göra att hen 

inte blir lika 

inkluderad. 

Assistenten 

som 

mellanhand 

Relationen 

mellan 

brukare och 

assistent 

Relationer 



  
 

V 

Det blir att du kanske 

inte orkar prata med 

alla andra, utan du 

kanske håller dig med 

din assistent, de är ju 

exempel som vi ser då 

och då. Du har inga 

kognitiva problem 

eller någonting  

sånt som gör att du 

inte orkar de men du 

kanske inte orkar i 

längden att sitta och 

ha den här mellan 

handen och då blir det 

att man sitter och prata 

med assistenten 

istället tex. Och det 

kan ju minska den här 

inklusionen också lite 

granna. Amen du 

umgås ju bara med 

den du har med dig va. 

Och sen beror det ju 

också på, det blir ju 

också en väldigt tajt 

relation mellan 

brukare och assistent 

som du inte har till en 

kollegor också. 

Brukaren får en 

nära relation till 

assistenten 

vilken kan gör 

att brukaren 

umgås och prata 

mer med 

assistenten än 

kollegorna.  

Nära 

relation 

Relationen 

mellan 

brukare och 

assistent 

Relationer 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Undertema Huvudtema  

för jag tänker att 

har du en 

arbetsplats har du 

ett sammanhang, 

du har en funktion, 

du är liksom en 

del av nånting 

större och det gör 

också att du har 

lite mer… Eh… 

Självförtroende att 

röra dig i övriga 

samhället 

Att vara en del 

av någonting 

större i form av 

en arbetsplats 

ger 

självförtroende 

i övriga 

samhället 

Att vara del av 

något större 

Självförtroende  Självbild 

och mående 



  
 

VI 

.. och det är ju 

ändå det som gör 

att man känner sig 

viktig och 

meningsfull. Det 

är ju för att man 

har kollegor eller 

en chef eller nån 

arbetsplats som ser 

en och värderar 

det man gör. 

Att kunna 

arbeta ger 

känslor av att 

man själv och 

det man gör är 

viktigt och 

meningsfullt 

Betydande och 

meningsfullhet 

Egenvärde  Självbild 

och mående 

för många är ju 

stolta över sitt 

jobb på daglig 

verksamhet, det är 

ju deras jobb. Och 

då är man stolt 

över att ha nåt, tar 

man bort det så är 

det ju klart att man 

förlorar 

självkänsla 

Självkänslan 

blir sämre om 

man inte längre 

har ett jobb att 

vara stolt över 

Sämre 

självkänsla 

Självkänsla 

och stolthet 

Självbild 

och mående 

Och kan man inte 

utföra sitt jobb så 

kan man inte vara 

där. Och då blir 

det ju arbetslöshet, 

sjukskrivningar, 

sämre liv, sämre 

hälsa 

Att inte kunna 

arbeta påverkar 

hälsan negativt 

Sämre hälsa Mående Självbild 

och mående 

 
 
 

 

 


