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The purpose of the study is that based on focus groups with personal assistants understand 

how self-determination and participation, expresses itself in work with the users. The study 

has a focus on the concepts of power and help and social citizenship in the context of self-

determination and participation. We are interested to explore how personal assistants reason 

and argue about different design cases and situations related to self-determination and 

participation in the relationship with the users. For this study we have used a qualitative 

method and to collect our data we have used focus groups and different design cases 

(vignettes). To analyze our data we used the theory about power and help and the theory 

about social citizenship. The study showed that there were various factors affecting the users 

ability to achieve self-determination and participation. Common features in some of these 

factors were the personal assistants view of the users. The personal assistants view of the 

users could also be seen as both an obstacle but also a prerequisite for users to achieve self-

determination and participation and influence the ability to achieve social citizenship.   
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1. Inledning:  
1.1 Problemformulering                      

Det sociala medborgarskapet och de sociala rättigheterna växte fram under 1900-talet i 

samband med att välfärdsstaten expanderade. Det sociala medborgarskapet fokuserade delvis 

på de skyldigheter och rättigheter som människor tillförsäkrades av välfärdsstaten. Individer 

skall även ha rätt till delaktighet i samhället och grunden för det sociala medborgarskapet är 

allas rätt till välfärd (Petersson, Westholm och Blomberg, 1989). Gynnerstedt (2001) lyfter 

fram att frågor kring medborgarskapet och medborgerliga rättigheter för olika sociala grupper 

har varit i fokus och för gruppen funktionsnedsatta har denna debatt präglats av begreppen 

normalisering, integritet, självbestämmande och jämlika levnadsvillkor. Funktionsnedsatta 

individer har sina sociala rättigheter angivna i socialtjänstlagen i likhet med samtliga 

medborgare. Dock beskriver Gynnerstedt (2001) att det tillkom en pluslag som ger speciella 

rättigheter för vissa funktionsnedsatta individer. 

Lagen (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en 

rättighetslag som syftar till att ge människor med funktionsnedsättningar det stöd de behöver 

för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Motivet bakom införandet av LSS 

grundar sig i att individer med funktionsnedsättningar hade sämre levnadsvillkor än 

befolkningen som helhet. Ett mål med LSS-insatser är att garantera individer med 

funktionsnedsättning goda levnadsvillkor och att den enskilde ska få möjlighet att leva som 

andra. Dock visar alla tillgängliga studier att levnadsförhållandena för individer med 

funktionsnedsättningar fortfarande är sämre inom de flesta viktiga livsområden exempelvis 

hälsa, sysselsättning, medborgerligt inflytande och delaktighet (SOU 2008:77).  

 

Delaktighet och självbestämmande är två centrala begrepp som genomsyrar arbetet med 

individer som har en funktionsnedsättning. Delaktighet och självbestämmande för individer 

med funktionsnedsättning påverkas vidare av givna lagar och regler men även av det 

organiserade stöd de får i vardagen. Stödet innefattar både aspekter av hjälp men även av 

makt. I alla sociala relationer existerar någon form av maktdimension. I relationen mellan 

brukare och professionell beskrivs makten som ojämnt fördelad då brukaren infinner sig i en 

beroendeposition i relation till den professionella. Detta grundar sig i att brukaren är i behov 

av stöd och service av en annan person för att klara av vardagliga sysslor. Makt kan ses 

utifrån ett vårdande syfte där kontroll och stöd samspelar. I relationen mellan professionell 

och brukare kan makt döljas genom exempelvis vård och omsorg. Således kan positiva 
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aspekter som till exempel välvilja och omsorg inskränka på brukarens självbestämmande och 

delaktighet (Giertz, 2012; Barron, 2001). 

 

Vår studie tar sitt avstamp i Giertz (2012) avhandling som undersökt vad det finns för villkor, 

gränser och möjligheter för individens inflytande och självbestämmande. Vår studie kommer 

till skillnad från Giertz (2012) att ha ett specifikt fokus på begreppen makt och hjälp och 

socialt medborgarskap inom ramen för självbestämmande och delaktighet. Vi är intresserade 

av att undersöka hur personliga assistenter resonerar och argumenterar kring olika 

konstruerade fall och situationer som berör självbestämmande och delaktighet i relationen 

med brukarna.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån fokusgrupper med personliga assistenter förstå hur 

självbestämmande och delaktighet tar sig i uttryck i arbetet med brukarna. 

 

Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

- Hur kan man förstå brukarnas möjligheter och hinder att uppnå självbestämmande 

och delaktighet med hjälp av begreppen makt och hjälp? 

- Hur kan man förstå brukarnas möjligheter och hinder för att uppnå ett socialt 

medborgarskap? 

 

1.3 Avgränsning av begreppen brukare och funktionsnedsättning 

Användandet av olika begrepp kan inte ses helt oproblematiskt. Det finns många olika 

definitioner och innebörder av samma begrepp. Vi kommer under denna rubrik kort 

presentera hur vi kommer avgränsa begreppen i relation till studien.  

 

Brukare: 

Det finns ett flertal olika begrepp som används för att beskriva vad vi i studien kommer att 

benämna som brukare. Exempel på benämningar är klient, omsorgstagare, boende, patient, 

kund och brukare. Begreppet brukare kommer från den allmänna definitionen att en individ 

tar något i bruk. När brukare började etableras som begrepp inom den offentliga sektorn fanns 

en bakomliggande önskan att tydliggöra delaktighet i aktiviteten och användandet av sociala 

insatser och begreppet brukare ansågs signalera detta (Socialstyrelsen, 2013). Vi kommer i 
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studien att använda oss av begreppet brukare då vi i likhet med ovanstående argument vill 

understryka delaktigheten som är inbakat i begreppet brukare.  

 

Funktionsnedsättning: 

Det har funnits olika begrepp för att beskriva gruppen funktionsnedsatta individer. Genom tid 

har begreppen omformulerats och etablerade begrepp så som handikappade, 

funktionshindrade och funktionsnedsatta har använts för att beskriva en grupp människor med 

någon form av nedsättning. Dessa begrepp är breda kategoriseringar som beskriver en 

heterogen grupp. Det finns svårigheter att beskriva heterogena grupper med endast ett 

samlingsbegrepp då det inom begreppet finns ett flertal subgrupper (Giertz, 2012). Inom 

begreppet funktionsnedsatta infattas samtliga funktionsnedsättningar och enligt 

nationalencyklopedin definieras funktionsnedsättning som  

en begränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga att fungera som 

självständig individ och att utöva önskade aktiviteter (NE, 2014). 

Vi kommer i studien att använda oss av begreppet funktionsnedsättning och avgränsar oss till 

de som har en nedsättning som berättigar insatsen personlig assistans.  

 

2. Bakgrund 
Under rubriken bakgrund kommer vi att kort presentera en historisk bakgrund om 

levnadsförhållanden för individer med funktionsnedsättning. Detta gör vi för att få en 

förståelse för varför vissa begrepp har blivit centrala idag i arbetet med funktionsnedsatta 

individer. Vi kommer även presentera en kort övergripande beskrivning av LSS och redogöra 

för de paragrafer och insatser som kommer beröras i vår studie. Detta gör vi delvis för att 

förstå varför självbestämmande och delaktighet diskuteras för gruppen funktionsnedsatta 

individer men även för att få en förståelse för hur verksamheterna och dess personal arbetar 

med normaliseringsprocesser. 

 

2.1 Självbestämmande, inflytande och normalisering 

Under 1800-talet växte stora institutioner fram för individer med olika 

funktionsnedsättningar. Individer med funktionsnedsättningar kategoriserades in i stora 

övergripande grupper där det avvikande betonades och låg till grund för skillnaden mellan de 

funktionsnedsatta individerna och de ”normala” medborgarna. Institutionerna segregerade och 

förvarade individerna från det övriga samhället och individen ansågs inte kunna ta ansvar för 
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sig sitt eget liv. Grundtanken med institutionerna var att skydda samhället från det som ansågs 

avvikande samt att skydda de intagna individerna från omvärlden. Individer med 

funktionsnedsättningar beskrevs som sinnessvaga, sinnesslöa och stumma fram tills mitten av 

1900-talet och det var först 1960 som begreppet handikappad introducerades. Från 1960-1980 

talet präglades de vetenskapliga diskurserna inom handikappområdet av integrering och 

normalisering. Normaliseringen formulerades som teori av Bengt Nirje och hade som mål att 

bekämpa fysisk segregering och särbehandling. De funktionsnedsatta individerna skulle 

genom normal dygnsrytm, livscykel och respekt, normaliseras. Normaliseringsdebatten växte 

fram som en kritik mot de livsvillkor som rådde på institutionerna. Denna debatt ledde till 

förändringsarbeten som syftar till att individer med funktionsnedsättningar skulle bli delaktiga 

på samhällets olika sociala arenor. En stor förändring var avinstitutionaliseringen och 

erkännandet av funktionsnedsatta individer som subjekt och experter på sina egna liv (Giertz, 

2008; Giertz, 2012).   

  

Under 1980 talet började begreppet inflytande att diskuteras inom svensk vård och omsorg. 

Socialstyrelsen (1986) beskriver hur inflytande i den första omsorgslagen från 1986 

behandlade friheten från tvång. Beslut om vård och omsorg utan brukarens samtycke togs 

under den här perioden bort och det individuella inflytandet började betonas. Begreppen 

jämlikhet, inflytande, delaktighet och självbestämmande genomsyrade propositioner och 

förarbeten till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) som i januari 

1994 trädde i kraft. Reformens syfte var att individer med funktionsnedsättning skulle bli 

kommunmedborgare och ges samma möjligheter som andra att utforma sitt eget liv (Giertz, 

2012). Trotts att LSS trädde i kraft visar alla tillgängliga studier att levnadsförhållandena 

fortfarande är sämre för individer med funktionsnedsättningar jämfört med den övriga 

befolkningen. Detta beskrivs beröra de flesta viktiga livsområden som exempelvis hälsa, 

sysselsättning, utbildning, medborgerligt inflytande och delaktighet (SOU 2008:77).  

2.2 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

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

LSS syftar till att ge människor med funktionsnedsättningar det stöd de behöver för att kunna 

leva ett så självständigt liv som möjligt. Lagen har tio angivna insatser som den enskilde kan 

bli berättigad under vissa omständigheter. Insatser enligt LSS förutsätter att individen tillhör 

någon av de tre personkretsar som anges i 1§ (SFS 1993:387). 
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Personkrets 1. Personer med utvecklingsstörning, autism och 

autismliknande tillstånd. 

Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller 

kroppssjukdom. 

Personkrets 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 

som uppenbart inte beror på naturligt åldrande, om de är stora och förorsakar 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov 

av stöd och service. (SFS 1993:387) 

 

Motivet bakom införandet av Lagen (1993:387) grundar sig i att individer med 

funktionsnedsättningar ansågs ha sämre levnadsvillkor i relation till befolkningen som helhet. 

Lagen medför en positiv diskriminering för de individer som är berättigade insatser inom 

LSS. Positiv diskriminering innebär en särbehandling som syftar till att främja en mer jämlik 

fördelning mellan grupper genom att individer från en underrepresenterad grupp ges företräde 

(NE, 2014). Verksamheters mål och allmänna inriktning inom LSS baseras på en värdegrund 

som beskrivs i paragraferna nedan: 

 

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och 

full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall 

vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 

6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i 

samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. 

Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga 

utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 

Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och 

säkras. För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som 

behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna 

ges. Lag (2005:125) 
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2.3 Personlig assistans  

Assistansreformen avsåg en ny stödform där fokus var brukarens självbestämmande och 

inflytande. Insatsen personlig assistans syftar till att brukaren skulle få ökad makt över sitt 

eget liv och gå från ett objekt till subjekt (Giertz, 2008). Siffror från SCB (2012) visar att 

behovet av personlig assistans kraftigt ökat sedan 1994 då drygt 6000 individer hade 

assistansersättning. I juli 2012 hade 15900 individer assistansersättning enligt 

försäkringskassan och ytterligare 3760 personer var beviljade insatsen personlig assistans av 

hemkommunen (Socialstyrelsen, 2012). Personlig assistans är en av de tio insatserna som 

anges i LSS och regleras även i LASS1. Med personlig assistans avses ett personligt utformat 

stöd som skall ges till berättigade individer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar 

(SFS 1993:387). Insatsen utmärks i första hand av stödet och servicens personliga karaktär. 

Stödet skall vidare vara knutet till individen och inte till någon verksamhet. Avsikten är även 

att stödet skall ges i de situationer som individen behöver specifikt anpassad hjälp i det 

dagliga livet. Detta kan exempelvis vara att delta i daglig verksamhet, komma ut i arbete eller 

att studera (prop 1992/93:159).  

3. Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram tidigare forskning som berör självbestämmande, makt, 

normalisering och funktionsnedsättning. Detta blir relevant för vår studie då vi vill undersöka 

hur dessa begrepp synliggörs i arbetet med människor som har insatsen personlig assistans.   

 

3.1 Förändringar inom LSS 

I Sverige och Finland har det mellan åren 1990-2010 skett ett flertal förändringar i arbetet 

med utvecklingsstörda individer. De förändringar som har identifierats berör målen och 

organiserandet av de verksamheter som riktar sitt arbete mot utvecklingsstörda individer. 

Förändringarna har i sin tur medfört både konsekvenser i form av möjligheter och hinder för 

dessa individer. En konsekvens beskrivs i form av ett perspektivbyte där utvecklingen gick 

från en mer omhändertagande och vårdande attityd till att individer med utvecklingsstörning 

skulle få ett ökat inflytande och högre grad av möjlighet till självbestämmande. De individer 

som tidigare hade bott på institutioner fick nu möjlighet till ett eget boende. Denna förändring 

beskrivs som en stor omställning för både de utvecklingsstörda individerna men även för 

                                                
1	  Lag om assistansersättning SFS 1993:389 reglerar kostnadsansvaret för staten till assistans som överstiger 20 
timmar per vecka.   
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verksam personal. Trotts tydliga målformuleringar och lagförändringar som skulle ge 

individer med utvecklingsstörning rätt till självbestämmande och delaktighet finns det kvar 

invanda rutiner och regler i verksamheterna som begränsar rätten till detta (Blomberg, 

Widerlund & Lindqvist, 2010). 

3.2 Normalisering och funktionsnedsättning 

Normalitetsbegreppet har problematiserats inom handikappspolitiken och kritiska forskare 

belyser motsättningar som genereras av normalitetsskapande verksamheter.  Dessa kritiker 

menar att det finns svårigheter i att skapa verksamheter som är ”normala” för individer med 

funktionsnedsättning då de behöver stöd i vardagen för uppnå den normalitet som eftersträvas 

i verksamheterna. Inom diskussionen om normalisering i verksamheter som arbetar med 

funktionsnedsatta individer återfinns ett imitationsproblem som utgår från att härma ett 

normalt liv. Ett exempel på imitationsproblemet är att verksamheterna inte fullt ut betraktas 

som normala då exempelvis en individs hem inte anses som normalt om det hela tiden finns 

någon närvarande. Ett annat exempel är att verksamheterna inte betalar ut lön till brukarna för 

deras arbete och således anses inte jobbet vara normalt. I problematiserandet av 

normalitetssträvande verksamheter kan tydliga maktaspekter urskiljas. Detta beskrivs vidare 

genom att någon har makten att definiera vad som anses vara normalt och värt att sträva efter. 

Det som vidare anses vara normalt och eftersträvansvärt påtvingas de individer som tar del av 

normaliseringsåtgärder (Ineland & Sjöström, 2007).   

Under 2000-talet i Frankrike har funktionsnedsatta individer definierats som avvikande från 

den sociala normen när det gäller socialt ansvar. Det som beskrivs som avvikande från den 

sociala normen grundar sig i individens funktionsnedsättning. Denna definition leder till en 

normaliseringsprocess där funktionsnedsatta individer inrättas i linje med den arbetsföra 

normen. Målet med normaliseringsprocessen var att inkludera individer med 

funktionsnedsättning i den normala situationen som innebär att genom arbete kunna 

upprätthålla en ekonomisk och social självständighet. Vidare beskrivs normalitet som socialt 

integrerande som exempelvis att gå i skolan, arbeta och bilda familj. I relation till detta 

definierades funktionsnedsättning som något bristande och som något man försöker 

kompensera genom normaliseringsprocesser. Vidare leder ovanstående definition till ett 

komplext dilemma på grund av att avvikelsen från den sociala normen i detta sammanhang 

handlar om funktionsnedsättningen i sig som i sin tur inte går att bortse från (Winance, 2007).  
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3.3 Självbestämmande, makt och relationer 

Inflytande och självbestämmande är begrepp som berör alla människor genom livet. Dessa 

begrepp blir centrala för individer med funktionsnedsättningar då de är i behov av hjälp och 

stöd i vardagen för att uppnå självbestämmande. Det finns ett flertal faktorer som påverkar 

självbestämmande och inflytande för individer med funktionsnedsättningar. Delvis påverkas 

detta av hur de professionella ser på individens förmåga då stödet ges i en relation mellan 

brukare och professionell. Även brukarens syn på sin egen förmåga är en avgörande faktor för 

möjligheten att uppnå inflytande och självbestämmande. Begreppen rättighetssubjekt och 

omsorgsobjekt kan användas för att förstå inflytande och självbestämmande för individer med 

funktionsnedsättning. Utifrån begreppet rättighetssubjekt beskrivs brukaren som en 

kompetent individ med förmåga att föra sin talan på egen hand. Begreppet omsorgsobjekt 

beskrivs utifrån en vårdande inställning till brukaren där individen uppfattas vara i behov av 

omsorg och skydd. Det finns en ambivalens inom LSS-verksamheter kring hur man skall 

betrakta individer, å ena sidan som omsorgsobjekt och å andra sidan som rättighetssubjekt. 

Rättighetssubjektet kan ses som ett ideal i relation till lagstiftningen där individer med 

funktionsnedsättning har rättigheter att begära. Omsorgsobjekt kan ses prägla det praktiska 

arbetet med funktionsnedsatta individer (Giertz, 2012).  

Giertz (2012) beskriver hur villkoren för självbestämmande och inflytande för individer med 

funktionsnedsättning styrs av bland annat hur stödet organiseras men också av givna lagar och 

regler. Dessa villkor innefattar aspekter av både hjälp men även av makt. I relationen mellan 

brukare och professionell är maktbegreppet centralt då makten är ojämnt fördelad. För att 

utföra vardagliga bestyr är brukarna i behov av de professionellas insatser vilket betyder att de 

professionella tenderar att ha makt och kontroll i dessa situationer. Makt kan ses utifrån ett 

vårdande syfte där kontroll och stöd samspelar. I relationen mellan brukare och professionell 

kan makt döljas genom omsorg och vård. Således kan positiva aspekter som exempelvis 

välvilja och omsorg inskränka på brukarens självbestämmande (Giertz, 2012; Barron, 2001). 

Meyer, Donelly & Weerakoon (2007) fokuserar i deras studie på brukarnas upplevelser av 

personligt stöd samt interaktionen mellan brukare och personlig assistent. Autonomi lyfts 

fram som ett centralt begrepp i arbetet med funktionsnedsatta individer och kan genom 

personliga assistenter båda möjliggöras och begränsas för brukaren. Autonomi kan 

möjliggöras genom att den personliga assistenten ersätter brukarens händer och således 

fungerar som individens förlängda armar. Dock kan autonomin även begränsas genom 
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negativa attityder till uppgifter samt de regler och krav som organisationen formulerat i 

uppdraget. Insatsen personlig assistans innebär ett personligt utformat stöd där brukaren skall 

få bestämma hur stödet skall utföras och den personliga assistenten skall anpassa sig efter 

detta. Denna situation beskrivs som komplex då det finns en potentiell konflikt där brukaren 

vill styra formen för deras hjälp och den personliga assistenten vill bestämma hur och när 

deras arbetsuppgifter utförs. Det finns även en risk att den personliga assistenten missförstår 

brukarens instruktioner då de kan ha olika syn på hur uppgifter skall utföras (Meyer, Donelly 

& Weerakoon, 2007). I ovanstående artikel används begreppet autonomi som kan likställas 

med begreppen självbestämmande eller självbestämmanderätt som vi i vår studie använder 

oss av.  

Sammanfattningsvis kan man se att begreppen självbestämmande och delaktighet är centrala i 

arbetet med funktionsnedsatta individer då det på olika sätt beskrivs i ett flertal av de 

ovanstående artiklarna. Självbestämmande och delaktighet beskrivs vidare kunna både 

möjliggöras och begränsas av de professionella som arbetar med brukaren men även av de 

vanor och rutiner som kan finns i verksamheterna (Giertz, 2012; Barron, 2001; Meyer, 

Donelly & Weerakoon, 2007; Blomberg, Widerlund & Lindqvist, 2010). I ett 

problematiserande av självbestämmande och delaktighet för funktionsnedsatta individer kan 

man se hur Giertz (2012) och Barron (2001) belyser en maktaspekten som är med och 

påverkar villkoren för att uppnå självbestämmande och delaktighet. Det framgår även av 

ovanstående artiklar att normalisering och normaliseringsprocesser präglar arbetet såväl som 

de lagar som omfattar funktionsnedsatta individer. Winance (2007) diskuterar vidare om 

normaliseringsprocesser där funktionsnedsatta individer inrättas i linje med de rådande sociala 

normerna. Ineland och Sjöström (2007) lyfter fram en problematiserande aspekt om 

normaliseringsåtgärder som behandlar svårigheter vid normalitetskapandet för 

funktionsnedsatta individer då de behöver stöd och hjälp i vardagen för att kunna uppnå den 

normalitet som eftersträvas och anses normal. Då vår studie behandlar begreppen makt och 

hjälp inom ramen för självbestämmande och delaktighet anses samtliga artiklar vara relevanta 

för vår studie och har kunnat användas för att problematisera delar i resultat/analys kapitlet.  

4. Metod 
4.1 Metodologiska utgångspunkter 

Innan vi påbörjade arbetet med studien gjorde vi olika vetenskapsfilosofiska överväganden. 

Det första övervägandet berörde vilken ontologisk ståndpunkt vi i studien valde att förhålla 
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oss till. Ontologi betyder lärandet om varandet och avser grundantaganden om samhället och 

människans natur. Ontologi kan vidare delas upp i två olika sätt att uppfatta den sociala 

verkligheten, ett konstruktivistiskt eller objektivistiskt synsätt. Ett socialkonstruktivistiskt 

synsätt baseras på att individer konstruerar verkligheten i interaktion med andra individer. 

Den verklighet som konstrueras människor emellan uppdateras ständigt och måste förstås 

utifrån sitt sammanhang. Då vi anser att den sociala verkligheten konstrueras i interaktion 

mellan människor så utgick vi från ett socialkonstruktivistiskt synsätt i studien. Ett vidare 

argument för att vi utgick från en socialkonstruktivistisk ansats är att vår datainsamlingsmetod 

i studien bestod av fokusgrupper. Fokusgruppsdiskussioner grundar sig i en gemensam 

konstruerad referensram där interaktionen i sig är en central del (Meeuwisse, Swärd, Eliasson-

Lappalainen, Jacobsson, 2008; Bryman, 2011; Dahlin-Ivanoff, 2011).  

Det andra övervägandet vi gjorde i studien behandlar vilken kunskapsteoretisk ståndpunkt vi 

valde att förhålla oss till. Med en interpretativistisk ståndpunkt ligger tyngden på att få 

förståelse för ett visst fenomen (Bryman, 2011). Då studiens syfte är att utifrån fokusgrupper 

med personliga assistenter förstå hur självbestämmande och delaktighet tar sig i uttryck i 

arbetet med individer som har insatsen personlig assistans har vi valt att se på kunskap från ett 

interpretativistiskt synsätt. Det tredje övervägandet vi gjorde i studien var hur vi skulle 

förhålla oss till den insamlade empirin. Med ett induktivt förhållningssätt dras generella 

slutsatser och teorier bildas utifrån den insamlade empirin. Med ett deduktivt förhållningssätt 

drar man logiska slutsatser om det enskilda fallet utifrån allmänna teorier och lagar. För att 

förhålla oss till vår insamlade empiri växlade vi mellan ett induktivt och ett deduktivt 

förhållningssätt och det kallas för abduktion. I studien utgick vi från de teoretiska begreppen 

socialt medborgarskap och hjälp och makt (deduktion) men var även öppna för vad som 

framkom i empirin (induktion) (Svensson, 2011). 

 

Det fjärde och sista övervägandet vi gjorde behandlar studiens metod, att arbeta kvalitativt 

eller kvantitativt. Vilken metod som lämpar sig bäst till studien beror på vilka 

forskningsfrågor man har och vad man vill ta reda på. Våra forskningsfrågor riktade sig till att 

förstå ett visst fenomen. Det kan vidare förklaras som att vi ville studera fenomen som 

känslor, upplevelser, intentioner, tankar och hur makt opererar kring vårt valda 

forskningsämne och således lämpade sig en kvalitativ metod bäst (Ahrne & Svensson, 2011). 

Levin (2008) belyser hur den kvalitativa forskningsmetoden strävar mot tolkning och 
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förståelse istället för förklaring. Då vi i studiens syfte formulerar att vi ville förstå ett specifikt 

fenomen blir detta ett ytterligare argument till att en kvalitativ metod lämpar sig för studien. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod  

För att kunna studera samhället och få kunskap om olika samhälleliga fenomen behövde vi 

samla in empirisk data. Detta gjorde vi genom att vända oss till de människor som verkar 

inom dessa samhälleliga grundformer och bär upp dem. Det finns olika sätt att samla in 

kvalitativ data exempelvis genom att fråga människor, observera människor eller att läsa 

texter som människor har skrivit (Ahrne & Svensson, 2011). I vår studie ställde vi frågor för 

att utforska hur de personliga assistenterna tänker och talar om självbestämmande och 

delaktighet. Vidare valde vi att använda oss av fokusgrupper och olika konstruerade fall i 

form av vinjetter som kort presenteras nedan.  

 

I fokusgruppsdiskussioner möts människor för att diskutera olika aspekter av ett tema eller ett 

specifikt ämne. Fokusgruppsdiskussioner genererar en kunskap som baseras på kollektiva 

erfarenheter men även på den variation som finns i gruppen. Deltagarna som medverkar i en 

fokusgruppsdiskussion väljs ut för att de anses kunna tillföra viktig kunskap. Deltagarna väljs 

även ut i en homogen bemärkelse då de har gemensamma erfarenheter som är intressant för 

forskaren. Metoden avser att fokusera på gruppens verklighet vilket medför att interaktionen i 

sig är en central del i fokusgruppsdiskussionen (Dahlin- Ivanoff, 2011). Gruppen personliga 

assistenter ansågs vara en homogen grupp i bemärkelsen att de har likvärdiga arbetsuppgifter 

och därmed delade gemensamma erfarenheter. Således utgjorde gruppen en god grund för att 

utföra fokusgruppsdiskussioner som kunde genera kunskap som baserades på kollektiva 

erfarenheter. Vi intresserade oss även för de skillnader som framkom under diskussionerna i 

fokusgrupperna. Bryman (2011) beskriver fokusgruppsforskning som en datainsamlingsmetod 

som har större likhet med den vardagliga diskussionen än till exempel intervjuer. Då vi 

strävade efter att nå deras resonemang om olika vardagliga arbetssituationer ansåg vi att 

fokusgrupper var den mest lämpade metoden för vår studie. Fokusgruppsdiskussionerna 

kombinerades med vinjetter som användes som diskussionsunderlag. 

 

Vinjettstudier används för att studera individers värderingar och val samt möjliggör en 

kartläggning av olika sociala grupperingars attityder. Det finns ett antal grundläggande 

gemensamma drag för vinjettstudier. De bygger på korta historier som respondenterna skall 

förhålla sig till och det behandlar ett normativt material. Ett normativt material kan 
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exempelvis innefatta attityder som ursprungligen kommer från professionella principer och 

som ligger till grund för de val som individer gör. Vid utförande av vinjettstudier bestämmer 

forskaren den gemensamma referensramen genom konstruerandet av vinjetter. Dessa vinjetter 

utgör sedan grunden för vad respondenterna har att förhålla sig till (Egelund, 2008). Eftersom 

vi intresserade oss av att undersöka hur en specifik grupp resonerade kring självbestämmande 

och delaktighet och hur det tar sig i uttryck i arbetet med individer med funktionsnedsättning 

ansåg vi att vinjetter kunde användas som ett verktyg för att nå dessa resonemang. Genom att 

konstruera olika fall och situationer möjliggjorde vi för att hitta samband mellan olika 

attityder inom den grupp vi i studien undersökte. Detta medförde även en möjlighet för oss att 

undersöka de personliga assistenternas värderingar i relation till de konstruerade fallen.  

 

4.3 Urval  

Bryman (2011) beskriver att ett målinriktat urval syftar till att forskaren väljer ut relevanta 

deltagare till studien utifrån forskningsfrågorna. Då vi i forskningsfrågan formulerat att 

studien riktar sig specifikt till personliga assistenter så blir vårt urval målinriktat. 

 

Bryman (2011) beskriver svårigheten med att använda sig av få fokusgrupper då resultatet 

kan vara unikt för just de grupperna. I studien användes således fyra fokusgrupper för att 

delvis urskilja vad som är unikt för grupperna men även för att synliggöra gemensamma drag. 

Halkier (2010) lyfter fram att en lämplig omfattning för en fokusgrupp är mellan 6-12 

deltagare vilket vi så långt som möjligt har försökt att förhålla oss till. Det finns fördelar och 

nackdelar med både större och mindre gruppsammansättningar. Nackdelen med mindre 

gruppsammansättningar beskrivs vara sårbarheten för avhopp och risker att producera för lite 

dynamisk interaktion särskilt om deltagarna i fokusgruppen framför liknande åsikter (Halkier, 

2010). Vi hade som mål att nå en dynamisk diskussion där deltagarna skulle kunna bidra med 

ett flertal olika perspektiv på det ämne som diskuteras. Vi ville även att alla deltagarna skulle 

få möjligheten att aktivt delta och därför valde vi att sträva efter att gruppsammansättningen 

skulle vara mitt emellan 6-12 deltagare (Halkier, 2010), det vill säga cirka nio deltagare. Då vi 

valde att samköra fokusgruppsdiskussionerna med arbetsplatsträffarna för att få tillgång till 

deltagare fick vi även anpassa oss till arbetsgruppernas omfattning. Vi hade två 

gruppsammansättningar som blev lite färre till antal, delvis på grund av avhopp och bestod av 

fem och sju deltagare. Det blev även två gruppsammansättningar som kom nära de antal vi 

strävade efter och bestod av nio respektive tio deltagare.  
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4.4 Tillvägagångssätt  

Val av ämne och tidigare forskning 

Till en början valde vi ett ämne som vi ansåg var intressant att studera. Vi sökte vidare efter 

tidigare forskning inom det formulerade problemområdet. Tidigare forskning söktes via 

Linneuniversitetets hemsida, onesearch, socialvetenskaplig tidskrift, social services abstracts 

och swepub. Under sökningen så användes ämnesorden: disability, self-determination, power 

och normality. Sökorden kombinerades och resultaten gav tre relevanta internationella 

vetenskapliga artiklar, två svenska vetenskapliga artiklar från socialvetenskaplig tidskrift och 

två svenska avhandlingar. 

 

Deltagare till studien 

För att få informanter till studien vände vi oss till de enhetschefer i Växjö kommun som 

arbetar med insatsen personlig assistans. Vi åkte till kontoret och presenterade vårt valda 

ämne för enhetscheferna och fyra stycken enhetschefer hade personalgrupper som de kunde 

tänka sig vara intresserade av att delta. För att få tillgång till personal som kunde delta i 

studien samkördes fokusgruppsdiskussionen med deras arbetsplatsträff. Vi skickade ut ett 

informationsbrev (bilaga 1) till de personalgrupper som skulle medverka i studien. Deltagarna 

informerades även muntligt inledningsvis i mötet om att deltagandet i studien var frivilligt 

och skrev på samtyckesblanketten (bilaga 2). 

 

Konstruktion av vinjetter 

För att kunna genomföra fokusgruppsdiskussionerna konstruerade vi vinjetter som vi skulle 

använda som diskussionsunderlag. I konstruerandet av vinjetterna tog vi hänsyn till vad våra 

deltagare arbetar kring för brukare och konstruerade liknade fall. Delvis för att diskussionerna 

inte enbart skulle bli spekulativa utan att det skulle vara möjligt för de personliga 

assistenterna att känna igen sig i de konstruerade fallen och diskutera utifrån egna 

erfarenheter. Avsikten med vinjetterna var att öppna upp för berättelse och reflektion snarare 

än specifika svar. Vinjetterna behandlade teman som hälsa, kost, alkohol och cigaretter 

kopplat till självbestämmande och delaktighet. Till de formulerade vinjetterna skrev vi ned 

förslag på diskussionsfrågor som användes som grund i diskussionen (bilaga 3). 

 

Fokusgruppsdiskussion 

Innan fokusgruppsdiskussionerna valde vi att båda två skulle delta som gruppledare. Detta val 

grundade sig delvis i att vi strävade efter att gruppsammansättningarna skulle vara runt nio 
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personer och på grund av att grupperna var relativt stora ansåg vi att det skulle vara lättare att 

hålla i diskussionerna tillsammans. Men även för att vi både skulle kunna vara närvarande, 

aktivt delta och att en av oss skulle kunna föra stödanteckningar under diskussionerna. 

Genomförandet av fokusgruppsdiskussionerna planerades väl innan varje tillfälle. Dalin-

Ivanoff (2011) beskriver att fokusgruppens struktur och det praktiska genomförandet påverkar 

kvaliteten i fokusgruppsdiskussionerna. För att få en tydlig struktur formulerade vi innan 

träffen en presentation av oss själva och studien (bilaga 4). Vi inledde fokusgruppstillfällena 

genom att presentera oss, informera om studien och frivilligheten samt vilken erfarenhet vi 

har inom området. Deltagarna lyftes fram som kunniga inom området och deras 

arbetssituation lyftes fram som komplex med inneboende dilemman. Vi informerade även om 

praktisk information som exempelvis att diskussionen kommer vara en timme lång och att vi 

kommer diskutera utifrån de två vinjetterna som vi presenterat. Vidare beskrevs det inte 

finnas något rätt eller fel utifrån diskussionsfrågorna till vinjetterna utan att syftet var att 

öppna upp för en fri och öppen diskussion. Innan diskussionerna påbörjades delades 

samtyckesblanketten ut till samtliga deltagare. Dalin-Ivanoff (2011) beskriver vikten av att 

ställa öppna frågor samt klargörande frågor för en fördjupad diskussion. Under 

fokusgruppstillfället började vi med öppna frågor för att få igång en diskussion och använde 

oss av klargörande frågor när vi ville att deltagarna skulle utveckla och bekräfta sina svar. 

Halkier (2010) beskriver att fokusgruppsledaren först och främst skall fungera som en 

professionell lyssnare och utfrågare. Det är deltagarnas som skall vara i centrum under en 

fokusgruppsdiskussion och tala mer än fokusgruppsledaren. Detta har vi tagit hänsyn till och 

haft som rättesnöre under samtliga fokusgruppsdiskussioner. 

 

Transkribering 

Fokusgruppsdiskussionerna spelades in och det insamlade materialet transkriberades. Halkier 

(2010) beskriver vikten av att skriva ut allt inspelat material och identifiera den som talar. 

Denna aspekt har vi försökt att ta hänsyn till i transkriberingen då vi benämner alla deltagare 

vid siffror och skriver ut fokusgruppsdiskussionen i sin helhet. Dock har det varit svårt med 

identifieringen av den som talar och vi har försök att ta hänsyn till detta i den mån det gick att 

urskilja vem som sa vad. Det transkriberade materialet som används i studien har rättats till 

och gjorts läsbart. Även muntliga uttryck så som skratt, bekräftande eller förnekande ljud har 

markerats i den utskrivna texten. Halkier (2010) lyfter fram transkriberingsregler som använts 

som grund med vissa modifieringar: 

 



 

 

18 
 

( )     Obegripligt tal 
-       Överlappning i talet 
_       När talaren själv understryker något 

(S)    Skratt 

=       Övriga muntliga uttryck 

…     Kortare paus 

(…)  Längre paus 
(Halkier, 2010). 

 

Analys av data 

För att kunna hantera det insamlade materialet gjordes en form av kvalitativ innehållsanalys 

(Bryman, 2011). För att urskilja vad som var av intresse för studiens forskningsfrågor 

utformades en läsguide med analysteman genom att bena ut forskningsfrågorna och teorierna 

till olika underrubriker (bilaga 5). Det insamlade materialet skrevs ut och vi började stryka 

under de delar och plocka ut det material som berördes av dessa analysteman. Bryman (2011) 

beskriver att forskaren söker efter olika teman i materialet som sedan skall analyseras. I 

materialet fanns ett flertal olika teman som utgjorde grunden för underrubrikerna i resultat- 

och analysavsnittet. För att vidare analysera vårt insamlade material inspirerades vi av de tre 

grundläggande arbetssätten som Rennstam & Wästerfors (2011) lyfter fram: sortering, 

reducering och argumentation. Till en början så sorterade vi vårt insamlade material för att 

aktivt skapa en ordning utifrån våra valda teman som är nära förknippade med de teorier som 

används i studien. Materialet har även reducerats genom att vi har valt ut de delar av det 

insamlade materialet som vi vill använda oss av i vår studie. I resultat och analysavsnittet har 

vi argumenterat och dragit slutsatser av empirin i relation till teori och tidigare forskning. 

 

4.5 Trovärdighet  

För att kunna bedöma eller utvärdera kvalitativ forskning talas det ofta om studiens 

tillförlitlighet för att ta reda på hur pass bra en kvalitativ studie är. Tillförlitligheten är 

uppdelad i fyra kriterier: trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och konfirmering (Bryman, 

2011). För att diskutera studiens tillförlitlighet har vi använt oss av dessa fyra kriterier.  

 

Trovärdighet: För att skapa trovärdighet i resultatet innefattar det både att forskningen utförs 

enligt de riktlinjer och regler som finns inom kvalitativ forskningsmetod samt att forskaren 

återkopplar till studiens deltagare så att de kan bekräfta att forskaren har uppfattat deras 



 

 

19 
 

sociala verklighet på ett korrekt sätt. Det finns tre riktlinjer inom den kvalitativa 

forskningsmetoden, interpretativistiskt, konstruktivistisk och induktivt förhållningsätt 

(Bryman, 2011). För att höja trovärdigheten har vi förhållit oss till de riktlinjer och regler som 

finns inom den kvalitativa forskningsmetoden. Det vill säga att studien har präglats av ett 

interpretativistiskt och konstruktivistiskt synsätt och delvis ett induktivt förhållningssätt då vi 

har lämnat utrymme för vad empirin har att säga.  

 

Överförbarhet: Då man i kvalitativ forskning oftast vänder sig till mindre grupper som till viss 

del har gemensamma egenskaper tenderar resultaten att fokusera på det kontextuellt unika. 

Inom den kvalitativa forskningen går man således mer på djupet än på bredden. För att öka 

möjligheten till överförbarhet inom kvalitativ forskning uppmanas forskaren att få fram 

fylliga och detaljrika beskrivningar av den verklighet som studeras. En fyllig beskrivning kan 

ge läsaren en slags databas som individen kan använda för att bedöma överförbarheten till en 

annan grupp eller miljö (Bryman, 2011). Det har det funnits svårigheter i att lyfta fram många 

olika citat då de flesta situationerna berörde liknande områden vilket hade medfört 

upprepningar i resultat/analysavsnittet. Denna svårighet bemötte vi genom att istället lyfta 

fram detaljrika citat men även citat som tillsammans utgör en del av diskussionen för att nå en 

fyllig och tät beskrivning. Detta medför en möjlighet för läsaren att få en databas som de kan 

använda för att bedöma överförbarheten av resultaten till en annan grupp.  

 

Pålitlighet: Detta kriterium innebär att forskaren använder ett granskande synsätt för att öka 

studiens pålitlighet. För att uppnå detta bör studien innehålla en utförlig och tillgänglig 

redogörelse av samtliga faser i forskningsprocessen (Bryman, 2011). För att möta detta 

kriterium har vi i studien noggrant beskrivit tillvägagångssättet samt ingående om alla 

studiens olika faser. Vi har även försökt att hålla oss kritiska till materialet och samtliga 

metodval som gjorts och vidare diskuterat hur det kan ha påverkat studiens resultat. Se vidare 

diskussion i metoddiskussionen. 

 

Konfirmering: Detta kriterium handlar om att kunna konfirmera och styrka utifrån insikten 

om att inga studier är helt objektiva och det skall tydligt redogöras att forskaren inte medvetet 

låtit teoretisk inriktning och personliga värderingar styra slutsatserna av undersökningen. 

Vilket innebär att man som forskare bör försöka redogöra att man har agerat i god tro 

(Bryman, 2011). För att öka studiens konfirmering har vi strävat efter att inte medvetet låta 

våra personliga värderingar och den teoretiska förförståelsen påverka utförandet och 
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slutsatserna. Vi anser att studiens tillförlitlighet är god då vi så långt som möjligt utgått från 

de fyra kriterierna, trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och konfirmering. 

 

4.6 Etiska reflektioner 

Svensson och Ahrne (2011) skriver att då man studerar samhälleliga fenomen så kommer man 

på ett eller annat sätt i kontakt med människor. I kontakten med människor kan etiska frågor 

komma att bli aktuellt och det kan bland annat beröra moraliska frågor som att exempelvis 

handla rätt och gott. Johansson och Öberg (2008) beskriver att etiska överväganden skall vara 

närvarande i varje steg av studien och skall ligga till grund för de val som görs. Frågor man 

bör ställa sig är vilka konsekvenser studien kan medföra samt om det finns någon risk för 

deltagarna att ta skada genom att medverka i studien. I vår studie har vi konstruerat fall som 

våra deltagare har diskuterat kring. Dessa konstruerade fall hade som syfte att öppna upp för 

diskussioner kring självbestämmande och delaktighet som i sin tur berörde moraliska frågor. 

Det var viktigt att ha i åtanke vad dessa diskussioner kunde väcka för känslor och vad dessa 

diskussioner kunde medvetengöra hos deltagarna.  

 

Forskningsetik omfattar frågor om relationen mellan etik och forskning samt krav på 

forskaren och forskningens inriktning och genomförande. En central del av forskningsetiken 

behandlar frågor om hur de individer som deltar i studien får behandlas. De fyra 

forskningsetiska principerna informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet har vi tagit hänsyn till i vår studie. Genom ett informerat samtycke tog vi 

hänsyn till samtyckeskravet och informationskravet då vi beskrev studiens innebörd för att 

sedan låta informanter besluta om de ville medverka i studien eller inte. Vi tog även hänsyn 

till konfidentialitetskravet genom att behandla de insamlade uppgifterna med varsamhet och 

obehöriga har inte kunnat ta del av dessa uppgifter. Den sista av de fyra forskningsetiska 

principerna är nyttjandekravet som vi tog hänsyn till genom att endast använda de insamlade 

uppgifterna för forskningsändamålet (Hermerén 2011; Bryman, 2011; Svensson & Ahrne, 

2011).  

 

4.7 Arbetsfördelning 

Vi har arbetat gemensamt med alla delarna i studien. Dock har vi effektiviserat arbetet genom 

att exempelvis dela upp transkriberingen oss emellan. Under fokusgruppsdiskussionerna har 

en fungerat mer som gruppledare och den andra har framförallt fokuserat på stödanteckningar. 

Dock har även den som fokuserat på stödanteckningar aktivt deltagit och flikat in vid behov. 



 

 

21 
 

På de fyra fokusgruppstillfällena har vi haft dessa roller två gånger vardera.  

 

4.8 Metoddiskussion  

Fokusgrupper och vinjetter har visat sig vara en användbar kombination för att få fram hur de 

personliga assistenterna resonerar och argumenterar kring olika fall som berörde 

självbestämmande och delaktighet. Då vi i konstruerandet av vinjetterna tog hänsyn till vad 

våra deltagare arbetade kring för brukare blev inte diskussionerna enbart spekulativa. Det 

visade sig under fokusgruppstillfällena att de personliga assistenterna kände igen sig i många 

situationer och diskuterade utifrån egna erfarenheter. Det var således passande att använda 

vinjetter som diskussionsunderlag då det fick igång intressanta diskussioner i fokusgrupperna. 

Det som kan ha varit negativt med fokusgruppsdiskussionerna är att det är många som vill få 

sagt mycket på lite tid och det kan innebära att vi missade många åsikter och intressanta 

perspektiv. Det kan även vara så att några av deltagarna inte kände sig bekväma med att 

uttrycka sina åsikter i grupp och hade kommit bättre till tals i en mer traditionell intervjuform. 

En annan risk som finns med fokusgruppsdiskussioner är att deltagarna har påverkat varandra 

i uttryckandet av åsikter.  

 

5. Teori 
Under rubriken teori beskriver vi de analysverktyg vi har valt att använda oss av för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi kommer i detta avsnitt att presentera makt och 

hjälp samt socialt medborgarskap. Dessa teorier kommer sedan att ligga till grund för 

analysen av resultatet. 

 

5.1 Makt och hjälp 

Skau (2007) beskriver att det i all interaktion mellan hjälpare och brukare förekommer en 

maktaspekt. Begreppet hjälpare framhäver hjälpaspekten och maktaspekten tenderar att 

osynliggöras. Makt kan å ena sidan användas i syfte att hjälpa men kan även användas i syfte 

att skada. Dock kan makten resultera i skada även om syftet var att hjälpa. Begreppen hjälp 

och makt är ständigt närvarande i all interaktion mellan hjälpare och brukare dock med olika 

stark framtoning i olika situationer. Skau (2007) använder sig i sin studie av Max Webers 

definition av makt som även vi kommer utgå ifrån i vår studie:  
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möjligheten att få sin vilja igenom i en social relation, även i händelse av 

motstånd, oavsett vad denna möjlighet beror på (Weber, 1960:42 i Skau, 

2007:36). 

 

Hjälp kan definieras som de handlingar som har till syfte att förbättra en eller flera 

människors hälsa eller livssituation. Hjälp kan vidare beskrivas som de handlingar som syftar 

till att förhindra eller fördröja en försämring. Hjälp är ett relativt begrepp och vad som 

kommer att betraktas som hjälp eller skada kan definieras olika av brukaren, hjälparen och de 

utomstående aktörerna. Begreppet hjälpare kan beskrivas som människor som genom avlönat 

arbete hjälper andra människor. Begreppet brukare beskrivs som de människor som på något 

sätt kommer i kontakt med hjälpapparaten på grund av exempelvis olika sjukdomar, behov 

eller problem (Skau, 2007). 

 

Grunden till makt beskrivs vara olikhet mellan människor. Brukare har lagstiftade rättigheter 

som ger en viss makt, dock förändrar inte det faktumet att makten är ojämlikt fördelad i 

relationen mellan brukare och hjälpare till brukarens nackdel. Ojämlikheten förstärks av att 

brukarna många gånger inte känner till sina juridiska rättigheter och inte heller informeras om 

dessa. I vissa fall finns det en medvetenhet hos brukarna om sina rättigheter men de saknar 

fysisk och psykisk ork eller förmåga för att strida för sina rättigheter eller kräva att 

respekteras. Som brukare är man många gånger beroende av hjälpare och detta ligger till 

grund för främjandet av anpassning och medgörlighet och inte strid för att få sin vilja igenom 

(Skau, 2007).  

 

Vi kommer att ta hjälp av begreppen makt och hjälp som presenterats ovan för att analysera 

vår insamlade empiri. Vi kommer utgå från att det i all interaktion mellan hjälpare och 

brukare förekommer både en hjälpaspekt men även en maktaspekt (Skau, 2007). Vi vill vi 

synliggöra hjälpaspekten och maktaspektens olika starka framtoning i de olika situationerna 

som presenteras i resultat- och analyskapitlet och vidare se hur de möjliggör eller begränsar 

brukarnas möjlighet till självbestämmande och delaktighet. Vi vill även klargöra en 

medvetenhet kring att både makt- och hjälpaspekten kan vara såväl positiv som negativ och 

att makt kan användas i syfte för att hjälpa. Vi vill även belysa att den insamlade empirin 

enbart presenterar ena partens upplevelser vilket givetvis är avgörande för studiens utfall. 

Skau (2007) beskriver hjälp som ett relativt begrepp och vad som kommer att betraktas som 

hjälp eller skada kan definieras olika av brukaren, hjälparen och de utomstående aktörerna. 
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Det är viktigt att belysa att studiens resultat kommer att analyseras av ”de utomstående 

aktörerna”. 

 

5.2 Det sociala medborgarskapet  

Johansson (2008) lyfter fram en definition av ett medborgarskap som en individ som är 

knuten till en nation i termer av rättigheter och skyldigheter. Gynnerstedt (2001) belyser att 

medborgarskapet alltid handlar om en relation mellan individen och staten och mellan den 

enskilde och det offentliga. Medborgarskapet kan vidare delas in i tre element, det civila, det 

politiska och det sociala medborgarskapet (Petersson, Westholm och Blomberg, 1989). Vi 

kommer i vår studie att fokusera på det sistnämnda, det vill säga det sociala medborgarskapet. 

Det sociala medborgarskapet och de sociala rättigheterna växte fram under 1900-talet då 

välfärdsstaten expanderade. Det sociala medborgarskapets fokus beskrivs delvis vara de 

skyldigheter och rättigheter som individer tillförsäkras av välfärdsstaten. Alla människor skall 

även ha rätt till en social status och detta skall tillförsäkras genom medborgarskapet 

(Johansson, 2008). Det sociala medborgarskapet innefattar att individen berättigas en social 

grundtrygghet som bland annat innebär rätten att leva ett civiliserat liv i enlighet med den 

standard som är rådande i ett samhälle. Individen skall även ha rätt till delaktighet i samhället 

och grunden för det sociala medborgarskapet är att alla individer skall ha rätt till välfärd 

(Petersson, Westholm och Blomberg, 1989). Det fanns förhoppningar om att välfärdsstaten 

kunde åstadkomma en förändring till ojämlikheten mellan olika sociala grupper. Det sociala 

medborgarskapet ansågs medföra mindre skillnader mellan medborgarna och en minskad 

osäkerhet (Johansson, 2008).  

Gynnerstedt (2001) beskriver att medborgarskap, välfärd och funktionsnedsättning har varit 

centrala begrepp i den allmänna välfärdsdebatten. Frågor kring medborgarskapet och 

medborgerliga rättigheter för olika sociala grupper har varit i fokus. För gruppen 

funktionsnedsatta individer har denna debatt präglats av begreppen normalisering, integritet, 

självbestämmande och jämlika levnadsvillkor. En stor del av den internationella forskningen 

har använt medborgarskapsteorier för att analysera välfärdsfrågor för olika grupper som 

exempelvis funktionsnedsatta. Diskussionen om medborgarskap och vad det innebär beskrivs 

oftast ha sitt fokus i rent lagliga termer. Johansson (2008) skriver att det finns kritik mot detta 

fokus då de formella lagarna inte garanterar samma effekt i verksamheterna. Det beskrivs vara 

lika viktigt hur tjänstemän tolkar och tillämpar dessa formella lagar i praktiken och i mötet 

med brukarna. Medborgarskapet bör således både behandlas som en formaliserad och legal 
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fråga men även ta hänsyn till de institutioner och sociala praktiker som förverkligar lagen i 

praktiken (Johansson, 2008).  

Funktionsnedsatta individer har i likhet med samtliga medborgare sina sociala rättigheter 

angivna i socialtjänstlagen. Dock tillkom det vad Gynnerstedt (2001) beskriver som en 

pluslag som ger speciella rättigheter till vissa funktionsnedsatta individer. Denna pluslag är 

LSS och trädde i kraft 1994 på grund av omfattande brister i stödet till funktionsnedsatta 

individer. Målet med lagen var att öka rättigheterna, jämlikheten i levnadsvillkor samt att öka 

delaktigheten för de individer som omfattades av lagen. För de individer som är berättigade 

LSS-insatser beskrivs det sociala medborgarskapet som starkt med stöd av rättigheterna som 

anges i lagen. Dock har det konstaterats att det finns svårigheter i praktiken för individer som 

omfattas av LSS att uppnå ett fullvärdigt socialt medborgarskap (Gynnerstedt, 2001). 

Exempelvis visar alla tillgängliga studier att levnadsförhållandena för individer med 

funktionsnedsättningar fortfarande är sämre inom de flesta viktiga livsområden som till 

exempel hälsa, sysselsättning, medborgerligt inflytande och delaktighet (SOU 2008:77).  

Detta kan ha många olika förklaringar och (Gynnerstedt, 2001) beskriver att en av 

förklaringarna kan vara kommunernas brister i arbetet med att implementera vissa beslut inom 

LSS. 

6. Resultat & Analys 
Vi kommer i resultatet analysera den insamlade empirin med hjälp av begreppen hjälp och 

makt inom ramen för självbestämmande och delaktighet. För att få en förståelse för LSS och 

dess syfte för individer med insatsen personlig assistans kommer vi även att använda oss av 

teorin om socialt medborgarskap. Vi kommer vidare att använda den analyserade empirin för 

att se hur socialt medborgarskap realiseras i praktiken. 

 

6.1 Inledning 

I inledningen av resultatet kommer vi kort att presentera de fyra olika fokusgrupperna och de 

brukare som personalen arbetar kring. Detta gör vi för att få en förståelse för hur de 

personliga assistenterna resonerat kring vinjetterna men även för att förstå deras förkunskaper 

och arbetssammanhang. Vidare så kommer vi använda oss av de teorier samt relevanta delar 

av tidigare forskning för att analysera vår empiri. 
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Fokusgrupper: 

I fokusgrupperna arbetar det sammanlagt 31 stycken personliga assistenter med brukare som 

har olika slags funktionsnedsättningar och är berättigade insatsen personlig assistans. De fyra 

fokusgrupperna utgjordes av fyra arbetsgrupper som arbetar kring samma brukare. I 

fokusgrupp ett arbetade nio stycken personliga assistenter kring sex stycken brukare. I den 

andra fokusgruppen arbetade sju personliga assistenter kring tre olika brukare. I fokusgrupp 

tre arbetade tio personliga assistenter med två brukare och i den fjärde och sista fokusgruppen 

arbetade fem stycken personliga assistenter kring två brukare. De brukare som de arbetar med 

är bland annat nyskadade med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar och förvärvade 

hjärnskador. Samtliga brukare har till följd av deras nedsättning svårigheter i sin dagliga 

livsföring och är i stort behov av stöd och hjälp. Arbetet med dessa brukare kräver stor 

personlig kännedom för att tolka och förstå individen och dess behov.  

 

6.2 Självbestämmande och delaktighet i vardagslivet 

Många av de områden som presenteras nedan går in i och sampelar med varandra i praktiken. 

För att få en överblick av resultatet kommer vi att presentera empirin utifrån olika teman som 

varit återkommande men även utmärkande i diskussionerna. Det bör även lyftas fram att 

samtliga diskussioner uppfattades som svåra av de personliga assistenterna och att det många 

gånger inte fanns ett tydligt och direkt svar på de frågor som ställdes i relation till vinjetterna.  

 

Hur frågan ställs påverkar möjligheten till självbestämmandet  

Utifrån empirin kunde vi se att brukarnas självbestämmande och delaktighet både 

möjliggjordes och begränsades utifrån hur de personliga assistenterna är som personer. 

I tre av fyra fokusgrupper kom diskussionen om självbestämmande bland annat att handla om 

hur man som personlig assistent påverkar brukaren genom formulerandet av frågorna. 

Frågorna beskrevs ställas ut efter hur de personliga assistenterna är som personer och vad de 

har för intressen. Exempelvis om de själva tycker att det är viktigt att motionera och har en 

syn på hälsa som präglas av ett visst synsätt påverkar detta både medvetet och omedvetet hur 

de ställer frågorna till brukarna. Ett utdrag ur diskussionen nedan presenterar ett exempel på 

hur de personliga assistenterna beskriver att de kan påverka brukarens beslut genom att ställa 

frågan på ett visst sätt.  
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- Ja det är behändigt att säga … ja men han ville inte. (PA1:Gr2) 

- Det är ju lätt och säga så om man inte själv känner att man inte tycker det 

är så roligt att vara ute och röra på sig och så där, och det är ju lätt att säga, 

ja men vi skulle ju egentligen ut men jag tror att det skall bli regn, det ser ut 

som att det skall blir regn. (PA5:Gr2) 

 - Ja och vill du verkligen gå ut, är du sugen på att gå ut så gör vi det?. 

(PA2:Gr2) 

- ”nää, men skall det ändå regna” så tror jag nog att vi skippar det.                         

(PA2:Gr2) 

- Å vad fint, nu valde han ju ändå det … och så är det ju med så mycket som 

du säger, det beror ju helt på hur man lägger fram det och hur man ställer 

frågan. (PA5:Gr2) 

 

I en liknande diskussion i en annan fokusgrupp: 

 

- Man kan ju ställa ledande frågor utan att tänka på det ibland, då blir det ju 

så som jag vill alltså, som personal... (PA4:Gr4) 

 

Självbestämmande och delaktighet är centrala begrepp för funktionsnedsatta individer (Giertz, 

2012; Barron, 2001; Meyer, Donelly & Weerakoon, 2007; Blomberg, Widerlund & Lindqvist, 

2010). Utifrån ovanstående situation kan de personliga assistenterna ses begränsa 

självbestämmandet för brukaren då de i vissa situationer ställer styrande frågor till brukarna. 

De personliga assistenterna beskriver hur detta är vanligt förekommande i deras arbete med 

brukarna och att det sker både medvetet och omedvetet. De individer som har insatsen 

personlig assistans behöver många gånger ha personal närvarande för att kunna uppnå 

självbestämmande och delaktighet (Giertz, 2012; Ineland & Sjöström, 2007). Detta betyder 

således att de finns personal som medverkar i nästan alla situationer med brukaren och mer 

eller mindre är med och bestämmer samt påverkar deras val och således även deras möjlighet 

till självbestämmande. Personalens närvarande kan alltså ses som en utgångspunkt för att 

brukaren skall få möjligheten att uppnå självbestämmande och delaktighet men det kan även 

synliggöras en risk då personalen både omedvetet och medvetet kan ställa ledande frågor som 

påverkar brukaren. 
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Det diskuterades vidare om hur man med frågan begränsar brukarens valmöjligheter där de 

personliga assistenterna menade att brukarna i slutändan får ta beslutet på egen hand men ofta 

inom den ram som frågan formulerats. Samtliga fokusgrupper betonade vikten av att brukaren 

skulle få uppleva att de tagit besluten själva men att det kan vara viktigt att hjälpa dem in på 

rätt spår. Nedanstående citat är taget från diskussionen om självbestämmande och 

formulerandet av frågor: 

 

- När det till exempel handlar om … att hålla vikten och må bra. Man får ju 

inte bestämma åt dom men ändå på något vis fråga, vad är du sugen på idag, 

kan du tänka dig si kan du tänka så?.(PA4:Gr2) 

- Att man ger ett val, men alltså förstår du?. (PA2:Gr2) 

- Ett val av nyttiga saker. (PA4:Gr2) 

-  Ja, och då kan man ju kanske tycka att det är vi som bestämmer men (…). 

(PA4:Gr2) 

 

I en likartad diskussion i en annan grupp  

 

- Jag tycker att det är viktigt att dom får känna att dom får bestämma, eller 

så, sen är det ju inte alltid att dom kanske har fått göra det men att dom tror 

att dom har fått göra det, det är viktigt. (PA3:Gr4) 

 

Den här situationen beskriver hur personalen bestämmer de olika valmöjligheterna brukaren 

får välja mellan. I de två ovanstående citaten kan en tydlig hjälpaspekt men även maktaspekt 

urskiljas (Skau, 2007). Maktaspekten kan synliggöras genom att belysa att de personliga 

assistenterna begränsar brukarnas valmöjligheter. Makt kan enligt Skau (2007) användas i 

syfte för att hjälpa vilket blir tydligt i den här situationen då de begränsar brukarens val till 

olika val inom ramen för vad som anses vara bäst för brukaren i den givna situationen. Skau 

(2007) beskriver vidare att makten kan resultera i skada även om syftet var att hjälpa vilket 

denna situation skulle kunna vara ett exempel på då brukarens självbestämmande har 

begränsats. Det kan uppstå en konflikt i den här situationen mellan brukarens 

självbestämmande och vad personalen anser är brukarens bästa vilket kan relateras till 

balansen mellan hjälp- och maktaspekten som personalen måste förhålla sig till. I denna 

situation är det personalen som måste göra en avvägning om vilket av dessa två alternativ som 

är viktigast att ta hänsyn till. Personalen försöker så långt som möjligt att ta hänsyn till 
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brukarens självbestämmande då det i slutet är brukaren som tar beslutet. Dock sker det inom 

ramen för vad de personliga assistenterna presenterat för valmöjligheter. Ovanstående 

diskussion är således komplex då det kan urskiljas svårigheter att både främja brukarens 

självbestämmande och hälsa. I denna situation kan den personliga assistenten framstå som 

den aktiva parten som hela tiden tar initiativ och formulerar brukarens olika valmöjligheter. 

Det kan dock finnas andra situationer där brukaren är den mer aktiva parten och tar initiativ 

utan att den personliga assistenten presenterar valmöjligheter.  

 

Ovanstående citat speglar ett vardagligt dilemma som de personliga assistenterna ofta ställs 

inför. De har delvis de riktlinjer i lagen om främjandet av självbestämmande (SFS 1993:387) 

att förhålla sig till men även situationen i praktiken där det handlar om att upprätthålla 

brukarens hälsa. Det kan även finnas en koppling mellan begreppet omsorgsobjekt (Giertz, 

2012) och diskussionen om vad personalen anser vara bäst för brukaren i ovanstående 

situation. Detta kan synliggöras genom att de personliga assistenterna anser att de behöver 

begränsa brukarens val inom ramen för vad de anser vara hälsosamt då de uppfattar att 

brukaren inte kan ta dessa beslut på egen hand.  

 

Hjälp är ett relativt begrepp som kan uppfattas som både hjälp och makt och kan definieras 

olika av brukare, hjälpare och utomstående (Skau, 2007). I och med att begreppet hjälp är 

relativt kan de olika aktörerna tolka ovanstående situation olika.  Hjälparen (den personliga 

assistenten) kan tolka den här situationen som en hjälpaspekt där de ger brukaren 

valmöjligheter utifrån vad de anser vara hälsosamt. Brukaren däremot kanske uppfattar att 

valen har begränsats då brukaren får välja mellan två alternativ som inte innehåller det 

alternativ brukaren egentligen önskade. Det finns även en möjlighet att brukaren inte är 

medveten om att valen har begränsats och de upplever att de har fått ta beslutet själva. Oavsett 

från vilket perspektiv man ser på situationen och oavsett vilka val hjälparen presenterar för 

brukaren så kan en utomstående aktör tydlig urskilja en maktaspekt (Skau, 2007) då det 

förekommer att brukaren får anpassa sina val till de val som presenteras av hjälparen.  

 

Tiden begränsar möjligheten till delaktighet 

Genomgående i alla fokusgrupper kunde man se att tiden var ett hinder för att brukaren skulle 

få vara delaktig i vardagliga sysslor. Personalen beskriver hur brukarna många gånger kan och 

vill göra sysslorna själva men att de går in och tar över då tiden inte räcker till då de 

exempelvis skall iväg till en aktivitet, arbete eller liknande. Deltagarna lyfter fram att deras 
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arbetsuppgifter i dessa situationer kan krocka med brukarens möjlighet till delaktighet.  

 

Det går ju lite fortare. (PA3:Gr1) 

Ja det går snabbare, det beror ju på hur mycket tid man har liksom, ska man 

iväg någonstans är det ju lätt att man tar över … om man ser att snart står 

taxin utanför. (PA8:Gr1) 

 

I en liknande diskussion i en annan grupp 

 

Men som jag var inne på förut med tiden alltså, har man en viss tid på sig och 

jag vet ju att den här personen kan alla momenten som är inlagt på morgonen 

men då blir vi inte klara för ens klockan två på eftermiddagen, och då har 

han missat jobbet med fem timmar … då man får välja ut vissa saker då som 

han kan få göra. (PA3:Gr2) 

 

Ovanstående diskussion speglar enligt de personliga assistenterna ett vanligt dilemma där 

brukarens delaktighet i vardagssysslor delvis begränsas men även möjliggörs i en och samma 

situation. Brukaren får möjlighet att komma iväg till exempelvis daglig verksamhet eller 

arbete och detta möjliggör sysselsättning och delaktighet i samhällslivet. Dock begränsas 

brukarens självständighet då de inte får möjligheten att utföra de sysslor som de faktiskt hade 

kunnat vara delaktiga i eller själva hade klarat av. Utifrån fokusgruppsdiskussionerna och 

ovanstående citat kan vi se hur de personliga assistenterna går in och tar över delar av 

exempelvis morgonbestyren på grund av att brukaren inte kan utföra de sysslor som skall 

göras inom den tid som anses rimlig. Detta kan ses som en normaliseringsåtgärd för att inrätta 

brukarna i den arbetsföra normen och således inkludera funktionsnedsatta individer i den 

normala situationen som innebär att arbeta (Winance, 2007). Formellt finns det lagar och 

insatser för normalisering som Gynnerstedt (2001) beskriver som viktiga för att göra individer 

med funktionsnedsättning till fullvärdiga samhällsmedborgare. Dessa normaliseringsåtgärder 

kan ses som positiva då brukarna får större möjlighet till ett jobb eller en daglig verksamhet. 

Dock kan dessa normaliseringsinsatser i denna situation problematiseras då LSS även syftar 

till att ge människor med funktionsnedsättning det stöd de behöver för att kunna leva ett så 

självständigt liv som möjligt (SFS 1993:387). I ovanstående situation kan man se svårigheter 

med att förverkliga både delaktigheten i samhällslivet och delaktigheten i vardagssysslor.  
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På grund av att personalen i många fall går in och hjälper brukaren för att hinna med sina 

aktiviteter så kan handlingen kategoriseras som hjälp och stöd och maktaspekten tenderar att 

osynliggöras (Skau, 2007). Giertz (2012) beskriver hur de professionella tenderar att ha makt 

och kontroll i utförandet av vardagliga bestyr då brukaren är i behov av deras hjälp och stöd. 

De personliga assistenterna går in och tar över morgonbestyren hos brukarna för att de skall 

hinna till arbetet, de gör de av välvilja och omsorg men stödet tenderar att övergå till makt där 

brukarens delaktighet begränsas. I ovanstående situation kan man urskilja hur maktaspekten 

tar sig i uttryck i form av normaliseringsåtgärder då prioriteten blir att brukaren skall komma 

iväg till arbetet och inte att sköta morgonbestyren utifrån sin egen förmåga. Utifrån den 

insamlade empirin får vi inte möjlighet att få reda på hur brukaren uppfattar situationen och 

inte heller vad brukaren hade prioriterat att vara delaktig i. Dock kan vi utifrån citatet urskilja 

att de personliga assistenterna prioriterar normalisering till arbete i relation till delaktighet i 

morgonbestyren.  

 

Synen på brukaren påverkar självbestämmande och delaktighet 
Vidare diskuteras personalens möjlighet att främja självbestämmande och delaktighet för de 

individer som de arbetar med. Denna diskussion framkom i en av grupperna och blev ett 

återkommande resonemang under denna fokusgruppsdiskussion. De beskriver att det finns 

svårigheter i arbetet med självbestämmande och delaktighet för de brukare som de arbetar 

med. Delvis då brukarna inte själva beskrivs ha viljan eller förutsättningarna att utföra eller 

delta i vardagliga sysslor.  

 

Men här uppe är det inte så, dem 6 vi jobbar hos är så, vad skall vi säga (…) 

bekväma med att vi gör allt åt dom. Alltså dom har varit här sedan 80-90 

talet många av dom och skulle kunna göra mer själva, men dom har blivit 

avtrubbade. (PA4:Gr3) 

Hur försöker ni jobba utifrån det?. (M:2) 

Inte alls, alla bara gör. (PA4:Gr3) 

 

Fortsättning på ovanstående diskussion: 

 

Fast jag tror att vi är tillbaka där igen, dom 6 som bor här uppe är så 

avtrubbade så det är liksom (…) jag menar skulle man ge … nu får du 

bestämma precis vad du vill, alltså dom skulle endast bli sittandes och glo på 
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oss som att nu har det spårat ut fullständigt för personalen, för personalen 

skall ju tala om för mig vad jag skall göra, eller hur?. (PA1:Gr3) 

 

Ovanstående diskussion framkom i en av fokusgrupperna där de personliga assistenterna 

diskuterade hur brukarna blivit bekväma med att personalen gör allt åt dem. De personliga 

assistenterna beskriver även att de inte anpassar sitt arbete till brukarna, utan att de istället 

bara gör. Det finns olika faktorer som påverkar brukarens självbestämmande och delaktighet 

och Giertz (2012) beskriver att det delvis påverkas av de professionellas syn på brukarens 

förmåga vilket ovanstående citat kan vara ett exempel på. Personalen uppfattar brukarna som 

avtrubbade och att de inte har någon beslutsförmåga då brukarna enligt de personliga 

assistenterna enbart skulle bli sittandes och glo om de inte hade berättat för dem vad de skulle 

göra. Detta kan vidare resultera i att brukarens möjlighet att uppnå självbestämmande och 

delaktighet begränsas då personalen anser att brukaren saknar dessa förmågor. Giertz (2012) 

beskriver hur rättighetssubjekt och omsorgsobjekt är två begrepp som kan användas för att 

förstå självbestämmande och inflytande för individer med funktionsnedsättning. I 

ovanstående citat kan man tänka sig att de personliga assistenterna har en syn på brukarna 

som präglas av begreppet omsorgsobjekt då de har en vårdande inställning och uppfattar 

brukaren som i behov av omsorg och skydd istället för en kompetent individ med förmåga att 

ta egna beslut. Giertz (2008) beskriver att insatsen personlig assistans skall ge brukaren en 

ökad makt över sitt liv och gå från ett objekt till subjekt vilket ovanstående situation inte tyder 

på då de personliga assistenterna beskriver hur brukarna saknar förmåga att fatta beslut på 

egen hand.  

 

De personliga assistenterna beskriver vidare att brukarna har bott i samma boende sedan 

1980-talet. Under den tiden fanns det en mer vårdande inställning i arbetet med 

funktionsnedsatta individer (Blomberg, Widerlund & Lindqvist, 2010) vilket kan ses leva 

kvar i arbetet hos de brukare som citatet beskriver. Trotts tydliga målformuleringar och 

lagförändringar som LSS medförde så finns det kvar invanda rutiner och regler som begränsar 

möjligheten till dessa förändringar (Blomberg, Widerlund & Lindqvist, 2010). Ovanstående 

beskrivning av arbetet kring dessa individer skulle kunna uppfattas som att det lever kvar 

rutiner och regler hos både brukare och personal som begränsar möjligheten för brukarna att 

uppnå självbestämmande och delaktighet. Detta skulle alltså kunna ses som en konsekvens av 

den vårdande och omhändertagande syn som präglade arbetet med funktionsnedsatta 

individer. Enligt LSS skall delaktighet och självbestämmandet för funktionsnedsatta individer 
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främjas (SFS 1993:387) men utifrån ovanstående analys kan man se svårigheter för hur det 

skall möjliggöras i praktiken. 

 

De personliga assistenterna kan således anses ha hjälpt brukarna i en så pass hög grad att 

möjligheten för brukarna att uppnå självbestämmande och delaktighet i sysslorna beskrivs 

som nästintill omöjlig. De personliga assistenternas arbetssätt kan i den här situationen ha 

som syfte att hjälpa men i och med att brukarnas självbestämmande och delaktighet kan 

begränsas med detta arbetssätt kan hjälpen anses ha resulterat i skada (Skau, 2007). 

Maktaspekten kan även synliggöras (Skau, 2007) genom att belysa att självbestämmandet och 

delaktigheten begränsas då de personliga assistenterna inte arbetar med att göra brukarna 

delaktiga. Självbestämmandet kan dock inte ses som oproblematisk eller entydigt. Då vi 

enbart har empiri från de personliga assistenterna kan det vara svårt att resonera om hur 

ovanstående situation upplevs av brukarna. Då de personliga assistenterna i citatet ovan 

beskriver att brukarna har blivit bekväma med att personalen gör allt åt dem så skulle det vara 

möjligt att brukarna trivs med att de personliga assistenterna gör det mesta åt dem och att de 

således utövar sin självbestämmanderätt på det sättet.   

 

Hälsofrågor och dess påverkan på självbestämmandet 
I samtliga fokusgrupper fanns det en diskussion som berörde självbestämmande och 

hälsofrågor. Samtliga grupper tog upp exempel på situationer där brukarens 

självbestämmande kunde krocka med vad de personliga assistenterna beskriver vara 

brukarens ”bästa”. Dessa situationer som diskuterades bland de personliga assistenterna 

berörde bland annat alkohol, kosthållning, rökning, droger med mera. De flesta personliga 

assistenterna beskrev detta som en svår och vanligt förekommande situation i deras arbete. 

Nedanstående citat är ett utdrag i en av fokusgruppsdiskussionerna där den personliga 

assistenten inte skulle känna sig bekväm med att låta brukaren röka om personen har kol.  

 

Jag är ju så, att har jag en brukare som har kol och vill röka konstant så 

skulle jag ju verkligen sätta en gräns där, då räcker det kanske med någon 

cigg per dag, jag skulle ju inte ge den så ofta som den skulle vilja ha. 

Men då tar jag ju över självbestämmandet totalt, men jag känner mig inte 

bekväm, jag gör inte det, just för att jag vet att personen blir ju sämre, så 

att… (PA8:Gr3) 
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Hjälpaspekten i ovanstående citat kan tydligt urskiljas genom att betona att hjälpen syftar till 

att fördröja en försämring hos brukaren. Även maktaspekten kan synliggöras genom att belysa 

att den personliga assistenten skulle gå in och sätta en gräns för rökningen och således 

begränsa brukarens självbestämmande (Skau, 2007). Utifrån citatet framgår det en 

medvetenhet hos den personliga assistenten där deltagaren beskriver att hen tar över 

brukarens självbestämmande totalt. Detta grundar sig i att den personliga assistenten inte 

känner sig bekväm i situationen då hen beskriver en medvetenhet kring brukarens försämring. 

Utifrån ovanstående situation kan man även tänka sig att den personliga assistenten har en syn 

på brukaren som ett omsorgsobjekt (Giertz, 2012) då handlingen visar på att brukaren är i 

behov av omsorg och skydd. Då den personliga assistenten anser att vad som är bäst för 

brukaren krockar med brukarens självbestämmande kan man se att den personliga assistenten 

beskriver sig ha rätt att gå in och sätta en gräns för rökningen och således ta över 

självbestämmandet i ovanstående situation.  

 

Nedanstående citat representerar stora delar av diskussionen och ansågs vanligt 

förekommande i samtliga grupper. De beskriver hur deras arbete till stora delar präglas av att 

locka och motivera brukarna till de olika moment som bör utföras under dagen. I en vidare 

diskussion i fokusgruppen talade vi om promenader och rehabiliteringsövningar. Citatet 

nedan är taget från en diskussion där brukaren beskrivs visa tydligt motstånd och inte ville 

genomföra dessa övningar. Personalen beskriver i citaten nedan hur de hanterar dessa 

dilemman: 

 

- Lirka och prata och försöka övertala att dom skall gå. (PA1:Gr1) 

- Man får vara glad när det går. (PA3:Gr1) 

- Då får man ju berömma samtidigt, åh vad bra att vi fick göra det idag.             

(PA8: Gr1) 

 

I citatet ovan kan vi se hur personalen arbetar motiverande för att få brukaren att göra de 

dagliga övningarna för att upprätthålla deras funktioner och rörelseförmåga. I 

motiveringsarbetet kan en tydlig hjälpaspekt urskiljas. Hjälp kan enligt Skau (2007) beskrivas 

som handlingar som syftar till att förbättra en människas hälsa eller livssituation samt kan 

syfta till att förhindra eller fördröja försämring. I detta fall är det tydligt att de personliga 

assistenterna utför handlingen för att hjälpa brukaren att upprätthålla sin hälsa. Det finns dock 

inbakade maktaspekter i hjälpen (Skau, 2007) som ovan beskrivits och de tenderar att 
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osynliggöras då hjälpaspekten framhävs. Även Giertz (2012) och Barron (2001) beskriver att 

makt kan döljas genom vård och omsorg och de beskriver hur den osynliggjorda makten kan 

leda till inskränkningar på brukarens självbestämmande. Då makt i vår studie beskrivs som 

möjligheten att få sin vilja igenom i en relation även då motstånd uppstår kan citaten ovan 

tolkas som maktutövning (Skau, 2007). Maktaspekten kan synliggöras genom att belysa att de 

personliga assistenterna försöker övertala brukarna till i detta fall rehabiliteringsövningar och 

promenader och att de många gånger får brukarna att göra något som de ifrån början visat 

tydligt motstånd till. Makten kan enligt Skau (2007) även syfta till att hjälpa vilket kan ses 

prägla ovanstående situation då de personliga assistenternas handlingar syftar till att förhindra 

eller fördröja försämring. 

 

Anpassning till sociala sammanhang 

I samtliga fokusgruppsdiskussioner tog vi upp frågan om det fanns gränser för brukarens 

självbestämmande. I alla grupper beskrev deltagarna att man aldrig kan tvinga brukarna att 

göra någonting men att man i största möjliga mån försöker motivera och övertala dem till att 

göra det som anses vara bäst för brukaren. Detta arbetssätt var som sagt gemensamt för de 

personliga assistenterna i samtliga fokusgrupper och det kan ses som en hjälpaspekt (Skau, 

2007) då de försöker hjälpa brukaren. Det finns en inbyggd maktaspekt i hjälpen som de 

personliga assistenterna ger brukaren då de försöker att motivera och övertala brukarna till det 

som de anser vara bäst för individen. Detta arbetssätt kan vidare leda till att brukarens 

möjlighet att uppnå självbestämmande begränsas (Giertz, 2012). Under fokusgrupperna 

diskuterade de personliga assistenterna om det fanns några gränser för brukarnas 

självbestämmande. Diskussionen i en av fokusgrupperna kom att handla om olika regler för 

hur man skall bete sig i det gemensamma utrymmet som både är till för personalen och 

brukarna. Nedanstående citat är ett utdrag från en diskussion där brukaren har samma kläder 

på sig under en lång period och inte vill byta. Personalen ställer då ett krav på att brukaren 

skall sköta sig och ha rena kläder för att få vistas i det gemensamma utrymmet med de andra. 

- Men ska han vara där ute kan man ställa kravet att han ska ha rena kläder. 

(PA4:Gr1) 

- Det är faktiskt lite så, det är våra gränser va, jag menar sköter inte han sig 

får han sitta i lägenheten. (PA3:Gr1)  

- Dom har ju egna lägenheter och sen har vi gemensamma utrymmen där alla 

får va, men där ska du också sköta dig, där är de andra regler som 
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gäller.  (PA6:Gr1) 

I den här situationen kan en tydlig maktaspekt urskiljas (Skau, 2007). Maktaspekten kan 

synliggöras genom att lyfta fram att de personliga assistenterna begränsar brukarens 

självbestämmande och delaktighet. I och med att brukaren måste förhålla sig till kravet om 

rena kläder så begränsas brukarens självbestämmande i ovanstående situation. Detta gjordes 

genom att utesluta individen från ett socialt sammanhang. Hjälpaspekten kan i den här 

situationen beskrivas som viljan hos personalen att upplysa om de normer och regler som 

gäller. De personliga assistenterna kan i detta fall ses ha makten att definiera vad som i den 

här situationen anses vara normalt och värt att sträva efter. Det som anses vara 

eftersträvansvärt i den här situationen kan uppfattas påtvingas brukaren genom de personliga 

assistenternas handling (Ineland & Sjöström, 2007). De personliga assistenternas krav ger 

brukaren två valmöjligheter där den första är att byta kläder och delta i det sociala 

sammanhanget och den andra är att inte byta kläder och stanna kvar i sin egen lägenhet. Detta 

är en komplex situation där den enskilde brukarens möjlighet till självbestämmande kan ses 

begränsas. Dock kan det även synliggöras en hjälpaspekt som handlar om de andra brukarna 

då de personliga assistenterna i en fortsatt diskussion beskriver att det gemensamma rummet 

är till för alla. Detta problematiserar självbestämmandet då flera individer är involverade och 

att de personliga assistenterna måste ta hänsyn till mer än en brukares 

självbestämmande. Denna situation kan problematiseras ytterligare genom att lyfta fram att 

det i LSS står angivet att insatsen personlig assistans skall vara ett personligt utformat stöd 

och att stödet inte skall vara knutet till någon verksamhet utan istället till individen (SFS 

1993:387). I ovanstående situation behöver de personliga assistenterna ta hänsyn till ett flertal 

olika brukare. Detta kan vidare tolkas som att stödet i just denna situation inte är utformat 

efter individen utan istället utformat efter verksamheten.  

6.3 Möjligheter och begränsningar att uppnå ett socialt medborgarskap 

I första avsnittet så har empirin behandlats på mikronivå och med hjälp av begreppen makt 

och hjälp analyserats i relation till självbestämmande och delaktighet. I detta avsnitt kommer 

vi behandla de resultat som framkommit i tidigare avsnitt på en högre abstraktionsnivå och 

vidare analysera möjligheterna och begränsningar för funktionsnedsatta att uppnå ett socialt 

medborgarskap. Johansson (2008) lyfter fram kritik mot att enbart ha ett fokus på de formella 

lagarna i diskussionen om socialt medborgarskap. Han belyser vikten av hur tjänstemän tolkar 

och tillämpar de formella lagarna i praktiken och i mötet med brukarna då det är de sociala 
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yrkesutövarna som förverkligar lagen. Vi kommer således använda oss av vår empiri som är 

insamlad från sociala yrkesutövare i form av personliga assistenter för att diskutera det sociala 

medborgarskapet för funktionsnedsatta individer. För att göra detta möjligt kommer LSS 

lagstiftningen, rättighetssubjekt och omsorgobjekt, självbestämmande och delaktighet 

analyseras i relation till det sociala medborgarskapet. 

 

Inledningsvis 
Debatten om ett socialt medborgarskap för gruppen funktionsnedsatta har enligt Gynnerstedt 

(2001) präglats av begreppen normalisering, integritet, självbestämmande och jämlika 

levnadsvillkor. Exempelvis så beskriver Gynnerstedt (2001) att LSS tillkom som en pluslag 

till socialtjänstlagen för att ge individer med vissa funktionsnedsättningar speciella rättigheter 

för att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor samt att öka delaktigheten. Giertz (2012) skriver även 

att LSS reformens syfte var att individer med funktionsnedsättning skulle bli 

kommunmedborgare och ges samma möjligheter som andra att utforma sitt eget liv. Med stöd 

av Gynnerstedt (2001) och Giertz (2012) kan LSS anses innehålla insatser och mål som syftar 

till att funktionsnedsatta individer skall få möjlighet att uppnå ett socialt medborgarskap. 

Möjligheten till självbestämmande och delaktighet blir alltså centrala i diskussionen om 

socialt medborgarskap för funktionsnedsatta individer. Vi kommer utifrån dessa begrepp att 

diskutera dessa individers möjligheter att uppnå ett socialt medborgarskap.  

 

Då Giertz (2012) beskriver att rättighetssubjekt och omsorgsobjekt kan användas för att förstå 

inflytande och självbestämmande för individer med funktionsnedsättning kommer dessa 

begrepp även att användas för att beskriva möjligheterna och begränsningarna för dessa 

individer att uppnå ett socialt medborgarskap. Rättighetssubjekt är ett synsätt som vi i studien 

kommer beskriva i linje med socialt medborgarskap där brukaren ses som en kompetent 

individ med förmågan att föra sin talan på egen hand. Omsorgsobjektet kan beskrivas som en 

vårdande inställning till brukaren där individen uppfattas vara i behov av omsorg och skydd 

vilket är en syn som vidare kan begränsa möjligheten för brukaren att uppnå ett socialt 

medborgarskap.  Då Giertz (2012) beskriver att individer med funktionsnedsättningar är i 

behov av stöd och hjälp i vardagen för att uppnå självbestämmande och delaktighet kan de 

personliga assistenterna anses utgöra grunden för brukarnas möjlighet att uppnå ett socialt 

medborgarskap. Hur de personliga assistenterna vidare utövar makt och hjälp påverkar 

brukarens möjlighet till självbestämmande och delaktighet vilket i sin tur påverkar brukarens 

möjlighet till att uppnå ett socialt medborgarskap. I fokusgrupperna fördes många 
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diskussioner om de svårigheter som fanns för de personliga assistenterna att förverkliga 

brukarnas självbestämmande och delaktighet.  

 

Möjligheter och begräsningar till ett socialt medborgarskap utifrån empirin 

I avsnittet 6.2 framkom det några resultat utifrån analysen som kan anses vara betydande i 

diskussionen om socialt medborgarskap. I de resultat som framkom under rubrikerna: Hur 

frågan ställs, synen på brukaren och hälsofrågor kan det urskiljas en tydlig koppling mellan 

omsorgsobjekt och en maktaspekt med ett tydligt syfte att hjälpa. Då maktaspekten fick en 

tydlig framtoning kunde man se att de personliga assistenternas handlingar syftade till att 

främja vad de ansåg vara bäst för brukaren. De personliga assistenternas syn på brukaren i 

dessa fall kan kopplas till begreppet omsorgsobjekt (Giertz, 2012) då de personliga 

assistenternas handlingar kan uppfattas som omsorg och skydd. De personliga assistenternas 

strävan efter att ge brukaren stöd och hjälp för att främja självbestämmande och delaktighet 

kan vidare beskrivas möjliggöra ett socialt medborgarskap och präglas av en syn på brukaren 

som ett rättighetssubjekt. 

 

I avsnittet Hur frågan ställs påverkar möjligheten till självbestämmandet är det tydligt att de 

personliga assistenterna begränsar brukarens valmöjligheter inom ramen för vad som anses 

vara hälsosamt och bra för brukaren. I denna situation kan brukaren som ett omsorgsobjekt 

synliggöras (Giertz, 2012) genom att de personliga assistenterna anser att de behöver begränsa 

brukarens val då de inte har förmåga att själva välja fritt. Maktaspekten i dessa situationer kan 

beskrivas vara begränsandet av självbestämmandet genom styrande frågor eller begränsade 

valmöjligheter (Skau, 2007). Det betonades också av de personliga assistenterna att det var 

viktigt att brukaren skulle få känna att de har fått bestämma, vilket kan tolkas som en form av 

bekräftande av brukaren som ett subjekt. I diskussionerna under den här rubriken kan 

rättighetssubjektet synliggöras genom att de personliga assistenterna strävar efter att göra 

brukaren så delaktig som möjligt men även arbetar efter att främja deras självbestämmande 

och känslan av att få bestämma. Detta kan beskrivas som en förutsättning för brukarna att 

uppnå ett socialt medborgarskap. Då de personliga assistenterna beskriver vikten av att 

brukaren skall få känna att det har bestämt kan dock inte enbart ses som ett bekräftande av 

brukaren som ett subjekt. Det kan även urskiljas manipulerande och styrande aspekter som 

kan bekräfta synen på brukaren som ett omsorgsobjekt.  
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Avsnittet Synen på brukaren påverkar självbestämmandet och delaktigheten baseras på 

resultat som enbart framkom i en av fokusgrupperna. I diskussionen i denna fokusgrupp 

beskrevs det finnas stora svårigheter att främja självbestämmande och delaktighet för 

brukaren då de inte beskrevs ha förutsättningarna eller viljan att utföra eller delta i vardagliga 

sysslor. Maktaspekten tenderar i detta fall att osynliggöras i hjälpaspektens starka framtoning 

och hjälpen kan anses ha resulterat i skada (Skau, 2007). De personliga assistenterna 

beskriver att de inte anpassar sitt arbete efter brukarna utan att de istället bara gör. Detta 

arbetssätt riskerar att begränsa brukarens möjlighet till att uppfattas som ett rättighetssubjekt 

och således uppnå ett fullvärdigt socialt medborgarskap. 

I avsnittet Hälsofrågor och dess påverkan på självbestämmandet beskriver de personliga 

assistenterna en svårighet med att tillgodose brukarens självbestämmande då de i praktiken 

även har brukarens hälsa att ta hänsyn till. Detta synsätt kan anses prägla synen av brukaren 

som ett omsorgsobjekt (Giertz. 2012) där brukaren inte fullt ut anses veta sitt eget bästa ur ett 

hälsoperspektiv. I diskussionerna kring hälsa riskerade brukarens självbestämmande att 

begränsas och således brukarens möjlighet till att uppnå ett socialt medborgarskap. Även i 

detta fall kan makten synliggöras genom begränsningen och hjälpen är central och syftar till 

att förbättra brukarens hälsa (Skau, 2007).  

Begreppet omsorgsobjekt kan ses i likhet med den omhändertagande och vårdande attityden 

som Blomberg, Widerlund och Lindqvist (2010) beskriver präglade arbetet med 

funktionsnedsatta individer innan LSS tillkom. Utifrån resultaten i avsnitt 6.2 kan man se att 

det delvis lever kvar rutiner och vanor i arbetet kring brukarna som präglas av en 

omhändertagande och vårdande attityd. Giertz (2012) beskriver att en stor förändring var 

bland annat erkännandet av individer som ett subjekt och experter på sitt eget liv. I många 

avseenden kan man se hur de personliga assistenterna arbetar utifrån ett bekräftande av 

brukaren som ett subjekt och främjandet av delaktighet och självbestämmande kan tydligt 

urskiljas i det tidigare kapitlet. Dock kan det utifrån de personliga assistenternas diskussioner 

inte fullt ut arbetas utifrån detta då hjälpaspekterna om att främja vad som anses vara 

brukarens bästa begränsar möjligheten till självbestämmande och således ett fullvärdigt 

socialt medborgarskap. Ett socialt medborgarskap beskrivs enligt Johansson (2008) bland 

annat vara de rättigheter och skyldigheter som tillförsäkras av välfärdsstaten. I detta avseende 

kan LSS anses uppfylla de formella rättigheterna och ses som ett ideal som verksamheterna 

strävar efter. Dock finns det situationer i praktiken som presenterats i avsnitt 6.2 som tyder på 
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att det finns svårigheter för funktionsnedsatta individer att uppfylla ett socialt medborgarskap. 

Det visar sig även i alla tillgängliga studier att levnadsförhållanden för individer med 

funktionsnedsättningar är sämre inom de flesta viktiga livsområden som exempelvis 

medborgerligt inflytande, delaktighet, hälsa och sysselsättning (SOU 2008:77).  Det resultat 

som vidare framkommit i avsnittet 6.2 skulle kunna vara en följd av vad Gynnerstedt (2001) 

beskriver som kommunernas bristande arbete med att implementera vissa beslut inom LSS.  

Istället för att framhäva omsorgsobjektet skulle det vara möjligt utifrån ovanstående 

resonemang att de personliga assistenterna anpassar sig efter brukarens förmågor och 

förutsättningar och arbetar efter att så långt som möjligt främja självbestämmandet och 

delaktigheten och på så sätt förverkligar det sociala medborgarskapet för brukarna. I lagen 

(1993: 387) står det att verksamheterna skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet vilket det utifrån ovanstående resonemang kan urskiljas att de 

personliga assistenterna gör. Så länge de inte ser en risk för skada för individen så försöker 

det främja självbestämmande och delaktighet i största möjliga mån. Dock kan det finnas en 

risk med detta synsätt och det är att man inte likställer individen med andra utan betonar 

skillnaden i ett socialt medborgarskap för funktionsnedsatta individer och ett socialt 

medborgarskap för resterande befolkning. Det finns även en aspekt som är viktig att ta hänsyn 

till i diskussionen om möjligheterna för individer med funktionsnedsättning att uppnå socialt 

medborgarskap som bör belysas. Denna aspekt kan med stöd av Winance (2007) beskrivas 

som ett komplext dilemma på grund av att avvikelsen från den sociala normen kan ses handla 

om funktionsnedsättningen i sig som i sin tur inte går att bortse från. Utifrån den här 

definitionen uppstår frågor som exempelvis finns det en möjlighet för funktionsnedsatta 

individer att överhuvudtaget uppnå ett socialt medborgarskap? Även om det lagstadgas 

speciella rättigheter för denna grupp som gör att deras levnadsvillkor förbättras kan det leda 

till vad som beskrivs vara ett fullvärdigt socialt medborgarskap?   

 

Denna aspekt kan även synliggöras genom att belysa vad Giertz (2012) beskriver, att 

individer med funktionsnedsättningar är i behov av stöd och hjälp i vardagen för att uppnå 

självbestämmande och delaktighet. Dessa resonemang leder till den problematik Ineland och 

Sjöström (2007) diskuterar om svårigheter att skapa situationer som är ”normala” för 

funktionsnedsatta individer då de behöver stöd för att uppnå den normalitet som eftersträvas.  
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7. Diskussion 

7.1 Slutdiskussion 

Vi har tagit del av hur 31 personliga assistenter resonerar och argumenterar kring två 

konstruerade fall som berör självbestämmande och delaktighet. Studien visade att det fanns 

olika faktorer som påverkar brukarens möjlighet att uppnå självbestämmande och delaktighet 

och dessa kan förstås med hjälp av begreppen makt och hjälp. De faktorer som utifrån empirin 

med de personliga assistenterna kunde urskiljas påverka självbestämmandet och delaktigheten 

var hur de personliga assistenterna är som individer och vad de har för intressen. Den första 

faktorn tog sig i uttryck i formulerandet av frågor och riskerade att styra och påverka brukaren 

i sina val. Den andra faktorn var att tiden inte riktigt räckte till för att brukaren skulle få 

möjligheten att vara delaktig i vardagliga sysslor. Den tredje faktorn behandlade de personliga 

assistenternas syn på brukaren där brukaren inte beskrivs ha viljan eller förutsättningarna att 

utföra eller delta i vardagliga sysslor. Den fjärde faktorn berörde hur hälsofrågor påverkar 

brukarens möjlighet till självbestämmande då de personliga assistenterna beskriver att de 

riskerar att krocka med vad de anser vara hälsosamt. Den femte faktorn behandlade gränserna 

i självbestämmandet för brukarna i sociala sammanhang. I tre av de ovanstående faktorerna 

kunde vi urskilja ett gemensamt drag som behandlade synen på brukaren som ett 

omsorgsobjekt. Synen på brukaren som ett omsorgsobjekt kunde ses som ett hinder för 

brukaren att uppnå ett socialt medborgarskap. Det kunde även urskiljas en tydlig strävan från 

de personliga assistenternas sida att främja självbestämmande och delaktighet som kan ses i 

likhet med en syn på brukaren som ett rättighetssubjekt. Denna syn på brukaren kunde ses 

som en förutsättning för brukaren att uppnå ett socialt medborgarskap.  

Ett annat gemensamt drag som vi kunde urskilja var att det fanns en inbyggd maktaspekt 

(Skau, 2007) i den hjälpen som de personliga assistenterna gav brukarna i samtliga faktorer 

som nämns ovan. Denna maktaspekt kunde ta sig uttryck olika i olika situationer men det som 

var gemensamt för samtliga faktorer var att det fanns en risk för brukarens självbestämmande 

och delaktighet att begränsas. Den hjälpen som de personliga assistenterna gav brukarna var 

av välvilja och intentionen var att hjälpa. Det som studien visar är i likhet med vad Giertz 

(2012), Barron (2001) och Skau (2007) belyser i sin forskning, nämligen att makt riskerar att 

döljas genom vård och omsorg och således kan brukarnas självbestämmande och delaktighet 

inskränkas. 
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Under studiens gång har vi uppmärksammat att de personliga assistenterna i samtliga 

situationer själva urskilde hjälpaspekten och gav den en stark framtoning i diskussionen. Makt 

som begrepp har dock inte kommit att diskuteras i någon av fokusgrupperna. Exempelvis i 

diskussioner som mynnade ut i begränsningar av brukarens självbestämmande och delaktighet 

betonades inte begreppet makt. De personliga assistententerna betonade istället hjälpaspekten 

i handlingen. Detta tänker vi kan grunda sig i två olika argument där det första är de inte 

uppfattar att det existerar makt i relationen och inte heller uppfattar exempelvis 

begränsningarna som ett maktutövande. Det andra tänkbara argumentet kan vara att begreppet 

makt har en negativ klang och således drar sig de personliga assistenterna från att använda sig 

av detta begrepp. Det är viktigt som socialarbetare att vara medveten om den makt som finns i 

relationen och hur den präglar arbetet med brukarna. Maktaspekter riskerar att döljas genom 

hjälp och vård (Giertz, 2012; Barron, 2001; Skau, 2007) vilket kan ses vara ett argument för 

att det är extra viktigt att de personliga assistenterna har en medvetenhet om makten som 

återfinns i relationen.  

 

En tanke som uppkom under studiens gång var hur de personliga assistenterna skall kunna 

möta kravet om självbestämmande och delaktighet. Alla tillgängliga studier visar nämligen att 

levnadsförhållandena för individer med funktionsnedsättningar fortfarande är sämre inom de 

flesta viktiga livsområden som till exempel hälsa, sysselsättning, medborgerligt inflytande 

och delaktighet (SOU 2008:77). Det är en stor utmaning för kommunerna då de brister i 

arbetet med att implementera vissa beslut inom LSS (Gynnerstedt, 2001). Det är således en 

utmaning för de personliga assistenterna att arbeta för att öka brukarnas medborgerliga 

inflytande och öka deras delaktighet. I avsnitt 6.2 framkom det ett utmärkande resultat då 

fokusgrupp tre beskrev sina brukare som avtrubbade och oförmögna att ta egna beslut. När vi 

vidare frågade hur de personliga assistenterna arbetade utifrån detta så svarade de att de inte 

anpassade sitt arbete utifrån det, utan att alla bara gjorde. Under studiens gång har LSS 

lagstiftningen delvis framställts och uppfattas som ett ideal. I relation till detta kan vi utifrån 

ovanstående situation tolka att de personliga assistenterna inte förverkligar brukarens 

självbestämmande och delaktighet vilket är angivet i LSS. Dock kan man genom att betona 

begreppet främja som står angivet i lagen, tänka sig en anpassning av lagen till 

verksamheterna och det praktiska arbetet. Begreppet främja är dock svårt att definiera då det 

kan tolkas på olika sätt och det kan ha olika innebörder i olika situationer. Vi tänker att 

främjandet i den här situationen bör innefatta en gradvis förändring för att möta LSS och 

således brukarens självbestämmande, delaktighet och sociala medborgarskap. Detta skulle 
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innebära ett arbete mot att se brukaren som ett rättighetssubjekt och en individ som är expert 

på sitt eget liv. Under studiens gång har vi med stöd av Giertz (2012) använt oss av 

rättighetssubjekt och omsorgsobjekt för att förstå brukarens självbestämmande och 

delaktighet. Det är dock viktigt att förhålla sig kritisk till dessa begrepp då de är grova 

indelningar som vi utifrån resultatet kan se korsar varandra i det praktiska arbetet.  

 

Under studiens gång har även tankar kommit upp om det finns några uttalade social- och 

hälsopedagogiska ambitioner i arbetet med individer med insatsen personlig assistans. Utifrån 

resultatet kunde vi urskilja att de personliga assistenterna arbetar för att främja brukarnas 

hälsa och sociala liv genom exempelvis begränsningar och motiverande arbete. Dock utgick 

inte diskussionerna utifrån dessa begrepp men vi kunde utläsa sådana ambitioner. Med dessa 

ambitioner kan även möjligheten för brukaren att uppnå självbestämmande problematiseras. I 

arbetet med funktionsnedsatta individer framhävs begreppet självbestämmande men i relation 

till det praktiska arbetet som utifrån resultatet kan liknas vid ett social- och hälsofrämjande 

arbete riskerar självbestämmandet att begränsas. Istället skulle ett medvetet socialpedagogiskt 

arbetssätt kunna stärka brukarens förmågor och självbestämmande. Dock krävs det ett 

pedagogiskt arbetssätt och en kunskap och medvetenhet hos den professionella. Många av de 

personliga assistenterna som medverkade i studien var utbildade till undersköterskor och 

denna utbildning har en medicinsk och vårdande inriktning. Det kunde urskiljas att vissa 

personliga assistenter hade ett arbetssätt som gick i linje med undersköteutbildningen och 

hade således en medicinsk och vårdande inställning till arbetet med brukarna. Detta arbetssätt 

skulle kunna ha en koppling med synen på brukaren som ett omsorgsobjekt (Giertz, 2012) 

som diskuterats i resultat och analysavsnittet. Det kunde även urskiljas att det fanns 

personliga assistenter som skulle kunna ses arbeta både medvetet och omedvetet utifrån en 

mer socialpedagogisk inriktning. Om ett socialpedagogiskt arbetssätt skulle vara positivt för 

brukarna samt personal skulle det behövas medvetenhet och kompetens inom området. Dessa 

tankar om ett socialpedagogiskt arbetssätt kan inte ses som oproblematiskt då även detta 

arbetssätt delvis innebär en form av makt. Dock skulle denna makt kunna användas med syfte 

att öka brukarens makt. Frågan vi kan ställa oss är om det är möjligt att kombinera 

självbestämmandet med ett social- och hälsopedagogiskt arbetssätt? Kan LSS verksamheterna 

ha en social- och hälsopedagogisk inriktning med ett syfte att stärka individernas makt och 

således självbestämmande? 
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I LSS står det angivet att individer som omfattas av denna lag skall få möjligheten att leva 

som andra samt att deras självbestämmande och delaktighet skall främjas. Med hjälp av 

imitationsproblemet som Ineland och Sjöström (2007) diskuterar i sin artikel kan man ställa 

sig kritisk till om detta fullt ut är möjligt då de individer som har insatser enligt LSS behöver 

stöd och hjälp för att uppnå dessa mål. I stödet ingår det att en professionell stora delar av 

dygnet är närvarande för att dessa mål skall vara möjliga att uppnå. Stora delar av vårt resultat 

skulle även gå att problematisera med hjälp av imitationsproblemet. Ett exempel från avsnitt 

6.2 under rubriken Hur frågan ställs kan de personliga assistenterna beskrivas imitera en 

normal situation då brukaren i slutändan får bestämma men inom ramen för vad de personliga 

assistenterna ger för alternativ. I detta fall kan vikten beskrivas ligga vid upplevelsen 

(imitationen) av att bestämma och inte bestämmandet i sig. Imitationsproblemet kan 

problematisera möjligheten att leva som andra dock kan även begreppet leva som andra 

problematiseras. Vad innebär det att leva som andra? Kan leva som andra exempelvis vara att 

ha en daglig verksamhet att gå till? Är det att leva som andra om den dagliga verksamheten är 

en sysselsättning som imiterar ett ”normalt” arbete? Med eller utan lön? För vem är detta 

viktigt? Brukaren kommer dock aldrig ifrån att de behöver en personlig assistent för att ha 

möjligheten att ”leva som andra” och hur den personliga assistenten är som individ påverkar 

således denna möjlighet. 

  

Förslag på vidare forskning 
Giertz (2012) beskriver i sin avhandling att normaliseringsdebatten växte fram som en kritik 

mot de livsvillkor som rådde på institutionerna och hade som mål att bekämpa fysisk 

segregering och särbehandling. De funktionsnedsatta individerna skulle genom normal 

dygnsrytm, livscykel och respekt, normaliseras. Normaliseringen präglar till stor del arbetet 

med funktionsnedsatta individer och i LSS står det att individer med funktionsnedsättning 

skall få möjlighet att leva som andra. Till en början ville vi undersöka hur normer, 

normalisering och makt tog sig i uttryck i relationen mellan personlig assistent och brukare 

inom ramen för självbestämmande och delaktighet. Studien var i ett tidigt skede bred och 

spretig så vi valde att avgränsa oss till teorierna och makt och hjälp och socialt 

medborgarskap. Dock finns det kvar inslag i studien som behandlar normaliseringen vilket vi 

ansåg var viktigt att ha kvar då det är en stor del av arbetet med funktionsnedsatta individer. 

Det hade dock varit intressant med en studie som fokuserar på normer och normalisering och 

hur det tar sig i uttryck i arbetet med individer som har insatsen personlig assistans. En 

intressant ingång hade kunnat vara hur normaliseringen till dagens postmoderna samhälle 
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fungerar och om normaliseringsarbetet moderniseras och uppdateras i takt med samhällets 

utveckling. I det moderna samhället (industrisamhället) kan vi tänka oss att normaliseringen 

var mindre problematiskt då det kan ha funnits fler gemensamma normer och riktmärken. I 

dagens postmoderna samhälle finns det fler normer och olika identiteter och således kan 

normaliteten vara svårare att definiera. I ett sådant samhälle kan man tänka sig att 

normaliseringsprocesser blir svårare och mer problematiska att genomföra. I en mer 

omfattande studie skulle forskaren kunna samla empiri från båda parterna, det vill säga både 

från de personliga assistenterna och från brukarna och således så kunde man undersöka hur 

normer och normalisering tar sig i uttryck i relationen samt vilka möjligheter och hinder det 

medför för brukaren att uppnå självbestämmande och delaktighet.  

 

Skau (2007) beskriver hjälp som ett relativt begrepp och vad som betraktas som skada 

definieras olika av brukaren, hjälparen och de utomstående aktörerna. Det skulle vara 

intressant att utveckla vår studie och precis som ovan samla in empiri från både personliga 

assistenter och brukare för att få mer nyanserad bild av relationen. Det hade varit intressant att 

fokusera på dessa parters upplevelser av makt och hjälp i olika situationer och sedan jämföra 

dessa.  

 

Frågor som har uppstått under studiens gång har bland annat varit hur enhetscheferna arbetar 

kring den diskrepans som framkommit i studien mellan lagstiftningen som ett ideal och den 

praktiska verksamheten. Detta hade kunnat ge en inblick i hur enhetscheferna arbetar med att 

lyfta frågan om självbestämmande och delaktighet för funktionsnedsatta individer. Då studien 

visade på att de personliga assistenterna utgör en grund för brukarnas möjlighet till att uppnå 

självbestämmande och delaktighet hade det varit intressant att se om och i så fall hur 

enhetscheferna arbetar med kompetenshöjande verksamhet för de personliga assistenterna. I 

ett flertal fokusgrupper uppfattades det finnas både personal som var mer reflekterande över 

sitt arbete och över brukarnas upplevelser men det fanns även personal som ansåg att det inte 

fanns några direkta svårigheter eller dilemman i arbetet som personlig assistent. Det 

uppfattades även saknas kompetens om själva insatsen personlig assistans och brukarens 

rättigheter i fokusgruppsdiskussionerna. Det kan därför anses vara extra intressant och viktigt 

att studera hur LSS förverkligas i praktiken och hur enhetscheferna arbetar med och 

informerar de personliga assistenterna om deras arbete på en lagstiftningsnivå.  
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Bilagor: 

Bilaga 1: Informationsbrev 

Att leva som andra- makt och hjälp i insatsen personlig assistans. Vi är två socionomstudenter 

(Oliver Pettersson Miller & Kajsa Sundqvist) som läser vår 6e termin på Linnéuniversitetet. 

Vi kommer under hösten 2014 skriva vårt examensarbete på kandidatnivå. För att genomföra 

examensarbetet har en handledare från institutionen för socialt arbete tilldelats, Anders Giertz 

och kan kontaktas på Anders.Giertz@lnu.se. 

Syftet med studien är att utifrån fokusgrupper med personliga assistenter förstå hur 

självbestämmande och delaktighet tar sig i uttryck i arbetet med brukarna. Vi vänder oss 

därför till er som arbetar som personliga assistenter och som har kunskap och erfarenhet av 

arbetet med individer med funktionsnedsättning. Vi kommer att använda oss av fokusgrupper 

där ni i grupp kommer att diskutera situationer utifrån två konstruerade fall. Dessa två fall 

kommer att beröra vardagliga situationer och dilemman som ni personliga assistenter kan 

möta i ert arbete. Målet är att vi skall uppmärksamma er arbetssituation och eventuella 

dilemman ni som personal kan ställas inför.  

Vi kommer under APT-mötet tillägna en timme till att diskutera de två fallen i grupp. Ditt 

deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att 

ingen obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss 

som skriver uppsatsen. Deltagarna i studien kommer att avidentifieras så att det inte går att 

koppla resultatet till enskilda individer. Vid intresse finns det möjlighet för deltagarna i 

studien att läsa den färdiga uppsatsen.  

Du tillfrågas härmed att delta i denna undersökning.  

Med vänlig hälsning 

Oliver Pettersson Miller 

Oliverpetterssonmiller@hotmail.com   

0727143072 

Kajsa Sundqvist 

Kajsa_396@hotmail.com 

0723508837  
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Bilaga 2: Samtyckesblankett 

 

Samtycke från deltagare i projektet  
 
                                      
 
 
 
Projektets titel: Att leva som andra- makt och 
hjälp i insatsen personlig assistans. 
 

Datum: 25/11-14 
 
 
 

Studieansvariga:  
Kajsa Sundqvist 0723508837 
Oliver Pettersson Miller 0727143072 
 
 
Din E-post  
Kajsa_396@hotmail.com 
Oliverpetterssonmiller@hotmail.com 
 
 

Studerar vid Linneuniversitet, 
Institution socialt arbete, 352 52, 
Växjö 
 
Utbildning: 
Socionomprogrammet 

 
 
Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad skriftlig 
 
 information. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag 
 
 när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 
 
 
 
 
Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning: 
 
 
 
Datum: …………………………………………………………………………….. 
 
Deltagarens underskrift: ………………………………………………………… 
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Bilaga 3: Vinjetter 
Carlos exempel 1: 

För 7 år sedan fick Carlos (49år) en stroke som medförde en svår och omfattande hjärnskada 

och blev rullstolsburen. Till följd av hjärnskadan har Carlos svårigheter med koncentration, 

minne, uppmärksamhet och nedsatt språkförståelse och talförmåga. Carlos har idag 

personlig assistans och bor i en handikappanpassad lägenhet. Carlos behöver omfattande 

hjälp i vardagen men klarar även av vissa vardagliga sysslor som exempelvis duka 

matbordet, raka sig och till viss del på och avklädning och så vidare. I dessa situationer kan 

Carlos delvis behöva personalens motivation och stöd. Carlos uppfattar att personalen ofta 

tar över i situationer som han själv känner att han kan klara av.  

Exempel på diskussionsfrågor: 

Känner ni igen ovanstående situation/dilemma, berätta? 

Hur mycket skall man som personlig assistent hjälpa Carlos med och med vad? (Hur tänker 

ni?) 

Tänker ni att det spelar någon roll hur Carlos utför vissa uppgifter? När Carlos exempelvis 

rakar sig blir det inte ”ordentligt” gjort. 

Hur mycket kan man låta Carlos bestämma och utföra då det finns en potentiell risk för 

skada? 

Hur ser ni på Carlos självbestämmande i dessa situationer? Hur ser ni på eran brukares 

självbestämmande, exempel?  

Hur ser ni på ert arbete som personliga assistenter och vad anser ni att ni har ansvar över? 

Hur tänker ni när era arbetsuppgifter krockar med brukarens självbestämmande?  

Carlos exempel 2: 

Carlos röker och dricker alkohol flera gånger i veckan. Carlos uppfattas dricka för ofta och 

för mycket enligt personalen. Carlos brukar be om personalens hjälp att hälla upp vin i glaset 

då han är berusad.  

Känner ni igen ovanstående situation/dilemma, berätta? 

Hur ser ni på detta? Hur hade ni agerat i en sådan situation? 

Hur tänker ni att er syn på alkohol och tobakskonsumtion påverkar arbetet med Carlos? 

Finns det gränser för brukarens självbestämmande?  

Hur ser ni på ansvaret kring Carlos hälsa?  

Vad har ni för ansvar som personal och hur ser ni på ert uppdrag? 
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Lisa exempel 1: 

Lisa (35år) föddes med en grav utvecklingsstörning. Lisa bor i en lägenhet och har personlig 

assistans dygnet runt. Lisa kommunicerar mestadels med bilder men även med olika ljud. I 

Lisas genomförandeplan står det vad tidigare personal uppfattat vad Lisa gillar att göra, äta 

och så vidare. I arbetet med Lisa krävs det att personalen är lyhörd och försöker tolka Lisa 

och hennes behov och önskemål. Lisa har olika rehabiliteringsövningar för sin rygg och 

behöver även promenera dagligen. Detta är delvis för att upprätthålla Lisas rörelseförmåga 

samt för att hålla vikten. Lisa visar tydligt motstånd i form av ljud att hon inte gillar verkan 

promenaderna eller rehabiliteringsövningarna.  

Diskussionsfrågor:  

Känner ni igen ovanstående situation/dilemman, berätta? 

Hur skulle ni bemöta Lisas önskemål i relation till arbetsuppgifter ex, promenad och 

rehabiliteringsövningar? 

Hur resonerar ni kring Lisas självbestämmande i denna situation? (Å ena sidan är det viktigt 

för hennes fysiska hälsa och å andra sidan skall hon bestämma själv vad hon skall göra med 

sin tid).  

Hur tänker ni kring de vardagliga bestyren? 

Hur resonerar ni i valet av kläder, mat och aktiviteter? Vem bestämmer vad?  

Hur tror ni att ni påverkar Lisa? val?  

Lisa exempel 2: 

Lisa har lärt sig att kommunicera med vissa ord och lättare meningar. Personalen hittar Lisa 

och Arne i säng tillsammans. Lisa har tidigare visat bilder på barn och uttryckt till 

personalen att hon vill ha barn.  

Diskussionsfrågor: 

Känner ni igen ovanstående situation/dilemma, berätta? 

Hur ser ni på detta? Hur hade ni agerat i en sådan situation? 

Hur tänker ni att er syn på sex och tanken på att skaffa barn påverkar arbetet med Lisa? 

Hur tänker ni kring Lisas förmåga att ta hand om ett barn? 

Finns det gränser för (Lisas/brukarens) självbestämmande?  

Hur ser ni på ansvaret kring Lisa och hennes rätt till sexuellt umgänge?  

Vad har ni för ansvar som personal och hur ser ni på ert uppdrag? 
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Bilaga 4: Presentation och utformning fokusgrupper 
Vi är två socionomstudenter (vi heter Oliver, Kajsa) och vi läser vår 6e termin på 

Linnéuniversitetet. Vi håller på att skriva vårt examensarbete som handlar om hur man förstå 

de individer med insatsen personlig assistans möjlighet och hinder att uppnå 

självbestämmande och delaktighet. Vi vänder oss därför till er som arbetar som personliga 

assistenter och som har kunskap och erfarenhet av arbetet med individer med 

funktionsnedsättning. 

 

Vi har båda två jobbat inom LSS både på gruppbostad och som personlig assistent så vi vet att 

det är ett svårt jobb med många inbyggda dilemman i arbetssituationerna. Vårt mål är att vi 

skall lyfta fram er arbetssituation och de dilemman och svårigheter som finns. Vi kommer 

diskutera utifrån de två fallen som vi delat ut och vi kommer att hålla på i en timma. Vi är 

medvetna om att det inte finns något rätt eller fel i de situationerna vi kommer att diskutera så 

det är bara att spekulera och berätta om de erfarenheter och situationer ni stött på.  

 

Vi kommer att avidentifiera er i studien så det är ingen som kommer få reda på att ni har 

deltagit i studien eller få reda på vem som sagt vad osv. Det är viktigt att ni vet att det är helt 

frivilligt att delta och vi har tillsammans med era chefer valt att ha det under ett APT-möte 

för att det inte skall behöva bli ett separat tillfälle och sedan hoppas vi givetvis på att ni 

kommer tycka det är roligt och givande att vara med och diskutera med oss. Vi kommer spela 

in diskussionen och det är endast Kajsa och Oliver som kommer att ha tillgång till 

inspelningen. Det är viktigt att ni pratar tydligt och inte samtidigt så vi det blir lättare för oss 

att bearbeta materialet. När studien är klar får ni jättegärna ta del av den och läsa! 

 

Samtyckeblanketten delas ut och skrivs på! 
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Bilaga 5: Läsguide med analysteman 

Socialt medborgarskap  

Delaktighet 

Välfärd 

Social status 

LSS: 

Leva som andra 

Jämlikheten i levnadsvillkor  

öka delaktigheten 

Normalisering 

Normalitet/ avvikelse 

Självbestämmande 

Makt 

Hjälpaspekter 

Maktaspekter 

Omsorgsobjekt 

Rättighetssubjekt 

Förändringar inom LSS – Från omvårdande till ökat inflytande och självbestämmande 


