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Abstract 

The aim of this study is to analyze how people with disabilities describe their life with personal 

assistance. My theoretical approach in this study has been power. The material in this study is 

taken from two internet based forums, where I´ve used sixteen posts published between 2010 

and 2013. In order to analyze these posts, I have chosen to use a netographic survey method. 

For the implementation of the method I started off with the making of a text analysis where I 

created an analysis framework. The analysis framework was used to structure and to find 

patterns in my material. The result in this study has shown that people with disabilities must 

among other things get used to be a service user, and also get used to the process of having 

personal assistance. The process includes letting other people, assistants and authorities in their 

lives. These processes can lead to both possibilities and limitations. 

Keywords: Personal assistance, disability services, power in relations, netographic text 

analysis 
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1. Problemformulering 

 

”Människor förväntar sig ofta att personer med svåra funktionshinder ska vara passiva 

och kanske också argsinta och tillbakadragna. Jag gillar att överraska med att visa att mitt 

liv är både meningsfullt och äventyrligt” (Vujicic, 2010, s. 11). 

Samtidigt som att det finns personer med funktionsnedsättningar så måste även samhället 

undanröja de hinder som finns för att alla människor ska kunna leva ett så normalt liv som 

möjligt. Mossler och Prinzt (2006) menar att samhällets utformning och stöd är en viktig 

förutsättning för att personer med funktionsnedsättningar ska få en god levnadsstandard. Vissa 

personer kan behöva mer stöd än andra, insatserna kanske måste anpassas mer till individen 

eller vara av en högre kvalitet för att de goda levnadsförhållandena ska uppnås. Samtidigt så 

förändras vårt samhälle hela tiden och med de förändringarna som sker så kan nya problem 

uppstå för personer som har funktionsnedsättningar (ibid).  

 

Handikappreformen och insatsen personlig assistans har bidragit till en utveckling av samhället 

där personer med funktionsnedsättningar har fått möjligheter till en ökad delaktighet och ett 

stärkt självbestämmande (Mossler & Printz, 2006). Ekensteen, Evelius och Ershammar (2006) 

menar även att handikappreformen är utvecklad på ett sådant sätt att den personlige assistenten 

ska vara direkt knuten till personen som har en funktionsnedsättning istället för att vara knuten 

till assistanssamordnaren, för att tillförsäkra brukaren ett visst självbestämmande. Insatsen blir 

då mer individanpassad och inte direkt kopplad till en verksamhet och dess policys (ibid).  

 

Ett av de handikappolitiska målen är att främja jämlikhet i levnadsvillkor för personer med 

funktionsnedsättningar, men hur ska vi veta om dessa mål uppfylls och vad är det som bidrar 

till att dessa personer inte kan leva som andra? Mossler och Printz (2006) beskriver följande:  

”För att inte tala om det som kanske är allra svårast – att beskriva olika typer och 

omfattning av funktionshinder och hur miljö och omgivning påverkar hur handikappade 

de blir.” (s. 171). 

Livskvalitet, välfärd eller livsvillkor – de olika orden speglar allt ifrån betoningen på en enskild 

individs upplevelse till de samhälleliga förutsättningarna för bra levnadsförhållanden (Mossler 

& Printz, 2006). För att få en rättvisande bild över hur levnadsförhållandena för personer med 
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funktionsnedsättningar så menar Mossler och Printz (2006) att vi behöver synliggöra de 

särskilda omständigheterna som är orsaken till att dessa personer ofta har en sämre välfärd än 

andra. De menar att det behövs specialanpassade frågor och frågeområden för att belysa brister 

och problem som uppstår till följd av olika funktionsnedsättningar (ibid).  

 

Brukarinflytandet kan ge oss viktiga kunskaper om hur det är att leva med och ha en 

funktionsnedsättning. Att arbeta med brukarinflytandet innebär att makten mellan brukaren och 

den professionelle jämnas ut och brukaren får samma inflytande som den professionelle. Att 

analysera hur maktförhållandena ser ut innebär inte bara en granskning av språket, 

kommunikationen, informationen och mötesformerna. Utan det innebär också att de 

professionellas roll förändras där hon/han blir mer stödjande och handledande (Socialstyrelsen, 

2013).  

 

Att själv kunna bestämma över hur man vill leva sitt liv är inte alltid helt lätt, speciellt inte om 

man har en funktionsnedsättning. Självbestämmandet påverkas mycket av den kontexten som 

personen lever i. Hur vi försörjer oss, hur vi väljer att spendera vår vardag/fritid och vilka 

möjligheter vi har till att genomföra olika aktiviteter. Men till möjligheter så finns det även 

begränsningar. Alla har inte samma ekonomiska, fysiska eller psykiska förutsättningar till att 

genomföra de sakerna som vi skulle vilja göra. Att dessutom vara beroende av vård och stöd, 

både ekonomiskt och fysiskt/psykiskt kan skapa ytterligare begräsningar. En olycka, sjukdom 

eller en medfödd funktionsnedsättning påverkar hur människor kan leva sina liv (Giertz, 2012). 

I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) står det i 6§  

” … 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…”.  

 

Självbestämmandet präglas av personens funktionsnedsättning samtidigt som begränsningar 

kan skapas om omgivningen inte är anpassad för individen. Anpassningsbarheten till 

omgivningen skapar en strukturell diskriminering där personen med en funktionsnedsättning 

kan drabbas av en otillgänglighet där han eller hon inte kan bo på vissa ställen, arbeta där andra 

kan arbeta eller tillbringa sin fritid på sådana sätt som andra kan göra. För att personen ska 
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kunna anpassa sig till samhället så finns insatsen personlig assistans som har avsikten att 

underlätta dessa förhållanden (Ekensteen, Evelius & Ershammar, 2006).  

 

 

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personer med funktionsnedsättningar beskriver 

kontexten av insatsen personlig assistans. 

 

3. Frågeställningar 

- Hur beskriver personer med en funktionsnedsättning det strukturella systemet av att ha 

personlig assistans? 

- Vilken relation har personen med en funktionsnedsättning till det strukturella systemet? 

- Hur beskriver personer med rätt till assistans maktrelationen till den personliga 

assistenten? 

 

4. Begreppsdefinition 

I detta avsnitt kommer användandet av ett antal begrepp förtydligas och förklaras. 

 

4.1. Brukarinflytande 

Brukarinflytande är en process där brukare, individer, grupper eller gemenskaper involveras i 

beslutsprocesser som rör dem direkt eller indirekt. Delaktigheten i samhällsvetenskapen 

refererar till olika mekanismer, där invånarna kan uttrycka åsikter eller ha inflytande gällande 

exempelvis politiska och ekonomiska beslut. Deltagandet blir en form av demokrati där 

besluten görs med brukarna istället för att besluten tas över dem (Stark, 2011 s. 77f). Att arbeta 

med brukarinflytandet innebär alltså att brukaren involveras för att vården/insatserna ska bli så 

effektiva som möjligt samtidigt som det kan öka brukarnas rättigheter att bestämma över sina 

egna liv (Socialstyrelsen, 2013). 
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4.2. Funktionsnedsättning  

Synen på personer som har en funktionsnedsättning är något som har ändrats genom tiderna, 

vilket har präglats av den rådande människosynen. Historien bakom olika begrepp och 

kategorier ger oss också en större inblick i hur saker och ting har förändrats, men historien 

förklarar även vilka prioriteringar som vi gör idag (Engwall & Larsson, 2012).  Idag används 

begreppet ”person med en funktionsnedsättning” vilket förklarar att funktionshindret inte tillhör 

personen i sig utan det uppstår i förhållande till personens omgivning. Funktionshindret 

beskrevs tidigare som en personlig egenskap eller ett tillstånd, vilket innebär att det nya 

begreppet ”person med en funktionsnedsättning” förflyttar ansvaret från individerna till 

samhället (Socialstyrelsen, 2014). 

 

4.3. Forum  

Ett forum beskrivs som ett internetbaserat nätverks- och kommunikationsverktyg, där 

människor kan engagera varandra i olika ämnen i syftet att skapa debatt, dela erfarenheter, göra 

opinionsundersökningar eller bara medverka i diskussioner om sina favoritämnen. I de flesta 

forumen krävs det att medlemmarna har registrerat sig och loggat in för att kunna medverka i 

olika konversationer. För att forumen ska fungera så finns det oftast en eller flera 

administratörer som har skapat regler och riktlinjer som reglerar vad som användarna får och 

inte får publicera. Dessa regler och riktlinjer handlar ofta om att användarna inte får använda 

svordomar, trakassera andra medlemmar eller använda ett olämpligt språk (Safko, 2012). I 

konversationerna finns det ett ursprungsinlägg som en av användarna har skrivit, datumet som 

inlägget publicerades samt om inlägget har redigerats. Under inlägget hittar användaren andra 

medlemmars kommentarer där de kan berätta sina erfarenheter eller diskutera kring det som 

skrevs i det ursprungliga inlägget (Safko, 2012). Användarna i forumen kan använda sig av 

antingen namn eller alias (ibid). För att förstå upplägget på forumen har jag valt att förtydliga 

de begreppen som har med de olika forumen att göra.  

Förklaring av begrepp: 

Kategorin: Är uppdelningen av olika ämnen på hemsidorna.  

Rubrik: Namnet på inlägget som användaren har skrivit. 

Inlägg: Själva texten under rubriken som användaren har skrivit. 

Kommentarer: Kommentarer under inläggen som andra användare och skribenten diskuterar 

det ursprungliga inläggs ämnet i.  
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4.4. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt insatsen 

personlig assistans  

Handikapputredningen som genomfördes under år 1989 undersökte levnadsstandarden och 

levnadsvillkoren för personer som har en funktionsnedsättning. Undersökningen användes som 

underlag till en rättighetslagstiftning som förankrade kontantbidrag för personlig assistans i 

socialförsäkringssystemet. Lagen trädde i kraft 1994 och sedan dess har livsvillkoren för 

personer med funktionsnedsättningar förändrats (Ratzka, 2013). Eftersom att LSS är en 

rättighetslagstiftning så har individerna rätt att söka men inte rätt till att få bistånd. För att få 

insatser i form av personlig assistans utifrån LSS (1993:387) så krävs det först och främst att 

personen tillhör någon av de personkretsarna som finns i 1§. Det finns tre olika personkretsar 

vilka är:  

Första personkretsen: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

Andra personkretsen: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

Tredje personkretsen: Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som 

uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter 

i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service (ibid). 

 

Förutom personkretsarna så krävs det även att ett behov föreligger samt att personen måste själv 

söka insatsen. Insatsbedömningen utförs av biståndshandläggare inom socialförvaltningen där 

kommunen utreder hur stort assistansbehov personen har. Understiger assistanstimmarna 20 

timmar i veckan så finansieras assistansen av kommunen. Bedöms assistansbehovet vara större 

genomförs ytterligare en utredning av försäkringskassan utifrån LASS (Lagen om 

assistansersättning) är då behovet fortfarande över 20h/vecka så finansieras assistansen av 

försäkringskassan (Giertz, 2008). Som assistansberättigad så har personen även rätten att välja 

vem som ska stå för assistansen och valet står mellan kommunen, privata aktörer, kooperativ 

eller att själv vara arbetsgivare till sina assistenter (Ekensteen, Evelius, Ershammar, 2006). 

Detta för att tillförsäkra rätten att välja och då kunna byta utförare eller assistenter om brukaren 

inte är nöjd, samtidigt får även brukaren en makt att påverka sin vardag eller chansen att få en 

utförare där personkemin stämmer.  
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Insatsen personlig assistens är tillstånds- anmälningspliktig sedan 2010, där det krävs tillstånd 

att förmedla insatsen samtidigt som personen med en funktionsnedsättning har en 

anmälningsplikt när hen använder sig av insatsen. Denna förändring tillfördes för att undvika 

förekomsten av fusk eller felaktiga betalningar (Knight, 2013). Den personliga assistansen ska 

enligt § 9a i lag (1993:387) ge ett personligt utformat stöd åt personer som på grund av stora 

och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä på sig, 

att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 

funktionshindrade. Införandet av denna lag innebar att personer med funktionsnedsättningar 

som har assistansbehov tillförsäkras rätten till ett liv på mer likvärdiga villkor mot övriga 

medborgare. Individen får genom den personliga assistansen möjligheter till självbestämmande 

och kontroll över den egna vardagen (Ekensteen, Evelius, Ershammar, 2006). 

 

5. Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning kring både makt, empowernment och personlig assistans, både 

nationell och internationell. I detta avsnitt kommer jag att presentera en kunskapsöversikt där 

syftet är att belysa olika synvinklar på både makt, empowernment och personlig assistans. Den 

tidigare forskningen har jag använt både för att bredda mitt perspektiv men även för att se hur 

forskningen ser ut på de olika områdena. För att hitta forskningsunderlaget har jag använt mig 

av LUBsearch där jag har vid alla tillfällen utom ett kryssat i rutan peer rewieved. Detta beskrivs 

även senare i detta avsnitt. 

 

5.1. Makt och inflytande 

Sökningen ”service user involvement social work disabilities” genererade 210 resultat, ett av 

dem var artikeln ” Service user research in social work and disability studies in the United 

Kingdom” av Kathy Boxall och Peter Beresford (2012). Artikeln belyser två perspektiv som 

kan användas vid forskning. I detta arbete har jag valt att använda mig av en kombination av 

dessa, där brukaren har en stor roll samtidigt som synen på brukaren är viktig i min analys. 

Artikeln reflekterar över hur brukarinflytandets roll framhävs och används i forskning, den 

undersöker de spänningar som finns mellan de forskare som involverar brukare i sin forskning 

och de som inte gör det. Enligt artikeln finns det två olika idéströmningar om huruvida forskaren 

ska involvera brukarinflytandet i forskningen eller inte. De olika idéströmningarna är en social 

modell och en brukarorienterad modell. Den sociala forskningmodellen innehåller ett tankesätt 
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som undviker att fokusera på och ge skulden till individen, modellen fokuserar mer på 

anpassningsbarheten i samhället och hur samhället skapar barriärer för individen. Individen får 

även mer utrymme i forskningen enligt denna modell. Den andra idéströmningen är 

brukarorienterad forskning där forskningen leds och kontrolleras av brukare, denna 

forskningmodell fokuserar på att utjämna makten mellan forskaren och brukaren. Modellen har 

avsikten att främja empowernment hos forskningsdeltagarna och samtidigt involvera dem mer 

i forskningen (ibid). 

 

Sökningen ”service user social services and power in social work” genererade 789 resultat, 

bland dessa fanns artikeln ”Participation in social work: possibilities and limitations of 

participation of service user using the example of homeless people” av Christian Stark (2011). 

Anledningen till att jag har valt att använda mig av denna artikel är för att behandlar hur olika 

aktörer kan arbeta med delaktighet, vilket är en viktig del i empowernment. Det beskrivs även 

i artikeln hur viktigt det är att involvera brukarna i beslut som berör dem, vilket enligt mig 

senare kan påverka upplevelsen av personlig assistans. Stark (2011) beskriver vilka vinster och 

svårigheter det finns med att involvera brukarna i beslut som indirekt eller direkt rör dem. En 

grundläggande del i inflytandet är empowernment där maken förs över till brukaren vilket ger 

dem delaktighet och inflytande i de beslut som berör dem (ibid). Stark (2011) menar att det 

finns fyra olika typer av delaktighet. Den första typen av delaktighet är ”lagstadgad och 

indirekt” vilket betyder att brukaren har ett representativt inflytande, den andra delaktigheten 

är ”lagstadgad och direkt” som innehåller exempelvis omröstningar eller framställningar av 

omröstningar. Den tredje är ”icke lagstadgad och direkt” vilket är när invånare bland annat 

startar kampanjer eller liknande. Den fjärde är ”icke lagstadgad och indirekt”, vilken innehåller 

exempelvis brukarorganisationer (ibid). 

 

Sökordet ” service user social services and power in social work” genererade även artikeln ”The 

Need for Self-Determination and Imagination: Personal Budgeting and the Management of 

Disability Services in Finland” av Susan Eriksson (2014). Artikeln handlar om hur det sociala 

arbetet med funktionshindrade skulle se ut om de fick möjligheter till en personligt anpassad 

budget. Denna policy baseras på en marknadsanpassning av offentliga tjänster, där brukaren 

själv ska kunna ha friheten att välja mellan de tjänsterna som finns.  I ett antal Europeiska länder 

såsom Holland och Storbritannien så har de lyckats implementera detta arbetssätt vilket har gett 
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klienterna ett större brukarinflytande. Arbetssättet har i Storbritannien har även visat på 

förbättringar i det allmänna välbefinnandet men även känslan av självförtroende och 

självbestämmande har ökat (ibid). Liksom tidigare artikel beskriver denna hur viktigt det är att 

anpassa assistansen till brukaren, vilket senare kan påverka den totala upplevelsen av assistans. 

 

5.2. Personlig assistans utifrån ett inifrånperspektiv 

Sökordet ”empowernment and personal assistance” genererade 317 resultat, bland dessa fanns 

artikeln “The struggle for dignity by people with severe functional disabilities” av Barbro 

Wadensten och Gerd Ahlström (2009a). Det som är intressant med denna artikel är att den 

beskriver brukarens upplevelser av självbestämmande och integritet i den personliga 

assistansen. Artikeln är relevant gentemot min undersökning då den beskriver vilka svårigheter 

som finns i kontexten av att ha assistans. Artikeln undersöker vilka strategier som 

funktionsnedsatta använder sig av för att uppnå självständighet, integritet och inflytande med 

insatsen personlig assistans. För att undersöka detta använde sig Wadensten och Ahlström 

(2009a) av 32 kvalitativa intervjuer. Resultatet i studien visade att personerna med 

funktionsnedsättningar kände sig tvungna att kämpa för att uppnå värdighet i vardagslivet. 

Resultaten i studien visade även att en nära relation med den personlige assistenten upplevdes 

vara ett hot mot integriteten. Samtidigt som att kommunikation ofta var en avgörande faktor för 

att personerna skulle kunna ha inflytande över assistansen eller för att presentera sitt fall till 

myndigheterna. Att ha personlig assistans kan bidra till en kontextuell problematik, där det finns 

olika faktorer för att personen med en funktionsnedsättning ska kunna uppnå exempelvis 

autonomi (ibid).  

 

Med hjälp av sökorden ”ethics in personal assistance for people with disability” så genrerades 

27 resultat, ett av dem var artikeln ”Ethical Values in Personal Assistance: narratives of people 

with disabilities” av Barbro Wadensten och Gerd Ahlström (2009b). Denna artikel valde jag att 

använda för att få ett bredare perspektiv om brukarnas uppfattning av den personliga 

assistenten. Artikeln beskriver att den personliga assistentens uppdrag präglas av att hjälpa 

personer med funktionsnedsättningar att få en fungerande vardag. I vardagen möter de 

personliga assistenterna ett flertal situationer där det är viktigt att ta hänsyn till brukarens 

integritet och självbestämmande. Artikeln handlar om hur väl personliga assistenterna följer de 

etiska riktlinjerna som finns i deras uppdrag. För att ta reda på hur väl dessa etiska riktlinjer 
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följs så har Wadensten och Ahlström (2009b) intervjuat 26 personer med olika 

funktionsnedsättningar. I intervjuerna har personerna berättat om situationer där de har känt sig 

kränkta eller illa behandlade av sina personliga assistenter. I studien visade det sig att brukaren 

ofta känner sig tillsidosatt när myndigheter, assistenter och anhöriga ofta tar över deras talan, 

vilket bidrog att de kände sig utsatta och ännu mer funktionshindrade. Vissa brukare beskrev 

även att de hade problem med sina personliga assistenter och kände sig maktlösa när 

assistenterna exempelvis inte tog hänsyn till deras önskemål. Samtidigt som att vissa beskrev 

att de hade en god och trygg relation till sina personliga assistenter. Resultatet i undersökningen 

visade att med hjälp av den personliga assistansen så kunde deltagarna i undersökningen känna 

sig värdiga, uppnå autonomi, integritet, inflytande och delaktighet. För att uppnå dessa känslor 

så var det en nyckelfaktor att ha en god relation med den personlige assistenten. Slutligen visade 

undersökningen att personerna levde i god enlighet med de etiska riktlinjerna som finns i 

lagstiftningen för funktionshindrade i Sverige (ibid).  

 

5.3. Personlig assistans 

I detta avsnitt har jag valt att leta upp forskning som nyanserar bilden av insatsen personlig 

assistans för att se om brukaren får de förutsättningarna som krävs för att få assistans på rätt 

villkor. Artiklarna i detta avsnitt beskriver möjligheter och begränsningar med olika typer av 

assistanssamordning.  

Sökningen ”personal assistance” gav 21,987 träffar, vilket bidrog till att jag istället sökte på 

personlig assistans (peer rewieved) vilket genererade 0 resultat. Jag sökte då isället ”personlig 

assistans” utan att använda mig av ”peer rewieved” för att hitta andra typer av publikationer. 

Bland dessa publikationer fanns avhandlingen ”Ideal och vardag – inflytande och 

självbestämmande med personlig assistans” av Lottie Giertz (2008). Avhandlingen beskriver 

hur brukare, handläggare, verkställare och personliga assistenter uppfattar och beskriver 

brukarnas inflytande i processen för att få personlig assistans. Avhandlingen beskriver även 

vilket självbestämmande brukaren har i förhållande till den personlige assistenten. 

Avhandlingen fokuserar på människors uppfattningar och beskrivningar av brukarens 

inflytande i beslutsprocesser och i vardagen med assistans (ibid). Undersökningen har 

genomförts genom både intervjuer och observationer, där Giertz (2008) har genomfört 31 

intervjuer, både individuella och i grupp. Hon har intervjuat både brukare, handläggare, 

assistenter, gode män och verkställare. I resultatet beskrivs det att inflytande är ett övergripande 
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begrepp som omges av ramar, ramar som består av exempelvis boendeform, daglig 

sysselsättning eller val av assistanssamordnare. Hon menar även att de intervjuade framhåller 

att brukaren har inflytande över vem som anställs och vad de ska göra. Samtidigt är graden av 

inflytande beroende av funktionsnedsättningen, vilket kan innebära både möjligheter och 

begränsningar. Hon menar även att inflytandet förändras hela tiden och att det är 

situationsbundet (ibid). 

 

För att undersöka vidare vilken forskning som det finns kring brukarinflytandet så användes 

sökorden ”user influence for people with physical disabilities” vilket genererade 77 resultat. Ett 

av resultaten var artikeln ”Personal assistance – direct payments or alternative public service. 

Does it matter for the promotion of user control?” av Ole Petter Askheim (2005). Artikeln 

jämför hur insatsen personlig assistans fungerar i Sverige, Norge, USA och England. 

Jämförelserna visar att det finns två huvudsakliga sätt att samordna assistansen på, genom att 

antingen lämna assistanssamordningsansvaret på kommunen eller att låta brukaren själv välja 

hur assistansen ska genomföras genom ”kontantbidrag”. Det så kallade ”kontantbidraget” 

präglas av att brukaren får en viss summa assistanstimmar/assistansersättning som han eller hon 

senare kan disponera själv eller överlåta disponeringen till antigen kommunala eller privata 

assistanssamordnare. Artikeln visar att Sverige har den mest brukarorienterade 

assistansmodellen, samtidigt menar Askheim (2005) att den svenska staten inte hade räknat 

med att det skulle kosta så mycket pengar att tillförsäkra funktionsnedsatta den välfärden som 

finns i lagstiftningen. En annan kritik mot den svenska välfärdsmodellen är att brukaren själv 

måste ansöka om hjälpen, vilket enligt Askheim (2005) bidrar till att de som har svårt för att 

framföra sina behov kan hamna ”mellan stolarna”. Han menar att de olika modellernas 

funktioner präglas inte bara av modellen utan även av omgivande faktorer i samhället. 

Modellernas funktion påverkas även av brukarens förmågor att själva kunna hantera insatsen 

personlig assistans (ibid).  

 

Sökningen ”user influence for people with physical disabilities” gav även artikeln “The future 

challenge for direct payments” av Angie Carmichael och Louise Brown (2002). I artikeln 

beskrivs det att förändringarna i det sociala arbetet har bidragit till att synen på 

funktionshindrade har förändrats. Tillgängligheten till ekonomiskt stöd för funktionshindrade 

har även bidragit till framväxten av kontantbidragsmodellen. Carmichael och Brown (2002) 
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menar att kontantbidragsmodellen har potential till att förändra välfärden, ekonomin samt hur 

välfärdstjänsterna ska fördelas och förmedlas i framtiden. Fördelen med kontantbidragen är att 

brukaren kan få en kontroll över sin vardag, få sina behov tillgodosedda och få en ökad 

levnadsstandard. Brukaren får möjligheten att själv bestämma hur han eller hon ska disponera 

sin ersättning vilket samtidigt bidrar till en flexibilitet, där han eller hon kan planera efter 

exempelvis fritidsaktiviteter. Det negativa med kontantbidragen är dock det administrativa 

samtidigt som själva systemet kan vara komplext. Brukaren måste lära sig om bland annat 

anställningsvillkor, administration och ekonomi, samtidigt som det kan vara svårt att hitta 

personal. Vilket betyder att oavsett om det anlitas en assistanssamordnare eller om personen 

själv håller i assistansen så kan olika möjligheter och begränsningar kan skapas (ibid). 

 

Sökorden ”personal assistance for people with physical disabilities in health services” 

genererade 307 resultat varav ett av dem var artikeln “A longitudinal comparison of comsumer-

directed and agency-directed personal assistance service programmes among persons with 

physical disabilities” av Mary J. Clark, Kristofer J. Hagglund och Ashley K. Sherman (2007). 

I artikeln jämförs upplevelsen av personlig assistans som är konsumentbaserad eller 

organisationsbaserad. Den konsumentbaserade modellen präglas av att konsumenten/brukaren 

själv får välja och samordna sin assistans. Samtidigt som den organisationsbaserade modellen 

präglas av att kommunen eller andra privata aktörer samordnar assistansen till brukaren. 

Undersökningen bestod av 26 personer som först fick testa en organisationsbaserad assistans 

för att sedan byta till en konsumentbaserad assistans. Undersökningen genomfördes mellan 

april 2000 till december 2001. Resultatet visade att upplevelsen av den konsumentbaserade 

assistansen var mer positivt där personerna var mer nöjda med insatserna och hade färre behov 

som inte var tillgodosedda. De visade även en större känsla av säkerhet än när de hade 

organisationsbaserade insatser (ibid).  

 

6. Metod 

I detta avsnitt kommer presenteras mitt val av metod samt vilka begränsningar och fördelar som 

denna metoden ger i mitt arbete. Metodens syfte är att på ett så bra sätt som möjligt generera 

material som stämmer överrens till det som forskaren avser att undersöka, samt att ge de 

verktygen som krävs för att materialet ska vara av en hög kvalitet (Bryman, 2008).  
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6.1. Netografi 

I denna undersökning har den kvalitativa metoden netografi använts. Netografin fokuserar på 

nätbaserade miljöer, gemenskaper och kommunikationskanaler. Undersökningsmetoden syftar 

till att skapa en förståelse för det sociala liv och samspel som äger rum på internet. Netografiska 

forskare intresserar sig för kommunikationskanaler där flödet är användarreglerat såsom 

Facebook och Twitter. Vad som är gemensamt mellan dessa kommunikationssidor är att de 

skapar möjligheter för social interaktion. Utifrån dessa gemenskaper finns det möjligheter att 

studera allt ifrån identiteter och språkliga mönster till framväxten av kulturer eller andra sociala 

uttryck som involverar aktörer och deras handlande (Berg, 2011).  

 

Berg (2011) beskriver att den netografiska forskningsmetoden inkluderar andra metoder än 

deltagande observationer. Han menar även att metoden ger utrymme för att göra nätbaserade 

intervjuer och textanalyser. Den netografiska undersökningsmetoden har inget speciellt 

upplägg utan undersökningsmetoden måste anpassas till de specifika villkoren som råder på 

forskningsfältet som man avser att undersöka. Den netografiska undersökningsmetoden har i 

princip samma svårigheter som andra kvalitativa metoder, den avgörande skillnaden är att 

materialinsamlingen sker via nätgemenskaper och sociala medier (ibid). För att koda materialet 

i denna studie har jag valt att genomföra en textanalys, genom kodningen kommer jag även att 

skapa ett analysschema. Analysschemat kommer att fungera som grund i den netografiska 

undersökningsmetoden (Berg, 2011, Jönsson, 2010).  

 

För att genomföra denna analys har jag utgått ifrån två internetbaserade forum där jag kommer 

att studera inlägg där personer med olika funktionsnedsättningar diskuterar sina erfarenheter av 

personlig assistans. Arbetet kommer att utgå ifrån ett inifrånperspektiv där jag kommer att 

fokusera på hur individerna konstruerar sina erfarenheter av att ha en personlig assistans 

(Johansson & Öberg, 2008).  

 

6.2. Empiriskt underlag 

En viktig del i den netografiska undersökningsmetoden är att försöka finna och välja mellan 

olika nätgemenskaper som ligger i linje forskningens fokus. För att hitta en nätgemenskap som 
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lämpar sig för netografisk forskning så menar Berg (2011) att man kan följa ett antal råd som 

Kozinets har föreslagit. Efter en kort presentation av de olika råden kommer jag att gå igenom 

hur jag genom dessa har använt mig av forumen i min studie. Berg (2011, ss. 125-126) beskriver 

dessa råd på följande sätt: 

 Tydlig relevans för forskningens fokus och till de forskningsfrågorna som ställts.  

 Aktiv, i den meningen att det pågår en regelmässig kommunikation. 

 Interaktiv, med ett uppenbart kommunikationsflöde mellan medlemmar. 

 Stabil, genom att innehålla en kärna av aktörer som kommunicerar med varandra. 

 Heterogen, där nätgemenskapen har ett antal olika aktörer och medlemmar. 

 Rik på information, så man kan få detaljerade och fylliga beskrivningar. 

För att nätgemenskaperna ska ha en tydlig relevans för forskningens fokus har jag valt att 

använda mig av två kriterier (Berg, 2011). (1.) Sidan måste innehålla berättelser eller utsagor 

som handlar om personlig assistans samt att (2.) inläggen måste i största möjliga mån vara 

skrivna av personer som har funktionsnedsättningar. Det andra kriteriet kan vara svårt att 

kontrollera då jag inte kan säkerhetsställa att personerna har en funktionsnedsättning, men 

samtidigt kan jag välja sidor som fokuserar på funktionsnedsättningar för att i största möjliga 

mån få deras utsagor. I denna undersökning har jag valt att fokusera på två olika forum, 

livsbild.se (2014) samt funktionshinder.se (2014), vilka jag har hittat genom att söka på Google. 

Båda forumen innehåller dessa kriterier, då deras avsikt är att personer med 

funktionsnedsättningar ska kunna få stöd eller dela erfarenheter. Vilket också bidrar till att 

gruppen är heterogen, där nätgemenskapen har ett antal aktörer och medlemmar (Berg, 2011).  

 

För att undersöka heterogeniteten på forumen har jag valt att se hur många användare som har 

skrivit inläggen respektive hur många inlägg de har skrivit (Berg, 2011). På sidan 

funktionshinder.se (2014) skrevs inläggen av 15 namngivna användare och 33 anonyma. På 

sidan livsbild.se (2014) skrevs inläggen av 24 namngivna användare och sju anonyma. Vilket 

betyder att en användare oftast har skrivit bara ett inlägg och inte flera. De anonyma inläggen 

kan ha skrivits av en eller flera användare, detta går dock inte att spåra på grund av 

anonymiteten, utifrån detta förutsätter jag i min studie att de har skrivit ett inlägg var. 
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De båda sidorna innehåller en aktiv och interaktiv kommunikation där kommunikationsflödet 

på sidorna har genererat både inlägg och kommentarer med jämna mellanrum (Berg, 2011). 

Eftersom att sidan livsbild.se (2014) samlade in berättelser mellan 2010 till 2013 så har jag valt 

att använda mig av denna period vid insamlingen av material. På de olika sidorna har jag valt 

att använda mig av antingen sökord eller en färdig kategori för att generera material till min 

studie. Det materialet jag har valt att använda mig av på de båda forumen är följande: 

Livsbild.se (2014): Det valda sökordet ”personlig assistent” genererade 35 rubriker, under dessa 

rubriker fanns det totalt 46 kommentarer, där varje rubrik hade mellan 0-10 kommentarer. 

Funktionshinder.se (2014): I den valda kategorin ”vardag med assistans” fanns det 52 inlägg, 

under dessa rubriker fanns totalt 499 kommentarer, där varje rubrik hade mellan 1 – 70 

kommentarer. 

 

För att undersöka om kommunikationsflödet har varit stabilt på de båda sidorna har jag valt att 

granska när inläggen har publicerats (Berg, 2011). På sidan livsbild.se (2014) finns det ingen 

information om när publiceringen har skett, dock finns det kommentarer på vissa av inläggen 

som indikerar när inläggen är publicerade. På sidan funktionshinder.se (2014) finns det 

publiceringsdatum så där är det lättare att undersöka hur aktivt inläggsflödet har varit. Så att 

undersöka hur stabilt kommunikationsflödet har varit på livsbild.se (2014) kan vara 

problematiskt där jag inte kan förutsätta när inläggen har skrivits. Berg (2011) menar att det är 

den första punkten i undersökningen som är viktigast, och att forskaren måste göra avvägning 

av övriga intressen. Forskaren måste utifrån detta ta ett beslut om vad som ska studeras. Då 

kommunikationsflödet i denna studie inte är av vikt gentemot mitt syfte har jag valt att inte 

undersöka vidare på hur stabiliteten är i de olika forumen (ibid). 

 

Gällande informationen på de olika forumens inlägg så finns det en variation mellan de olika 

forumens upplägg. Berg (2011) menar att det finns två olika typer av interaktionsformer vilka 

kallas synkron och asynkron. Synkron står för kommunikationsflöden i chattar och andra 

sammanhang där interaktionen sker i realtid, kommunikationen präglas ofta av en rapphet och 

spontanitet där kommunikationen har en hög grad av förkortningar. Asynkron däremot präglas 

av en mer utvecklad interaktionsform som vi finner i bloggar eller självpresentationer. 

Interaktionen följer en annan tidslogik, där kommunikationen är mer eftertänkt och planlagd 
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(ibid). Sidan livsbild.se (2014) präglas av en mer asynkron interaktionsform där inläggen är 

mer beskrivande och kommunikationen är mer eftertänkt, medan funktionshinder.se (2014) 

präglas av en synkron kommunikation med en viss spontanitet och rapphet (Berg, 2011). De 

olika sidornas olikheter i kommunikationen skapar en variation i min studie, vilket medför att 

min undersökning breddas. 

Informationen i min undersökning har jag inhämtat genom ett systematiskt urval där jag har 

valt att använda mig av vart femte inlägg. Jag har sammanlagt använt mig av 16 forumsinlägg 

varav sex inlägg från livsbild.se (2014) och tio inlägg från funktionshinder.se (2014). På grund 

av att ett inlägg inte innehöll information som passade gentemot mitt syfte så har jag använt sex 

inlägg från livsbild.se (2014) istället för sju. För att få mer information om mitt urval har jag 

valt att presentera de olika forumen, men först och främst har jag valt att föra en diskussion 

kring om forumen uppfyller kriterierna för att just räknas som forum. 

 

6.3. Forumen 

Då dessa livsbild.se (2014) och funktionshinder.se (2014) har olika uppbyggnad och funktion 

så har jag först valt att granska dem så att jag kan definiera dem båda som forum. Detta har jag 

gjort genom att se så att upplägget på ett inlägg är detsamma då den ska ha en rubrik, en text 

som innefattar ämnet och att användaren kan skriva kommentarer under inlägget. Jag har även 

kontrollerat så att sidan har en administratör och att det finns regler i hur användarna får skriva 

och kommentera inläggen (Safko, 2012). Användarna i forumet funktionshinder.se behöver inte 

registrera sig men det finns även användare som har gjort det, där de använder olika alias för 

att identifiera sig själva och samtidigt finns det anonyma användare (Funktionshinder.se, 2014). 

Användarna i forumet livsbild.se (2014) har inte registerat sig utan de har skickat in berättelser 

som administratörerna har godkänt innan de har lagts ut på hemsidan, där de har kunnat välja 

att antigen skriva ut sitt namn eller att vara anonym.  

 

Syftet med sidan Funktionshinder.se (2014) är att människor med funktionsnedsättningar ska 

få möjligheter att knyta kontakter och mötas. Siten är ideell och alla som arbetar med sidan gör 

det helt gratis. Inne på siten finns det en flik som är döpt till forum, där det finns olika kategorier 

för vad användaren vill skriva om eller läsa mer om (ibid). I mitt arbete har jag valt att använda 

mig av kategorin ”vardag med assistans” då jag anser att denna kategori är mest relevant 

gentemot mitt syfte.  
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Livsbild.se (2014) är en digital insamling av berättelser från personer med erfarenheter av 

någon form av funktionsnedsättningar samt även berättelser från anhöriga och föreningar. Sidan 

är startad av Nordiska museet och Handikapphistoriska föreningen, insamlingen av berättelser 

startade 2010 och slutade i mars 2013. Syftet med sidan är att lyfta in livet för personer med en 

funktionsnedsättning i den allmänna historien. Insamlingen ska senare användas för att personer 

i framtiden ska få ta del av ett historiskt perspektiv över hur det har varit att ha olika 

funktionshinder genom tiderna. Inläggen kan enligt livsbild skapa diskussion, dialog och 

reflektion mellan människor och över generationer. På forumet livsbild.se (2014) valde jag att 

använda mig av sökordet ”personlig assistent” samt att klicka i rutan ”sök hela ord”. För att 

välja sökord på sidan valde jag att först se vilka resultat som framkom genom olika sökord, för 

att sedan jämföra dem. När jag jämförde de olika sökorden valde jag att använda det sökord 

som genererade mest material, vilket var ”personlig assistent”. 

 

6.4. Metodologiska överväganden 

Berg (2011) beskriver att den kvalitativa undersökningsmetoden netografi har i princip samma 

svårigheter som andra kvalitativa metoder, så kommer jag i denna diskussion utgå ifrån 

kvalitativa metoder i sin helhet. Bryman (2008) beskriver att det finns två huvudsakliga metoder 

som används vid samhällsvetenskaplig forskning, den ena är kvalitativ och den andra 

kvantitativ. Den kvalitativa forskningsmetodens fokus vilar på ord och deltagarnas 

uppfattningar, undersökningsformen är mer subjektiv och beskriver hur personer uppfattar 

saker och ting. Den kvantitativa forskningsmetodens fokus vilar mer på siffror och på 

forskarens uppfattning, undersökningsmetoden är mer objektiv och urvalet är ofta stort 

(Bryman, 2008). I min undersökning har jag valt att använda mig av en kvalitativ 

forskningsmetod då mitt syfte med uppsatsen är att samla in hur brukare talar om och beskriver 

sina personliga assistenter.  

 

Levin (2008) menar att de kvalitativa metodernas förtjänster är att de har ett induktivt 

förhållningssätt där forskaren strävar mot tolkning och förståelse istället för förklaring (Levin, 

2008). För att få förståelse för vilka möjligheter och begränsningar som personlig assistans 

medför för personer som har olika funktionsnedsättningar är det mer relevant för mig att utgå 

ifrån ett inifrånperspektiv. Då olika funktionsnedsättningar är individuella så kan det vara av 
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vikt att se kontexten av funktionsnedsättningen från brukarnas egna upplevelser. En kvantitativ 

metod hade medfört ett mer generaliserbart material där jag hade fått reda på vilka möjligheter 

och begränsningar som är vanligast. Där hade den individuella aspekten i min undersökning 

försvunnit, vilket också innebär att om det finns en viss del av populationen som har särskilda 

problem som då faller de ”mellan stolarna” gentemot den större populationen.  

 

Den kvantitativa metoden hade inneburit att jag fått in tabeller eller siffror över hur många av 

brukarna som tycker på ett visst sätt men inte med ord hur de uppfattar saker och ting. Den 

kvalitativa metoden har dock svagheter, det finns forskare som anser att metoden är alldeles för 

subjektiv samtidigt som undersökningen kan vara svår att göra om, då erfarenheterna går endast 

att spåra till specifika personer. Vilket kan bidra till att undersökningen blir svår att generalisera 

på större populationer (Bryman, 2008). Efter att ha läst igenom kommentarsfälten till inläggen 

så har jag uppmärksammat att det finns flera individer berättar liknande problem. Samtidigt kan 

det vara viktigt att även belysa enskilda individers problematiker, för att både informera och 

upplysa om hur det kan vara att leva med en funktionsnedsättning. Trots personer med olika 

funktionsnedsättningar som genom LSS blir tillförsäkrade en god levnadsstandard innebär inte 

att alla får sina behov uppfyllda eller att levnadsvillkoren går att jämföra. Omfattningen av 

samma funktionsnedsättningsproblematik kan vara subjektiv, helt beroende på den enskilda 

individen. 

 

De riskerna som jag har uppmärksammat med mitt urval är främst att användandet av 

internetbaserad information bidrar till ett visst bortfall då det finns personer med 

funktionsnedsättningar som inte kan medverka i forum eller liknande på grund av exempelvis 

tekniska svårigheter. Detta kan bidra till att jag kommer i kontakt med vissa typer av 

funktionsnedsättningar, vilket kan göra det svårare att generalisera på en större population. Ett 

annat problem som inte gäller själva populationen kan också uppstå när jag tolkar och bearbetar 

informationen. Gör jag inte detta på rätt sätt så kan det bli felaktigheter i bearbetningen av data, 

detta problem minskas dock när jag har valt att bifoga de ursprungliga forumsinläggen som en 

bilaga, vilket bidrar till att andra läsare kan ta del av och tolka informationen (Bryman, 2008). 
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Ursprungligen hade jag valt ett annat forum istället för funktionshinder.se, dock gick det ej att 

genomföra en analys på denna sida då den lades ner i samband med mitt uppsatsskrivande. 

Detta fick mig att inse att den informationen som finns på internet kan både förändras snabbt 

och även försvinna. Utifrån detta har jag valt att bifoga de ursprungliga inläggen från forumena 

som en bilaga i slutet på mitt arbete. Att använda sig av internetbaserat material menar 

Daneback och Månsson (2008) är en värdefull och användbar källa då internet kan ge insikt i 

ett nytt och viktigt område för mellanmänsklig kommunikation, men också ge möjligheter att 

studera fenomen på nya sätt. De menar även att på internet finns det en virtuell närhet där 

användarna har mänskliga reaktioner som närvaron på nätet skapar trots den fysiska distansen 

(ibid).  

 

6.5. Tillförlitlighet 

Det finns en del risker och problem som kan uppkomma vid valet av metod, men det gäller 

även hur forskaren undersöker, tolkar fenomenen och bearbetar informationen. Nedan kommer 

jag att gå igenom ett antal begrepp, samt förklara hur jag ska arbeta för att få min undersökning 

så tillförlitlig som möjligt. Begreppen är: reliabilitet, validitet, generaliseringsbarhet och 

trovärdighet (Bryman, 2008). 

 

Reliabiliteten handlar om i vilken mån undersökningen kan upprepas och få liknande resultat 

(Bryman, 2008). Reliabiliteten när Internetkällor används är relativt hög då det är lätt för andra 

att hitta källorna/informationen som har använts i studien. Samtidigt så är internet en arena där 

saker och ting förändras snabbt, åsikter och uttalanden förändras och präglas efter vad som sker 

ute i samhället. För att minimera detta problem har de ursprungliga inläggen bifogats som en 

bilaga i slutet av min studie.  

 

Validiteten står för om vi mäter det vi avser att mäta, samtidigt som den externa validiteten står 

för i vilken utsträckning materialet kan generaliseras till andra sociala miljöer (Bryman, 2008). 

Validiteten i min undersökning präglas mycket av hur jag väljer att förhålla mig till mitt syfte 

och till diskursen inom området, utifrån detta blir det viktigt för mig att hålla en röd tråd genom 

mitt arbete och se till så att jag använder mig av rätt typ av information. Detta tillförsäkras till 

viss mån då jag har valt att använda mig av ett systematiskt urval där jag kommer att använda 
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mig av vart femte inlägg samtidigt som jag har både granskat mina sökord och forumen som 

jag har använt mig av (ibid).  

 

Hur generaliseringsbarheten är till andra sociala miljöer beror också på vilken information jag 

får fram samt vilka grupper som framför sin talan på internet. Generaliserbarheten beror också 

mycket på vilka funktionsnedsättningar som framkommer i min uppsats, vilket inte alltid 

framkommer i inläggen. Samtidigt har inte alla samma tillgång till internet på grund av 

exempelvis tekniska svårigheter (Bryman, 2008). Dock minimeras detta problem då vissa av 

inläggen på livsbild.se har skrivits med hjälp av anhöriga (Livsbild.se:s officiella hemsida, 

2014). De genererade resultaten i min undersökning är också individuella vilket bidrar till att 

det är svårare att generalisera till andra grupper. Det beror också på vilken lagstadgad hjälp som 

personerna har, då det med alla säkerhet finns grupper som inte kanske får sina behov 

tillgodosedda eller tvärt emot. Men samtidigt så kan känslorna och upplevelserna ha likheter 

och utifrån detta kan undersökningen eventuellt också generaliseras till andra sociala miljöer 

(Bryman, 2008).  

 

Trovärdigheten i min uppsats beror på hur jag framställer de olika sociala verkligheterna som 

finns i forumen eller bloggarna, dock beror det på hur jag väljer att tolka de olika utsagorna och 

berättelserna. För att kunna få en trovärdighet i min undersökning innebär det att jag måste 

följa de etiska regler som finns och framföra de olika utsagorna i inläggen på ett bra sätt 

(Bryman, 2008). Dock kan det vara svårt för mig att fråga de som har skrivit forumen om jag 

har uppfattat informationen på ett rätt sätt. Samtidigt kan en persons diskurs påverkas av den 

kontexten som han eller hon finns i eller ställs inför (Bryman, 2008). Vilket jag tolkar som att 

en upplevelse är inte den andra lik, då de yttre faktorerna kring en situation kan vara avgörande 

för hur helheten senare presenteras eller hur situationen beskrivs.  

 

6.6. Etiska överväganden 

För att dagens forskning ska bedrivas på ett bra sätt utan att kränka de individerna som har varit 

med i undersökningen så har Vetenskapsrådet skapat ett antal etiska forsknings principer som 

forskaren ska följa. Dessa principer finns för att individerna ska kunna yttra sig om olika 

fenomen utan att dessa yttranden ska ge individen negativa konsekvenser i efterhand. Innan 
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forskaren genomför en undersökning är det viktigt att han eller hon gör en vägning av värdet 

av det förväntade kunskapstillskottet gentemot möjliga risker för individerna som kommer att 

delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2014).  

 

En av de etiska riktlinjerna är samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna i undersökningen 

själva får välja över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2014). Daneback och Månsson (2008) 

menar att det kan vara svårt att inhämta samtycke från individerna som är med i internetbaserade 

undersökningar, vilket nu är ett problem för forskare som använder sig av internetbaserad 

information. De menar även att det inte finns några specifika riktlinjer över hur detta ska 

hanteras. Då materialet jag arbetar med är offentlig, och inte av etiskt känslig natur anser jag 

att ett samtycke inte behöver inhämtas.  

För att det inte ska uppstå några problem i min undersökning har jag valt enligt 

konfidentialitetskravet att inte skriva ut personernas namn och alias om det inte direkt står att 

jag kan använda mig av informationen i utbildnings- och forskningssyfte (Daneback, Månsson, 

2008). Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska förvara uppgifter som rör 

undersökningsdeltagarna på ett sådant sätt så att inte obehöriga kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2014). Dock så finns all informationen tillgänglig på de olika hemsidorna, 

men trots detta kommer jag inte att använda namn eller alias. Vilka även kommer att strykas i 

bilagan.  

 

Nyttjandekravet innebär att det inhämtade materialet om enskilda personer inte får användas i 

annat än forskningssyfte. Materialet får inte användas i kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2014). Eftersom att det inhämtade materialet i min 

undersökning lätt går att hitta så är det svårt för mig som forskare att skydda ursprungskällan. 

Då dessa individer har valt att publicera texterna offentligt så kan jag som forskare inte hindra 

att andra människor använder materialet i ett felaktigt syfte. På forumet livsbild.se (2014) står 

det i projektbeskrivningen att berättelserna som läsaren skickar in kommer att finnas tillgänglig 

för eventuella utställningar och framtida forskning. Vilket innebär att medlemmarna på 

livsbild.se redan har gett ett godkännande om att materialet kan användas i detta syfte (ibid). 

På forumet funktionshinder.se (2014) finns däremot ingen sådan information, utifrån detta kan 

det vara av särskild vikt att namn och alias stryks i min studie. 
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Den sista etiska principen är informationskravet, vilken innebär att forskaren ska informera de 

av forskningen berörda om den aktuella forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2014). I min 

studie har jag valt att inte ta hänsyn till denna princip, både på grund av att det inhämtade 

materialet finns tillgängligt för alla samt för att den större delen av materialet inte går att härleda 

till en viss person.  

 

7. Makt 

7.1. Begreppet makt 

Begreppet makt är ett omdiskuterat ämne och det finns flera olika definitioner på begreppet 

makt. Diskussionerna har pågått under en längre tid och det råder ingen konsensus över hur 

begreppet är eller hur det bör användas. Dahlström (1987) beskriver att ”maktidéen” tillhör en 

grupp idéer som är grundläggande för förståelsen och analysen av samhällsliv såsom 

effektivitet, rättvisa, jämlikhet, välfärd, demokrati, frihet, gemenskap och solidaritet (ibid). I 

detta arbete kommer jag att fokusera på makt i den bemärkelsen där den ses som en egenskap 

eller en relation.  

 

Makt i form av en egenskap innebär att en individ eller en grupp anses vara mer eller mindre 

”mäktig” i något avseende. Makten som en egenskap bidrar till ett synsätt där makten beskrivs 

som en förmåga att driva igenom sin vilja. Att använda begreppet makt som ett relationsbegrepp 

innebär att makt blir något som karaktäriserar relationen mellan två eller flera aktörer, aktörerna 

kan vara individer eller olika slags kollektiv. I relationer kan makten se ut på olika sätt där de 

olika aktörerna kan ha en ömsesidig makt där de båda har makt över varandra, eller att makten 

har en ojämn balans där den ena aktören har mer makt än den andra (Peterson, 1987, Daudi, 

1987).  

 

Makten kan även studeras i strukturer och organisationer där de olika aktörerna befinner sig i 

olika maktstrukturer på samhälls- eller organisationsnivå. Ett exempel på strukturerad makt är 

lagstiftningen (Peterson, 1987, Daudi, 1987). Användandet av olika typer av maktresurser kan 

bidra till både positiva och negativa konsekvenser, dessa kan vara direkta eller indirekta. 
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Maktens indirekta konsekvenser kan vara exempelvis statens symboliska makt, medan den 

direkta makten är oftast den som direkt sker mellan två aktörer (Peterson, 1987). När strukturer 

omedvetet begränsar eller präglar individer så bildas en symbolisk makt. Genom symbolisk 

makt skapas grupper och kategorier i samhället som genom dess klassificeringar skapar sociala 

klasser (Sköldberg, 2014). Språket ses även som en form av symbolisk makt och i språket 

produceras och reproduceras spår av sociala strukturer (Ihlen, 2009). 

 

Begreppet makt över är när makten ökar hos en part och minskar hos en annan. Sättet att 

använda makten bildar en hierarki där makten används för att rangordna och skilja på 

människor. Denna typ av makt påverkar individens självbestämmande, handlingsutrymme samt 

vilka skyldigheter och rättigheter de har. Om individen får mer makt över sig själv kan detta 

bidra till att den hierarkiska ordningen ändras. Makt över kan däremot få negativa konsekvenser 

när det till exempel utövas ”hjälpism” vilket innebär att hjälparen tagit en position där han eller 

hon ställer sig över klienten (Tengqvist, 2007).  

 

I relationer så har makten olika funktioner och sätt att visa sig på. Reflexiviteten står för vilken 

makt som individen eller organisationen har över sig själv, motsatsen till detta begrepp är 

irreflexivitet där individen eller organisationen inte har någon makt över sig själv (Sköldberg, 

2014). Symmetri står för huruvida makten är ömsesidig eller inte, motsatsen till detta begrepp 

är asymmetrisk makt där A har makten över B. Transivitet är om makten sträcker sig över flera 

led, där det finns en hierarkisk ordning i hur exempelvis besluten tas. Intransitiv makt där 

makten sker direkt mellan två individer (ibid).  

 

 

7.2. Fält och kapital 

I Järvinens (2013) tolkning av Bourdieus teorier så är välfärdsstaten sammansatt av ett antal 

relativt autonoma fält, vilka har sin egen logik, sina kamper och sina oskrivna regler. Fälten kan 

exempelvis vara statliga, kulturella och ekonomiska. På dessa fält kämpar aktörerna om 

kapitelfördelningen, men också om vilket kapital som är det mest önskvärda eller vilket kapital 

som ska dominera (Sköldberg, 2014). Ett fält kännetecknas alltid av kamp och 

intressemotsättningar, samtidigt så karaktäriserar konflikt eller konkurrens relationerna mellan 
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aktörerna när de försöker ackumulera, bevara eller konvertera olika typer av kapital (Ihlen, 

2009, Järvinen, 2013). För att positionera sig på fältet använder sig individen/aktören av olika 

typer av kapital (Järvinen, 2013). Det finns det tre olika typer av kapital, kulturellt, socialt och 

ekonomiskt (Ihlen, 2009). Kapital kan produceras, konsumeras, ackumuleras (läggas på hög) 

samt cirkuleras. Kapitalen utgör maktresurser, vilka ger möjligheter att utöva makt. Huruvida 

det ges tillåtelse att utöva denna makt eller inte bestäms på särskilda arenor beroende på 

kapitalets karaktär (ibid).  

 

Kapital fungerar endast relationellt inom ett fält, är kapitalen är otillräckliga i förhållande till 

efterfrågan så skapas det ojämlikheter. På olika fält värderas de olika typerna av kapital olika, 

vilket betyder att aktören kan ha olika positioner beroende på vilket fält han eller hon befinner 

sig i (Ihlen, 2009).  

  

Kulturellt kapital består av kunskaper, färdigheter och utbildningskvalifikationer (Ihlen, 2009). 

Det kulturella kapitalet kan förkroppsligas i individen där hans eller hennes sätt att agera, tänka 

och handla vilket kan vara mer och mindre värt i olika sociala sammanhang. Det kulturella 

kapitalet kan även bestå av kulturella ägodelar såsom konst och andra liknande föremål. 

Kulturellt kapital kan även vara institutionellt där samhälleliga institutioner tilldelar somliga 

individer ett visst värde genom att godkänna, utmärka eller belöna dem på olika sätt, medan 

andra inte får sådana utmärkelser (Sköldberg, 2014). Har personen en funktionsnedsättning så 

kan det kulturella kapitalet påverkas om individen inte exempelvis kan utbilda sig, gå med i 

föreningar eller medverka i fritidsaktiviteter.  

  

Socialt kapital består av kontaktnät och medlemskap i olika föreningar (Ihlen, 2009). Vilka kan 

vara formade i utbildningssyfte, kontaktnät eller filantropiska föreningar. Relationen till dessa 

nätverk är centrala för hur mycket socialt kapital personen har eller inte har (Sköldberg, 2014). 

Det sociala kapitalet kan även förklara hur gemenskapen och de rådande värderingarna ser ut i 

samhället. Det sociala kapitalet har sitt fokus på relationen mellan individen och olika 

organisationer. Socialt kapital ses som resultatet av en medveten eller omedveten 

investeringsstrategi som involverar byten av gåvor, tjänster, ord, tid eller uppmärksamhet. 

Medlemmarna i nätverket kan känna tacksamhet, respekt eller vänskap, samtidigt som nätverket 

kan formaliseras som rättigheter och skyldigheter (Ihlen, 2009). I relation till myndigheter kan 
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det sociala kapitalet minska samtidigt som det kan öka i andra nätverk med vänner och/eller 

familj. Inom nätverken finns då rättigheter och skyldigheter, individen har exempelvis gentemot 

lagstiftningen rätt att söka bistånd (rättighet), men för att få bistånd så krävs det att personen 

har en funktionsnedsättning (skyldighet).  

 

Ekonomiskt kapital står för tillgångar i form av pengar eller ägodelar (Ihlen, 2009). Ihlen (2009) 

menar att det ekonomiska kapitalet påverkar individens förmågor att öka de andra kapitalen. Är 

det ekonomiska kapitalet begränsat så begränsas även andra kapital (ibid). Detta kan relateras 

vid funktionsnedsattas assistanstimmar, där mängden assistanstimmar kan påverka huruvida 

individerna kan medverka i kulturella och sociala sammanhang. Får inte individen tillräckligt 

med assistanstimmar så kan han eller hon inte medverka i fritidsaktiviteter eller genomföra 

utbildningar, som enligt tidigare resonemang kan öka individens position på de olika fälten.  

 

 

 

8. Analysen 

8.1. Genomförandet av analysen 

I denna studie har jag valt att använda mig av den kvalitativa undersökningsmetoden netografi. 

För att använda undersökningsmetoden har jag först och främst gjort en innehållsanalys av det 

materialet som jag ska använda i min studie, vilket finns i metodavsnittet. Det andra steget har 

varit att genomföra en textanalys. Jönsson (2010) beskriver att kodningen är en del av analysen, 

där forskaren använder begrepp eller definitioner för att strukturera ett material. Kodningen 

sker efter att materialet har samlats in, och syftar till att synliggöra mönster och samband. 

Kodning av kvalitativ data kan göras manuellt där det kan användas exempelvis 

överstrykningspennor (ibid). För att genomföra kodningen i min analys valde jag att först och 

främst läsa igenom materialet, detta gjorde jag ett flertal gånger innan jag använde 

överstrykningspennor för att markera relevanta utsagor i inläggen. Efter detta läste jag igenom 

materialet igen och kompletterade mina markeringar. Sedan kategoriserade jag in de olika 

begreppen från utsagorna i fyra olika områden, beroende på utsagornas innehåll. Genom dessa 

kategoriseringar och begrepp skapades följande analysschema: 
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Kategori Organisationer, 

myndigheter 

Samordning av 

assistansen 

Assistenten Brukaren 

Begrepp Förändringar i 

livet,  

avslag,  

beviljande, 

assistanstimmar, 

hjälpbehov 

Rekrytering, 

arbetsgivare, 

assistanssamordnare, 

ersättning vid trasiga 

saker,  

anställning – schema 

Kompis,  

sysselsätta assistenten,  

assistans på mina 

villkor,  

nya människor, 

förtroende, 

självständighet 

Fritid,  

vara ifred, 

personlig 

sfär, välvilja 

Det ovanstående analysschemat har använts för att strukturera upp innehållet i min analys, 

avsnitt 8.2 behandlar första kategorin, organisationer och myndigheter. Avsnittet 8.3 behandlar 

andra kategorin, samordning av assistansen. Avsnittet 8.4 behandlar kategorin assistenten samt 

avsnitt 8.5 behandlar kategorin, brukaren. 

 

8.2 Det strukturella fältet 

Det strukturella fältet präglas av att den biståndsgivande organisationen har en strukturell och 

symbolisk makt över individerna i samhället. Den biståndsgivande organisationen har makten 

att styra över individens olika kapital, såväl det ekonomiska som det kulturella och det sociala. 

Det mest självklara kan här ses som det ekonomiska då personer med funktionsnedsättningar 

är tillförsäkrade en god levnadsstandard enligt LSS, samtidigt som mer eller mindre 

assistanstimmar kan bidra till att individen inte kan medverka i olika aktiviteter eller 

utbildningar, som senare kan minska det kulturella kapitalet. Denna begränsning av kapital i 

form av aktiviteter eller utbildningar kan även bidra till att individen blir mer isolerad, vilket 

kan minska det sociala kapitalet (Ihlen, 2009). En ökning eller minskning av antalet 

assistanstimmar kan alltså bidra till kedjereaktion där samtliga kapital påverkas.  

 

I detta avsnitt beskrivs situationer eller händelser gällande myndighetsbeslut. I inlägg 11 

beskrivs följande: 

”Till slut gav kommunen med sig och jag fick rätt till personlig assistent. Allt var frid 

och fröjd.” 
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Makthavaren i detta fall är kommunen där de reglerar huruvida individen kan eller inte kan 

utöka sitt kapital. Samtidigt är makten direkt och asymmetrisk då kommunen har makt över 

individen (Sköldberg, 2014). Senare beskrivs en annan situation i inlägg 11 där hen gick miste 

om sin assistans:  

”En dag ringde telefonen, det var LSS-handläggaren på kommunen som berättade att jag 

inte alls var berättigad personlig assistent. Jag fick svår ångest och ville inte längre leva.” 

Personen uttrycker en maktlöshet, där hen beskriver att hen får en svår ångest och att hen inte 

vill leva. När strukturer omedvetet begränsar individer så skapas en symbolisk makt, i denna 

situation uttrycker individen en irreflexivitet där hen inte har någon makt över sin egen situation 

(Sköldberg, 2014). Den symboliska makten förändrar individens position på fältet genom att 

reducera individens ekonomiska kapital i form av assistanstimmar (ibid). Samtidigt är språket 

en symbolisk makt som kan bidra till att maktförhållandena ökar, Wadensten och Ahlström 

(2009b) beskriver att kommunikation är en förutsättning för att påverka assistansen men även 

för att berätta sin situation för myndigheterna.  

 

Individen uttrycker även i inlägg 11 att det kan vara svårt att förstå myndigheternas förklaringar 

på rättssystemet vilket hen ifrågasätter på följande sätt: 

”När jag ifrågasätter myndighetspersonernas åsikter svarar de alltid att grundläggande 

hjälpbehov innebär att jag får assistans för att klara den dagliga livsföringen så som tvätt, 

städning, matlagning, postläsning och andra vardagliga sysslor. Jag frågar mig vad 

grundläggande hjälpbehov betyder? Ska jag överleva eller har jag rätt att leva?” 

Individen ifrågasätter sitt syfte med livet, där hen ställer överlevande gentemot rätten att leva. 

Här syns en konsekvens av indirekt makt där staten har en symbolisk makt över individen, i 

detta citat är språket en maktresurs. Där staten gynnas och individen missgynnas. När individen 

inte förstår minskar hens kulturella kapital och bristen på kunskap blir tydlig i maktrelationen. 

Det mest önskvärda kapitalet på fältet är kulturellt kapital vilket innefattar både språk och 

kunskaper om hur lagens tillämpning ska fungera. Har inte individen ett tillräckligt kulturellt 

kapital för att positionera sig på fältet så minskar dennes resurser till att utöva makt (Ihlen, 

2009). I LSS ska personer som omfattas av denna lagstiftning tillförsäkras en god levnadsnivå, 

men vad är en god levnadsnivå egentligen? Uttrycket god levnadsnivå förklaras på följande sätt 

i en publikation ifrån Socialstyrelsen (2011):  
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”Den andra skillnaden mellan LSS och SoL är att enligt LSS tillförsäkras individen en 

god levnadsnivå, medan formuleringen enligt SoL är att individen ska tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå. Skrivningen antyder därigenom att man tillåter en nivåskillnad i 

kvaliteten. Skälet till att skrivningen i LSS framhåller att individen skall erhålla en god 

levnadsnivå är den vikt som läggs vid att tillförsäkra en i samhället svag grupp resurser. 

(Socialstyrelsen, 2011 s. 10)” 

Begreppet ”god levnadsstandard” är diffust och kan skilja mycket från person till person. Även 

här har staten en strukturerad makt gentemot individerna då det inte är säkert att alla vet eller 

förstår vad de har rätt till (Peterson, 1987, Daudi, 1987).  

 

Giertz (2008) beskriver utifrån Salonens teorier om individen i välfärdsstaten, där individen 

betecknas olika i förhållande till offentliga institutioner. Hon menar att medborgaren kan 

förhålla sig och/eller bli betraktad som klient, brukare eller konsument. I fallet ovan har 

individen blivit betecknad som klient, vilket ofta enligt Giertz (2008) innebär att individen står 

i en beroendeställning och utifrån detta krävs det av individen en viss anpassning till det rådande 

systemet (Giertz, 2008). Detta kan liknas vid begreppet symbolisk makt där individerna måste 

acceptera maktutövandet trots att det går emot deras grundläggande intressen (Sköldberg, 

2014). Genom att betecknas olika i förhållande till offentliga institutioner så förändras även 

individens position på fältet, där individen får tillgång till mer eller mindre kapital (Ihlen, 2009). 

 

I detta avsnitt beskrivs de svårigheterna som kan uppstå assistansen har blivit beviljad. I inlägg 

11 står det följande: 

”Efter många långa obehagliga möten fick jag rätt till 27 timmars personlig assistans i 

veckan vilket innebar tre timmar om dagen. Denna tid räckte knappast till för mina 

vardagliga behov. Jag hann aldrig gå ut och ta en promenad. Tillsammans med juristen 

på synskadades riksförbund överklagade jag beslutet till länsrätten som den här gången 

gav mig rätt. Jag fick 32 timmar i veckan.” 

Personen beskriver mötena som långa och obehagliga och samtidigt är hen inte nöjd med hur 

dessa möten har slutat då hen anser sig själv inte ha fått den hjälpen som hen behöver. Först 

och främst kan själva delaktigheten i mötet strida mot personens självbestämmande och 

integritet, då hen måste blotta sitt liv under mötet för att överhuvudtaget få någon assistans. I 

denna situation inhämtar individen en utomstående maktresurs, juristen på synskadades 
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riksförbud. För att få en annan position på det rådande fältet, vilket senare resulterar i att 

individens ekonomiska kapital ökar, där individen får en utökad assistanstid. 

 

När det gäller utökning av assistanstimmar så kan brukaren ansöka om tillfälliga utökningar för 

exempelvis semestrar, fritidsaktiviteter eller dylikt, även där beskrivs svårigheter med att möta 

myndigheterna. Personen i inlägg 11 beskriver följande: 

”Varje gång jag måste söka utökad assistanshjälp gör en handläggare hembesök. Listan 

över kränkande frågor kan göras hur lång som helst.”  

”I vanlig god ordning ansökte jag om tillfällig utökning av tid. Handläggaren kom hem 

och ställde sina frågor. Efter den träffen kände jag mig oerhört kränkt och tillplattad.” 

För att kunna utvidga sitt kulturella och sociala kapital krävs det att först och främst att 

individen har de förutsättningarna som krävs. Att kunna ta sig dit, medverka eller bara anmäla 

sig beskrivs som problematiskt. Samtidigt som kommunen gör ett intrång i personens liv, där 

individens rättigheter till assistans ska undersökas, vilket individen uppfattar som kränkande. 

Maktrelationerna i detta inlägg är asymmetriska där kommunen har mer makt än individen i 

situationen och utifrån detta blir maktförhållandena mer tydliga för individen där hen känner 

sig kränkt (Sköldberg, 2014). Personen beskriver även följande i inlägg 11: 

”Jag fick ingen utökad tid under vistelsen utomlands. Motiveringen var att jag inte är 

tillräckligt socialt isolerad.” 

Det beskrivs även att för att få tid till exempelvis fritidsaktiviteter så måste dessa timmar tas 

från någon annan dag vilket innebär att hen inte kan få lika mycket hjälp de andra dagarna. I 

samband med detta beskriver personen att det är en kamp för att få vardagen att fungera. Makten 

i denna situation är indirekt och kommunens symboliska makt inkräktar hos individen genom 

att individens fritid regleras av kommunen (Sköldberg, 2014). Detta bidrar till att individens 

kulturella och sociala kapital minskar där individens självbestämmande inkräktas. Samtidigt 

kan det finnas andra svårigheter med assistansen, i inlägg 4 beskrivs följande: 

”De som jag har pratat med om att lämna ifrån mig assistanstimmar blir upprörda och 

säger att det kan jag absolut inte göra, för tänk om jag blir sämre igen. Men jag vill inte 

leva efter det att ”OM jag blir sämre”, jag vill tänka att jag kommer bli självständig och 

klara mig. För mig känns det fel att skattebetalarna står för kostnaden att jag ska ha en 

person hemma som sitter sysslolös. Jag behöver inte lika mycket hjälp, och jag märker å 

ena sidan att mina assistenter är besvärade över att det inte finns något att göra.” 
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Personen beskriver en typ av maktlöshet där hen inte vet vad hen ska göra, samtidigt beskrivs 

det att hen har en reflexivets makt då hen är den som står för beslutet (Sköldberg, 2014).  

 

En annan förändring som kan påverka assistansen beskrivs det om i inlägg 8: 

”Funderar på att jobba i någon grad och undrar vad man gör med assistansen. Jag behöver 

assistans även på jobb ser jag det som, man ska ju gå på toa, äta och leva även på jobbet. 

Men är det en förändring i livet som man måste meddela F-kassan? – Kommer de att göra 

en omprövning då? ” 

”Även i steget att flytta hemifrån och samma frågor på det också” 

I kommentarsfältet till inlägg 8 beskrivs det följande: 

”Jag arbetade inte när jag fick min assistans utan var hemma med barn den första tiden. 

När jag väl återgick till mitt arbete hade jag inte en tanke på att ta upp detta med kassan.” 

Att meddela förändringar till försäkringskassan kan vara en jobbig process och i inläggen 

beskrivs en viss rädsla över att förlora sin assistans, eller en rädsla över att inte få tillräckligt 

med assistans. Dessa förändringar bidar till en maktlöshet där individen inte vet vad hen ska 

göra. Kommunen och försäkringskassan har en viss makt över individen när ärenden måste 

prövas och assistansbehovet måste utredas. Makten är symbolisk där kommunen utövar en 

kontroll över individerna. Senare beskrivs följande i inlägg 8: 

”J-vligt rädd att bli av med assistansen då det var 4 år sedan omprovningen var senast 

och ”kan föra maten till munnen själv”-regeln fanns inte då… Har jag skäl att vara orolig 

eller har jag blivit påverkad av alla skräckhistorier i tidningarna om funktionshindrade 

som förlorat assistansen.” 

Det finns alltså i ett flertal av inläggen en oro för både omprövningar och för att bli av med sin 

assistans. Att göra dessa förändringar innebär att personen måste blotta sitt liv och sin vardag 

och samtidigt leva i en rädsla eller maktlöshet där de inte vet vad som ska hända (Sköldberg, 

2014). Samtidigt beskrivs det följande i kommentarsfältet till inlägg 8: 

 ”Bättre att ha lite för få timmar än inga alls.” 

Vilket förtydligar hur viktigt det är för personer som har funktionsnedsättningar att få assistans 

över huvud taget. Samtidigt som det finns en maktobalans där individen är beroende av 

assistansen. 
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8.3 Samordning 

I detta avsnitt analyseras hur brukaren väljer att samordna sin assistans, samt vilka möjligheter 

och begräsningar som detta kan bidra till. För att tillhandahålla hjälp så krävs det även att 

brukaren kan ta emot hjälpen och att hjälparen vet vad hen ska göra. Charmichael och Brown 

(2002) menar att det negativa med kontantbidragen till personlig assistans är det administrativa 

samtidigt som att systemet är komplext. Samtidigt får individen möjligheter att själv kunna 

bestämma över sitt liv. I inlägg 2 beskrivs svårigheterna med att rekrytera ny personal:  

”Hur kan man tro att yrket personlig assistent handlar om; att organisera en tillvaro, 

påverka personen så att det händer saker, hjälpa till med att göra saker som att inreda, 

skapa ordning och reda, när det bland annat står i annonsen att jag jobbar i ett vanligt 

yrke och är rullstolsburen, att man ska fungera som mina förlängda armar och ben?!” 

Hen menar att det är svårt att hitta någon som förstår sig på dennes hjälpbehov, då han har ”ett 

vanligt yrke och är rullstolsburen”. Inlägget beskriver en typ av hjälpism där assistenten antar 

en roll där hen ställer sig över klienten (Tengqvist, 2007).  

 

Ett annat problem som beskrivs i kommentarsfältet till inlägg 4 är följande: 

”Men har du tänkt på att om du avstår timmar och det sedan påverkar möjligheten att 

anställa assistenter? Att enbart anställa för 2 timmar per dag är svårt.. nästan hopplöst. 

Att anställa för 4 timmar är inte omöjligt, att anställa för 8 timmar är toppen.” 

”Jag har privat anordnare, men när jag har pratat med arbetsledaren så har de väl inte 

varit så positiva till att jag lämnar bort timmar. Jag förstår ju att de vill att jag ska ha 

mycket timmar och förhöjd timpeng på det för att de ska tjäna pengar. Men samtidigt är 

ju assistansen till för mig…” 

”Det som också känns svårt är att vissa dagar behöver jag mindre timmar och vissa dagar 

behöver jag mer, och det behöver jag tänka igenom innan jag kan avstå mer timmar.” 

Det beskrivs ett flertal svårigheter med att lämna ifrån sig assistans, svårigheter att rekrytera 

personal samt hur assistanssamordnaren ser på att brukaren lämnar ifrån sig assistans. Makten 
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här är asymmetrisk samtidigt som en viss transivitet kan spåras där det är flera olika aktörer i 

ett led som har makten över individen (Sköldberg, 2014). Fältet innehåller kommunen, 

assistanssamordnare, Försäkringskassan samt brukaren där brukaren måste positionera sig i 

förhållande till dessa. Genom kontantbidragen samt att brukaren får möjligheten att samordna 

sin assistans så ökar brukarens position på fältet, där hen får tillfälle att använda sina 

maktresurser. Samtidigt regleras beviljandet till assistansen av en symbolisk makt där individen 

ändå måste anpassa sig till det rådande systemet (Ihlen, 2009). 

 

Förutom att rekrytera sina assistenter så finns det andra administrativa uppgifter som måste 

göras. Dessa uppgifter kan personen som har en funktionsnedsättning överlåta till 

assistanssamordnaren eller ta hand om själv. I kommentarsfältet till inlägg 4 beskrivs följande:  

”Det där med arbetsledare, tycker det är svårt att definiera ☺. Tex: *Jag vill inte ta hand 

om sjukskrivningar, semesteransökningar, schemaläggning, OM inte det är kris- då är jag 

tvungen! *Men jag sköter inköp till ass1, wc-papper, tvål, handsprit osv *Jag bestämmer 

vad, hur, varför saker ska göras *Jag sköter tidrapporterna, fyller i det som ska till FK2, 

skickar kvitton osv.” 

”Jag har en väldigt bra assistanssamordnare, och jag tycker det låter mig ansvara sådant 

som jag klarar och vill ta hand om. Och sedan så ansvarar dem för det som jag inte vill 

göra.. Jag hade problem med min första anordnare, och när jag väl fick mod till mig att 

byta så har jag varit tydlig mot den nya anordnaren hur jag vill ha det..” 

Inläggen ovan är mer positiva och beskriver att assistanssamordnaren fungerar som stöd där 

personen med en funktionsnedsättning har möjligheten att själv ansvara för de uppgifterna som 

hen vill ansvara för. Makten är symmetrisk där individen har en viss egenmakt att ta hand om 

sitt liv (Sköldberg, 2014). Samtidigt menar Charmichael och Brown (2002) att det 

administrativa kan skapa olika typer av problem, men genom att individen har ”fick mod att 

byta” förändrade hens maktresurser och hen fick en annan position på fältet där hen fick 

möjligheten att få assistansen på hens villkor. 

 

I inlägg 6 beskrivs det följande: 

                                                 
1 Ass är en förkortning på assistenten. 
2 FK är en förkortning på Försäkringskassan. 
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 ”Hur gör ni om assistenten har sönder något? Köper ni nytt med omkostnadspengar?” 

I kommentarsfältet diskuteras det kring om det ska ersättas av assistenten, brukaren eller 

assistanssamordnaren. Vilket det inte finns någon klarhet i, vet inte brukaren om sina rättigheter 

kan det uppstå en tvist med antingen assistanssamordnaren eller assistenten som senare kan 

skapa olika maktförhållanden.  

 

8.4 Vardagsfältet 

I detta avsnitt kommer jag att behandla de inläggen som handlar om den personlige assistenten 

och hens uppdrag. Som jag tidigare beskrev så betecknas individen i välfärdsstaten olika 

beroende på hur medborgaren förhåller sig och/eller blir betraktad, i detta avsnitt är individen 

både klient, brukare och konsument. Klienten är klient i den mån att den får en insats, dock är 

klientrollen förminskad genom att den personlige assistenten ska finnas där på 

klientens/individens villkor. Klienten kan även välja sina personliga assistenter för att få 

möjligheter till en viss personkemi. Samtidigt är klienten fortfarande i en beroendesituation då 

hen är beroende av assistansen för att få vardagen att fungera (Ekensteen, Evelius, Ershammar, 

2006, Giertz, 2008).  

 

I inlägg, 11, 12, 13, 14, 15 och 16 beskrivs situationer eller händelser där den personlige 

assistenten är viktig för att deras vardag ska fungera. De beskriver även vilka uppgifter som 

behöver genomföras för att allt ska fungera, för att kunna åka iväg till en aktivitet kanske det 

behövs en lift för att komma in i bilen, en rullstol, en assistent, tillgänglighet i lokalerna, 

förutom detta måste även personen eventuellt få hjälp att klä på sig, äta middag och gå på 

toaletten. Den personlige assistenten har en stor roll i individernas vardag, vilket beskrivs i 

inlägg 12 på följande sätt: 

 ”Hela tiden assistansen som verktyg för att leva som andra och förutsättning.” 

I inlägg 16 står följande:  

”Jag är aktiv på mitt sätt. Jag kan vara det. Tack vare mina underbara assistenter, kära 

assistenter. Jag är så glad att jag har ER.” 

I inlägg 11 beskrivs följande: 
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”Min personliga assistent lagar den mat som jag vill äta vilket hemtjänsten inte gör. Vi 

städar och tvättar när det passar. Ingen myndighetsperson sätter upp några regler för vad 

som ska göras i mitt hem… En annan fördel med att ha personlig assistent är att jag bara 

har två personer som kommer till mig. De vet precis hur jag vill ha det.” 

Vid dessa tillfällen fungerar assistansen väl och personernas beskrivelser är mycket mer 

positiva. De präglas av att de har fått tillfälle till brukarinflytande eller egenmakt över sin 

situation. Makten är symmetrisk där båda parterna har lika mycket makt, eller att brukaren har 

tillräckligt mycket makt i relationen för att hen ska bli nöjd med sin tillvaro (Sköldberg, 2014). 

I citatet beskrivs en skillnad mellan myndighetspersoner, hemtjänst och personliga assistenter, 

där assistenterna värderas högst. I inlägget beskrivs även att personen kan äta det hen vill, tvätta 

när hen vill vilket beskriver att personen har ett självbestämmande, där hen får möjlighet att 

bestämma över sin tillvaro.  

 

Det finns även situationer i inläggen där det beskrivs begränsningar eller negativa saker med 

personlig assistans. I inlägg 11 står följande: 

”Det var jobbigt att alltid behöva förklara för nya människor hur jag ville ha det i mitt 

eget hem.” 

Personen pratar om att det var jobbigt att ha vikarier då hen fick förklara om och om igen hur 

hen ville ha det. Personen beskriver en viss maktlöshet där hen inte kan förutspå vem som 

kommer in i det egna hemmet eller om hen kommer att få hjälp med det som hen behöver. I 

inlägg 9 står följande: 

”Vad gör man med en assistent som inte lyssnar på hur JAG vill att saker ska vara när 

dom jobbar hos mig? Det känns som inte jag får bestämma över mitt liv. Orkar inte ha 

det så.” 

I denna situation beskrivs en maktlöshet där assistenterna inte lyssnar på hur hen vill ha det. 

Wadensten och Ahlström (2009a) beskriver att personerna i deras studie upplevde en 

maktlöshet när assistenterna inte exempelvis tog hänsyn till deras önskemål. Vilket också 

beskrivs i ovanstående inlägg. När assistenterna inte lyssnar på hur individen vill ha det i sitt 

hem så förändras individens sociala kapital, där individiden inte kan använda sina maktresurser 

på det sociala fältet. I kommentarsfältet till inlägg 4 beskrivs en annan situation där brukaren 

inte får utrymme till att göra det som hen vill: 
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”Jag börjar känna mig illamående av vissa rutiner som mina assar3 har satt igång med. 

Och jag känner mig motarbetad när jag försöker ändra på dessa… Jag vill så gärna bli 

självständig igen, men när assarna slår vakt om att jag inte får göra deras arbete, då kan 

jag ju aldrig lära mig hur jag ska sköta mitt hushåll. Jag skulle önska att assarna kan 

glädjas när jag gör framsteg, men jag känner nästan att mina assar vill göra mig sjukare 

än jag är, de vill ta hand om mig för mycket.” 

I detta inlägg beskrivs det att assistenterna har en makt över individen där hen inte får utrymme 

till att försöka vara självständig. En tilltro till individen saknas och maktförhållandet är en typ 

av hjälpism där assistenterna tar över alldeles för mycket i brukarens tillvaro. I inlägg 10 står 

följande: 

”Är det ok att jag är ute med min katt (måste ha katten i koppel just nu men annars 

springer lös). Min fråga är om det är rätt eller fel att jag har det och att jag då behöver ha 

min assistent med mig eller om det är fel att assistenten ska behöva vara med ute för att 

jag nu vill låta min katt få vara ute fast katten behöver gå i koppel och det kräver att jag 

behöver assistans för att katten ska kunna vara ut.” 

I detta inlägg finns en viss osäkerhet om innehållet i uppdraget personlig assistans, när brukaren 

inte vet vad hens rättigheter är kan maktförhållanden skapas där assistenterna kan utnyttja 

brukarens brist på kunskap. Det finns även andra begränsningar som beskrivs är gällande 

relationen till den personlige assistenten, i inlägg 3 beskrivs: 

”Ibland känns det jobbigt när h*n jobbar, för det känns som att eftersom vi är vänner så 

måste jag ta hänsyn till h*n om jag vill göra nåt. T.ex. träffa andra kompisar, då tycker 

jag att det känns jobbigt om inte h*n ska få vara med & prata & skratta… Och att h*n 

kanske sitter 4-5 bord bort & ”inte finns”… Det tycker jag känns jättejobbigt… Men 

ibland finns det tillfällen då jag inte vill att h*n ska ”finnas”… Men då vågar jag inte 

säga till h*n…” 

Individen beskriver att relationen till assistenten kan bli problematisk då det är svårt att vara 

vän med sin personlige assistent och samtidigt kunna umgås med andra vänner utan hen, när 

hen jobbar. För individen blir detta en annan typ av maktlöshet där relationen till den personlige 

assistenten är viktig samtidigt som individen vill ha ”egen tid” med sina vänner och inte behöva 

känna skuld eller dåligt samvete för att hen inte alltid vill ha med sin assistent (Sköldberg, 

2014). I kommentarsfältet till inlägg 3 beskrivs en liknande situation: 

                                                 
3 Assar är en förkortning på assistenter. 
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”När jag var 21 och flyttade hemifrån så blev assistenterna väldigt mycket kompisar till 

mig. Det fanns inga tankar om ett professionellt förhållningssätt eller att hålla distansen, 

utan vi umgicks när de jobbade. Efter några år började jag känna mig helt socialt uttömd 

och märkte att jag inte hade så många andra kompisar kvar. Efter att ha funderat ett tag 

kom jag på att det berodde på att jag inte hade behov av kompisar eftersom mina 

assistenter hade samma funktion. Det är nog en fälla som är lätt att trilla i, just det där att 

bli isolerad med sina assistenter.” 

Individernas sociala kapital kan minska då brukarna inte har samma behov av social kontakt 

om denne kan få ut det sociala behovet hos sina assistenter. Detta kan bidra till negativa 

konsekvenser för individen där hen inte känner att hen har några andra vänner. Den personlige 

assistenten har en makt över individen om hen inte har ett professionellt förhållningssätt där 

denne håller en viss distans till brukaren. 

  

8.5. Det individuella fältet 

Utifrån tidigare analysavsnitt så har vi fått en bredare förståelse för hur det är att ha personlig 

assistans, samt vilka möjligheter och begränsningar som det innebär. Vi har även fått en liten 

inblick i hur det kan vara att leva i kontexten av en funktionsnedsättning. I detta avsnitt kommer 

jag att behandla det individuella fältet där personerna beskriver situationer där han eller hon vill 

vara ifred eller hur de vill spendera sin fritid. 

 

I inlägg 5 beskrivs följande: 

”Jag funderar mycket på om jag gör fel om jag inte är social med assistenten utan att 

assistenten bara utför arbetsuppgifter och om det inte finns någon arbetsuppgift för 

tillfället så får assistenten sysselsätta sig själv med bla att läsa tills det att jag behöver 

assistans igen. Känner inte mig bekväm men vill ändå inte behöva vara social.” 

I kommentarsfältet till inlägg 5 beskrivs följande: 

 ”Visst händer det att jag är social, men enbart när jag själv känner för det.” 

”Jag vill helst att det ska vara tyst och att de ska sköta sig själva utan att hela tiden försöka 

få igång en dialog eller så.” 

”Jag skriver om detta i annonsen, säger på intervju och även skriver i arbetsbeskrivningen 

om detta men ändå går det inte in hos vissa assistenter” 
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Personerna beskriver olika händelser där problemen är att assistenten inte lyssnar och att hen 

inte vill vara social med den personlige assistenten. Båda situationerna framkallar känslor av 

att inte känna sig bekväm eller en känsla av att inte kunna bestämma över sitt liv. I det första 

inlägget finns en starkare känsla över att inte få bestämma över sitt liv, medan i den andra en 

osäkerhet om att inte få bestämma över sitt liv. Båda beskriver en form av maktlöshet, där de 

vet hur de vill ha det men de vet inte hur de ska lyckas genomföra förändringen så att det 

fungerar för båda parterna (Sköldberg, 2014). I inlägg 7 beskrivs följande: 

”Tycker ni att det är ok om assistenten hela tiden frågar vad man ska göra även då 

assistenten inte ska arbeta?” 

I detta inlägg beskrivs en situation där hen vill ha en viss distans till sin personlige assistent, då 

hen anser att assistenten inte behöver veta allt. Detta handlar om en integritetsfråga där brukaren 

inte vill att assistenten ska veta saker som hen inte måste. I detta fall finns även en reflexivets 

makt där individen har en viss makt över situationen men kanske inte är helt och hållet 

medveten om den (Sköldberg, 2014). Assistenten har även här en viss makt över individen då 

hen framkallar negativa känslor hos brukaren genom att ställa denna typ av frågor. 

 

Ett annat problem som beskrivs i inlägg 1 är: 

”Jag anser att jag har lika stor rätt till min personliga sfär som gående människor men det 

verkar vara jävligt svårt för gemene man att fatta.” 

Personen beskriver att hen har svårt att hantera människor som försöker hjälpa hen när hen är 

utomhus. Hen menar att när personer frågar om hen vill ha hjälp eller liknande så är detta 

tröttsamt och att det är svårt när ”man aldrig få vara ifred”. Individen i detta inlägg upplever en 

maktlöshet i att hen inte kan påverka människor på ett sådant sätt så att de låter bli att hjälpa 

hen. Hen uppskattar inte att andra människor vill ”hjälpa till” med det som människor antar att 

hen behöver hjälp med (Sköldberg, 2014).  

 

9. Avslutande diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera kring mina resultat i analysen samt reflektera över min 

metod i uppsatsen. 
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9.1. Användandet av en Internetbaserad information 

Det fanns en del möjligheter och begränsningar med att använda en internetbaserad källa till 

min uppsats. Både då internet är en arena där informationen förändras snabbt men även på 

grund av att personer med olika funktionsnedsättningar kanske inte har de fysiska och eller 

psykiska möjligheterna som krävs för att aktivt kunna använda sig av internet (Daneback & 

Månsson, 2008). Informationen på internet kan även vara svår att hänga med i, då den ofta 

förändras snabbt samt att inläggen ofta följer strömmarna som finns på internet, d.v.s. att vissa 

ämnen är mer eller mindre populära i olika perioder. Det har även varit svårt att hitta forum för 

personer med funktionsnedsättningar då forumen främst har varit riktade mot en problematik 

och syftet med min uppsats var inte gentemot en problematik utan gentemot den personliga 

assistansen.  

 

För att inte få en ensidig informationsgrund så fick jag leta en del innan jag hittade forum som 

jag kunde använda i min uppsats. Dock så har det inte varit några större problem med den 

informationen som har funnits på dessa forum, då dessa har varit informativa. Internet enligt 

mig är en bra arena för att kunna diskutera kring olika möjligheter och begränsningar i den 

personliga assistansen men även i andra frågor. Vad som dock kan vara svårt är att definiera ett 

forum, då den allmänna beskrivningen är bred och enligt mig finns det hur många forum som 

helst. 

 

9.2 Diskussion kring personlig assistans 

Maktrelationerna mellan klienten, samhället och assistenterna är tydliga för personer som har 

funktionsnedsättningar. Först och främst struktureras de in i kategorier i samhället och följs inte 

dessa till punkt och pricka är det lätt att ”falla mellan stolarna” som beskrivs i inläggen kan det 

vara problematiskt med att kräva assistanstimmar för att vardagen ska gå ihop. Eftersom att alla 

är olika kan det antas att de individuella bedömningsmetoderna kan vara av stor vikt för att öka 

välbefinnandet och kvalitetssäkra vardagen för personer som har en funktionsnedsättning. 

Artikeln ”The Need for Self-Determination and Imagination: Personal Budgeting and the 

Management of Disability Services in Finland” av Susanne Eriksson (2014) beskriver följande 

resultat i sin studie: 
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”The study showed there is a need for a change in attitudes to enable people with 

disabilities to live with the full rights attributed to the population as a whole. The data 

implied that current service cultures do not enable the situation to change and that the 

personnel in disability services are themselves in crucial positions for changing the 

culture, often simply by changing their working methods. (Eriksson, 2014, )” 

Studien granskar huruvida en individuell budget för varje person som har 

funktionsnedsättningar ökar välbefinnandet för personerna där de för möjligheter till ett 

brukarinflytande över de insatserna som de får. De ekonomiska resurserna som personerna får 

är helt individuella för att möta allas behov (Eriksson, 2014). Kanske skulle detta vara ett bra 

sätt för att både öka statusen för personer med funktionsnedsättningar och för att öka deras 

välbefinnande.  

 

Att vara i kontakt med myndigheter beskrivs i inläggen som kränkande och diskriminerade då 

maktförhållandena är så stora. Att maktförhållandena är så stora beror främst på att insatsen 

personlig assistans är nödvändig för att vardagen ska fungera, annars skulle inte dessa 

upplevelser beskrivas på ett sådant sätt i inläggen (Ekensteen, Evelius, Ershammar, 2006). 

Vikten av att ha personlig assistans är stor då insatsen skapar möjligheter och förutsättningar 

för personerna att kunna leva ”ett normalt liv”. En funktionsnedsättning kan drabba vem som 

helst och varför ska inte alla då få rätten att leva på lika villkor (Giertz, 2012).  

 

Gruppen utsätts för mycket makt utifrån både samhället och ifrån myndigheterna. Den 

symboliska makten är stor och myndigheterna kategoriserar in personerna i olika grupper där 

de får insatser utifrån grupptillhörigheten (Sköldberg, 2014). Förutom detta sker det olika typer 

av strukturell diskriminering där exempelvis tillgängligheten eller antalet assistanstimmar 

påverkar huruvida personerna med funktionsnedsättningar kan positionera sig ute på 

marknaden. Att börja jobba eller att kunna resa även om personen har en funktionsnedsättning 

anser jag vara en självklarhet i dagens samhälle, personerna ska inte behöva oroa sig för att få 

indragen assistans eller att inte få de assistanstimmarna de behöver för att kunna medverka i 

olika aktiviteter eller andra kulturella sammanhang. Vad som är svårast i denna diskussion är 

precis det som sägs i inlägg 11: 

”Jag frågar mig vad grundläggande hjälpbehov betyder? Ska jag överleva eller har jag 

rätt att leva?” 
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Vad är de grundläggande hjälpbehoven och har dessa människor verkligen samma möjligheter 

till att leva som andra med dessa insatser? Är syftet att de ska överleva eller är det att de ska 

kunna leva?  

 

I denna analys har jag fått mycket kunskaper kring hur maktrelationerna mellan brukare, 

myndigheterna och samhället ser ut. Det finns flera olika faktorer eller delar i brukarnas liv som 

påverkas av assistansen men även de möjligheter och begränsningar som assistansen kan ge. 

Att få se en del av den kontexten av att ha en funktionsnedsättning har för mig varit intressant 

då den har varit mer omfattande än vad jag trodde. 

 

Detta arbete har gett mig mycket kunskaper om hur det kan se ut, men jag kan tänka mig att 

problematiken är ännu mer komplex i praxis. Att lyfta ett sådant perspektiv är för mig viktigt 

då nya kunskaper och nya perspektiv är något som utvecklar samhället. Det finns flera bra saker 

med handikappolitiken idag men det finns fortfarande fler områden som behöver förbättras, 

utvecklingen inom detta område har gått snabbt då den personliga assistansen inte har funnits i 

mer än 20 år i det svenska socialförsäkringssystemet.  
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11. Bilaga 
I denna bilaga kommer jag att bifoga de ursprungsinläggen som jag har valt att använda mig 

av på respektive hemsida. För att informationen i inläggen ska vara från original så har jag 

inte redigerat något i inläggen och inte heller genomfört någon stavningskontroll, jag har 

endast kopierat ur texten i ursprungsinlägget och dragit in mellanrum mellan raderna. 

11.1 Funktionshinder.se 

Samtliga forumsinlägg från hemsidan funktionshinder.se har samma källhänvisning då 

inläggen inte har en egen sökadress. Deras hemsida är: www.funktionshinder.se, och samtliga 

inlägg går att hitta genom att gå in på fliken forum, välja tråden ”vardag med assistans” och 

sedan leta efter ämnena som finns tillsammans med respektive inlägg nedan. 

 

Inlägg 1 

Ämne: Får ni vara ifred ”på stan”? 

Publicerad: 2012-01-12 Kl 18:25 

Antal kommentarer: 69 

Hämtad: 2014-12-12 kl. 18:44 

”En fråga till er som använder rullstol och är ute "på stan" med PA:  

Får ni vara ifred eller blir ni ändå "överfallna" av människor som vill hjälpa er? 

Jag är inne på mitt 10:e år i rullstol och har aldrig haft assistans.  

Att acceptera skadan och rullstolen har aldrig varit ett problem.  

Det jobbiga har varit (och är fortfarande!) att man ALDRIG får vara ifred.  

Det spelar ingen roll att människor "bara vill väl".  

Jag anser att jag har lika stor rätt till min personliga sfär som gående människor men det 

verkar vara jävligt svårt för gemene man att fatta.  

Den bästa lösningen för mig är att lyssna på musik och ignorera alla dessa välvilliga 

främlingar som står och stör med sitt tröttsamma "Vill du ha hjälp? Det där ser svårt ut." Etc” 

Redigerat 2012-01-13 20:42 

Redigerat 2012-01-13 20:48 

 

Inlägg 2 

Ämne: Tips på profil, tack. 

Publicerad: 2012-08-17 kl. 13:27 

Antal kommentarer: 5 

Hämtad: 2012-12-13 kl. 13:56 

”Hur kan man tro att yrket personlig assistent handlar om; att organisera en tillvaro, påverka 

personen så att det händer saker, hjälpa till med att göra saker som att inreda, skapa ordning 

http://www.funktionshinder.se/
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och reda, när det bland annat står i annonsen att jag jobbar i ett vanligt yrke och är 

rullstolsburen, att man ska fungera som mina förlängda armar och ben?!  

- I´m about to give up. 

Det enda som stämde är att ansökan var skriven utan stavfel, och att tjejen varken rökte eller 

var allergisk mot pälsdjur.  

- Jippie! (not) 

Ge gärna tips på hur jag borde formulera en annons i framtiden för att inte få ansökningar som 

den ovan, tack.” 

Redigerat 2012-08-17 13:32 

 

Inlägg 3 

Ämne: Assistent eller kompis? 

Publicerad: 2012-05-08 kl. 20:15 

Antal kommentarer: 14 

Hämtad: 2014-12-12 kl. 18.45 

”hej! Vet inte om det här är rätt ställe att skriva detta på.. Om det är så, säg till isf!  

Nu till saken, jag har 3 assistenter, (21,47 & 45) h*n som är 21 känns ibland mer som en 

kompis.. Ibland kan det vara lite jobbigt när h*n jobbar, för det känns som att eftersom vi är 

vänner så måste jag ta hänsynt till h*n om jag vill göra nåt. T.ex. träffa andra kompisar, då 

tycker Jag att det känns konstigt om inte h*n ska få vara med & prata & skratta... Och att h*n 

kanske sitter 4-5 bord bort & "inte finns"... Det tycker jag är jättejobbigt... Men ibland finns 

det tillfällen då jag inte vill att h*n ska "finnas".. Men då vågar jag inte säga till h*n, vet inte 

hur jag ska formulera mig... Till saken hör att h*n är i princip LIVRÄDD för att göra nåt fel...  

Hjälp tack!” 

 

Inlägg 4 

Ämne: L.E.A? (livet efter assistans) 

Publicerad: 2012-02-10 kl. 14:57 

Antal kommentarer: 18 

Hämtad: 2012-12-13 kl. 13:59 

”Jag bröt ryggen för ca fem år sedan, de flesta med samma nivå på ryggmärgsskadan klarar 

sig själva utan hemtjänst eller assistans 

Jag hade sämre förutsättningar från start och därför fick jag beviljat assistans för att jag skulle 

kunna rehabilitera mig i lugn och ro 

De som jag har pratat med om att lämna ifrån mig assistanstimmar blir upprörda och säger att 

det kan jag absolut inte göra, för tänk om jag blir sämre igen! 

Men jag vill inte leva efter det att "OM jag blir sämre", jag vill tänka att jag kommer bli 

självständig och klara mig. 

För mig känns det fel att skattebetalarna står för kostnaden att jag ska ha en person hemma 

som sitter sysslolös. Jag behöver inte lika mycket hjälp, och jag märker å ena sidan att mina 
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assistenter är besvärade över att det inte finns något att göra. Å andra sidan har de ett arbete 

och får lön hos mig och lämnar jag ifrån mig timmar så förlorar de. 

Finns det någon annan som överväger att lämna ifrån sig assistans, eller tänker ni att ni ska 

behålla timmarna vare sig ni behöver det eller inte? 

(Förlåt om jag gör någon upprörd med detta inlägg, kan vara känsligt..)” 

 

Inlägg 5 

Ämne: Vara social med assistenten? 

Publicerad: 2011-09-04 Kl. 18:57 

Antal kommentarer: 11 

Hämtad: 2014-12-12 kl. 18:52 

”Jag funderar mycket på om jag gör fel om jag inte är social med assistenten utan att 

assistenten bara utför arbetsuppgifter och om det inte finns någon arbetsuppgift för tillfället så 

får assistenten sysselsätta sig själv med bla att läsa tills det att jag behöver assistans igen. 

Känner mig inte bekväm men vill ändå inte behöva vara social, jag känner att jag inte orkar 

det iaf inte just nu. 

Vad tänker ni andra om detta?” 

 

Inlägg 6 

Ämne: Saker som går sönder 

Publicerad: 2011-06-21 kl. 15:31 

Antal kommentarer: 16 

Hämtad: 2014-12-13 kl. 14.02 

”Hur gör ni om assistenten har sönder något? Köper ni nytt med omkostnadspengar?” 

 

Inlägg 7 

Ämne: Är det ok? 

Publicerad: 2011-05-18 kl. 15:37 

Antal kommentarer: 1 

Hämtad: 2014-12-12 kl. 18:55 

”Tycker ni att det är ok om assistenten hela tiden frågar vad man ska göra även då assistenten 

inte ska arbeta? 

Om ni inte tycker det är ok men hamnat i situationen, hur har ni löst det?” 

 

Inlägg 8 

Ämne: Börja jobba, påverka assistans? 



51 

 

Publicerad: 2010-10-20 Kl. 18:55 

Antal kommentarer: 4 

Hämtad: 2014-12-13 kl. 14.05 

” Funderar på att börja jobba i någon grad och undrar vad man gör med assistansen. Jag 

behöver assistans även på jobb ser jag det som, man ska ju gå på toa, äta och leva även på 

jobbet. 

Men är det en förändring i livet som man ska meddela Fkassan? - Kommer de gör 

omprövning då? 

Även i steget att flytta hemifrån och samma frågor på det också.  

J-vligt rädd att bli av med assistansen då det var 4 år sedan omprovningen var senast och "kan 

föra maten till munnen själv"-regeln fanns inte då. Ligger på runt 27h i grundläggande. 

Har jag skäl att vara orolig eller har jag blivit påverkad av alla skräckhistorier i tidningarna 

om funktionshindrade som förlorat assistansen. 

(Svara anonymt hellre än att inte svara)” 

Redigerat 2010-10-21 00:17 

 

Inlägg 9 

Ämne: Hjälp 

Publicerad: 2010-08-08 kl. 12:18 

Antal kommentarer: 4 

Hämtad: 2014-12-12 kl. 18:59 

”Jag behöver hjälp. Vad gör man med en assistent som inte lyssnar på hur JAG vill att saker 

ska vara när dom jobbar hos mig? Det känns som inte jag får bestämma över mitt liv. Orkar 

inte ha det så” 

 

Inlägg 10 

Ämne: Rätt eller fel? 

Publicerad: 2010-06-03 kl. 13:39 

Antal kommentarer: 3 

Hämtad: 2014-12-13 kl. 14:09 

”Jag har kanske en konstig fråga som jag vill ha hjälp med att bolla här. 

Är det ok att jag är ute med min katt (måste ha katten i koppel just nu men annars springer 

lös). Min fråga är om det är rätt eller fel att jag har det och att jag då behöver ha min assistent 

med mig eller om det är fel att assistenten ska behöva vara med ute för att jag nu vill låta min 

katt få vara ute fast katten behöver gå i koppel och det kräver att jag behöver assistans för att 

katten ska kunna vara ut.” 
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11.2. Livsbild.se 

På sidan livsbild.se finns inga publiceringsdatum utan det står endast att inläggen är skrivna 

till en insamling mellan 2010 till 2013. Så inläggen är publicerade någonstans mellan dessa 

årtal. Till inläggen bifogar jag även en länk till själva inlägget. 

Inlägg 11 

Ämne: Min personliga berättelse 

Antal kommentarer: 2 

Hämtad: 2014-12-13 kl. 14:23 

Källa: http://livsbild.se/Livsberattelser/Min-personliga-berattelse/ 

Jag är gravt synskadad och rörelsehindrad sedan födelsen. Använder rullstol vid längre 

sträckor utomhus. Inomhus går jag med rullator eller en promenadkäpp som är gjord av 

metall, handtaget på denna käpp är tillverkat av plast. 

 

Jag är född i Kaunisvaara men bor i Luleå sedan 1983. När jag flyttade hit blev jag beroende 

av den kommunala hemtjänsten vilket jag for mycket illa av. Det kom många olika 

människor. Respekt var ett ord som tjänstemännen och beslutsfattarna inte ens kunde stava 

till. Det spelade ingen roll att jag förbjöd vikarier att komma. Det var jobbigt att alltid behöva 

förklara för nya människor hur jag ville ha det i mitt eget hem. Många av de barmhärtiga 

samariterna hade ingen utbildning. Det fanns också de som inte alls var intresserade av yrket. 

 

Visst har jag träffat trevliga personer inom hemtjänsten. Två av dem blev vänner för livet. 

 

1994 trädde lagen om stöd och service i kraft. Den lag som i dagligt tal kallas LSS och 

innebär att människor med omfattande funktionsnedsättningar har rätt till personlig assistent. 

Nu började jag kämpa för min rätt. Jag ansökte flera gånger. Ärendet var till och med uppe i 

regeringsrätten. Men de tog över huvudtaget inte upp fallet till prövning. Under tiden som jag 

väntade på besked från de olika instanserna där mitt ärende valsade runt hade jag en 

kombination av hemtjänst och ledsagning. Men eftersom jag behöver hjälp med tvätt, 

städning, matlagning och allt annat som ingår i skötseln av ett hem fungerade personalen som 

personliga assistenter vilket inte föll i god jord hos kommunens LSS-handläggare. Så väl 

handläggare som hemtjänstassistenter ifrågasatte hela tiden varför vi gjorde som vi gjorde. 

Städning på helger och matlagning skulle vi absolut inte få ägna oss åt.  

Till slut gav kommunen med sig och jag fick rätt till personlig assistent. Allt var frid och 

fröjd. Tillsammans med mina personliga assistenter kunde jag göra saker utanför hemmet. Gå 

på bio och teater. Besöka pubar och restauranger, gå på bibliotek och så vidare. En dag ringde 

telefonen, det var LSS-handläggaren på kommunen som berättade att jag inte alls var 

berättigad till personlig assistent. Jag fick svår ångest och ville inte längre leva. Denna svåra 

ångest utlöste astma. Jag hamnade på sjukhus, men blev utskriven efter en vecka. Efter några 

dagars konvalecens hos en nära vän åkte jag hem och tog tag i livet. Det ordnades ett möte 

med kommunfolket. Lösningen på mitt problem blev att jag fick tillbaka kombinationen 

hemtjänst och ledsagning. Men personalen fortsatte att fungera som assistenter. En dag 

bestämde en hemtjänstassistent att nu skulle det minsann bli ordning och reda i mitt liv. Hon 

sammankallade till ett möte. Denna träff ledde till att jag fick ha kvar den personal som jag 
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kände på vardagar och varannan helg. Men bara fyra timmar om dagen och Gud nåde oss om 

vi städade under helgerna. De helger när jag tvingades anlita hemtjänsten kom det många 

olika människor. Ofta presenterade de sig inte. I bästa fall sade de: 

”Hej det här är från hemtjänsten.”  

Trots att vi hade gjort upp tider kom de barmhärtiga samariterna när det behagade dem. Till 

slut fick jag nog och sade upp hemtjänsten. Mina vänner arbetade gratis en tid.  

Efter många, långa och obehagliga möten fick jag rätt till 27 timmars personlig assistans i 

veckan vilket innebar tre timmar om dagen. Denna tid räckte knappast till för mina vardagliga 

behov. Jag hann aldrig gå ut och ta en promenad. Tillsammans med juristen på synskadades 

riksförbund överklagade jag beslutet till länsrätten som den här gången gav mig rätt. Jag fick 

32 timmar i veckan. Tiden utökades till fyra timmar om dagen. Eftersom jag inte är nöjd med 

kommunens sätt att tillhandahålla mig denna service anlitar jag idag ett privat 

assistansföretag.  

Varje gång jag måste söka utökad assistanshjälp gör en handläggare hembesök. Listan över 

kränkande frågor kan göras hur lång som helst. Ett exempel på vad jag menar är följande. Jag 

skulle åka till Bulgarien tillsammans med min bästa vän som också är min personliga 

assistent. I vanlig god ordning ansökte jag om tillfällig utökning av tid. Handläggaren kom 

hem och ställde sina frågor. Efter den träffen kände jag mig oerhört kränkt och tillplattad. Jag 

mådde dåligt i flera dagar. Det gör jag alltid när jag träffat handläggare, hemtjänstassistenter 

och andra myndighetspersoner. Jag fick ingen utökad tid under vistelsen utomlands. 

Motiveringen var att jag inte är tillräckligt socialt isolerad.  

Idag har jag fortfarande assistans fyra timmar på vardagarna och sex timmar lördag och 

söndag. Tiden räcker så länge jag är inom hemmets fyra väggar. Jag får hjälp med dusch, 

framtagning av kläder. Jag får också hjälp med att göra i ordning frukost. Middag och 

kvällsmål gör assistenten i ordning för att jag ska kunna äta senare. Hon sätter upp maten på 

en tallrik och delar den. Jag tar själv fram tallriken ur kylskåpet och värmer den i 

mikrovågsugnen. Bär den till bordet vilket är svårt eftersom jag bara kan använda en hand. 

Ska jag hälla upp något i ett glas, eller en mugg, sitter jag gärna vid diskbänken. Det händer 

ändå att jag spiller när jag bär muggen eller glaset till bordet.  

Om jag vill gå på teater, konsert eller bio finns ingen tid för ytterligare assistenthjälp. Vid 

sådana tillfällen måste jag ta timmar från någon annan dag. Varje gång jag vill vistas en 

längre tid utanför hemmet behöver jag utökad assistanstid. Detta är idag omöjligt. För en tid 

sedan fick jag en kallelse till rehab i Boden för att jag skulle få sjukgymnastik. Eftersom jag 

behöver en person vid min sida hela dagarna när jag är i främmande miljö kunde jag tyvärr 

inte ta emot detta erbjudande. Rehab hade ingen personal som kunde hjälpa mig hela tiden. 

Mina assistenter kunde inte arbeta heltid. Kommunen gav mig ingen utökad tid. 

 

Kristi himmelfärds dag började som de flesta andra dagar med dusch och frukost. Sedan fick 

jag hjälp med textredigering av den bok jag håller på att skriva. Där efter var det dags att 

handla och äta lunch. Assistenten har gått för dagen. Det är tyst och stilla i lägenheten.  

 

Det är en kamp att få vardagen att fungera. Jag skulle vilja bo någonstans där jag slipper att 

fundera över hemhjälpen. Det vore härligt att kunna kalla på hjälp när jag behöver. Tänk att 

kunna vara spontan. 

Att resa är ett av mina stora intressen. Prag är en stad som jag gärna skulle vilja besöka. Men 

detta tycks vara omöjligt eftersom det inte finns någon tid för fritidsaktiviteter. Det är i högsta 

grad diskriminerande att inte bli beviljad utökad assistenttid när jag ansöker om detta för att 
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till exempel göra en resa, eller gå på teater vilket sker på hemorten. Det känns kränkande att 

ständigt behöva ansöka om utökad assistenttid när jag ska göra något utöver det vanliga. 

Exempel på kränkande frågor och uttalanden som Hemtjänstassistenter, LSS-handläggare och 

andra myndighetspersoner ställer är följande. 

”Anita du är så duktig som kan sitta vid köksbordet.” 

”Har du några vänner?” ”Hur ofta träffar du dem?” 

”Hur många gånger om dagen går du på toaletten?” ”Hur lång tid tar ett toalettbesök?”  

Det värsta att leva med funktionsnedsättningar är att jag hela tiden blir ifrågasatt av Gud och 

alla människor. 

Jag undrar hur hemtjänstassistenter, LSS-handläggare och andra myndighetspersoner skulle 

reagera om de blev utsatta för dessa kränkande frågor. 

Vad beror denna nedlåtande attityd på? O hemska tanke kan det vara förakt? 

 

Min första kontakt med hemtjänsten var en upplevelse som jag idag skrattar hjärtligt åt. Jag 

hade avslutat en utredningsperiod på AMIS-syn i Skellefteå, som idag heter 

Arbetsförmedlingen rehab. Jag var nyinflyttad hit till Luleå. Mina föräldrar som hjälpt mig att 

göra i ordning lägenheten, hade åkt hem. Ingen barmhärtig samarit hörde av sig. Hur skulle 

jag bära mig åt för att få frukost? Skulle jag få någon hjälp? I min förtvivlan visste jag inget 

annat råd än att ringa kuratorn på AMIS-syn. Hon tog kontakt med vårdbiträdesgruppen som 

lovade att skicka ut någon. Under tiden som jag väntade på besked från kuratorn bestämde jag 

mig för att försöka få i mig morgonmålet. I kylskåpet fanns en stor plasttillbringare med 

nyponsoppa som jag skulle hälla upp i en mugg. Men det bar sig inte bättre än att tillbringaren 

åkte i golvet. Nu blev jag ännu mer förtvivlad. Jag hade ingen aning om vad jag skulle ta mig 

till. Det var bara att klafsa omkring i nyponsoppan och vänta på hjälp. När den barmhärtiga 

samariten äntligen kom träffade hon en gråtande kvinna.  

”Hur är det fatt?” undrade samariten sedan hon presenterat sig. När jag förklarade vad som 

hänt sade hon: 

”Herre Gud tror du inte att jag har sett värre saker inom hemtjänsten” och torkade upp 

nyponsoppan. 

 

Det är en sak att jag inte får assistenttid för fritidsaktiviteter. Det värsta med alla avslag jag 

hittills fått är den nedlåtande attityd som hemtjänstassistenter, LSS-handläggare och andra 

myndighetspersoner visar. För min del är det lättare att acceptera ett nej om jag har förtroende 

för hemtjänstassistenten, LSS-handläggaren eller någon annan myndighetsperson. I Luleå 

kommun fanns en underbar LSS-handläggare som jag kände ett mycket stort förtroende för. 

Hon försökte lösa mitt problem till det bästa genom att bevilja mig hemtjänst och ledsagning 

men låta personalen arbeta som personliga assistenter. Tyvärr slutade denna underbara 

kvinna.  

 

Idag har jag varit hos frissan och klippt håret. Det är en av fördelarna med att ha personlig 

assistent. Jag kan själv styra över den tid jag får mig tilldelad. Min personliga assistent lagar 

den mat som jag vill äta vilket hemtjänsten inte gör. Vi städar och tvättar när det passar. Ingen 

myndighetsperson sätter upp några regler för vad som ska göras i mitt hem. En annan fördel 

med att ha personlig assistent är att jag bara har två personer som kommer till mig. De vet 

precis hur jag vill ha det. 

Det händer att jag fastnar i negativa tankar och fokuserar på sådant som inte fungerar i 

samhället. Därför har jag velat framföra några fördelar med att ha personlig assistent. 
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Genom att vända negativa upplevelser till något positivt kan jag så långt det är möjligt ta 

makten över mitt eget liv.  

 

Jag är idag beviljad personlig assistent endast för grundläggande behov. Det innebär tvätt, 

städning, matlagning, läsning av post och annat som ingår i skötseln av ett hem. Varje gång 

jag ska göra något ut över det vanliga får mina personliga assistenter och jag pussla med 

tiden, eftersom jag inte har rätt till ledsagarservice när jag ska gå till frissan eller bara ta en 

promenad. 

De flesta som anlitar privata assistansföretag får detta beviljat genom försäkringskassan tack 

vare LASS, lagen om assistansersättning. Detta gäller inte mig. Jag har ingen rätt till LASS 

eftersom jag både enligt kommunens och försäkringskassans LSS-handläggare inte har över 

20 timmars grundläggande hjälpbehov. När jag ifrågasätter myndighetspersonernas åsikter 

svarar de alltid att grundläggande hjälpbehov innebär att jag får assistans för att klara den 

dagliga livsföringen så som tvätt, städning, matlagning, postläsning och andra vardagliga 

sysslor. Jag frågar mig vad grundläggande hjälpbehov betyder? Ska jag överleva eller har jag 

rätt att leva? 

Min personliga assistans fungerar på följande sätt. Kommunen betalar och beviljar timmarna. 

Det privata assistansföretaget som jag anlitar utför uppdraget. Jag har haft tur som fått tag i 

bra personal. En av mina två assistenter är min nära vän. Den andra assistenten fick jobbet 

genom företaget. 

Eftersom jag inte har assistent på heltid är det svårt att vara delaktig i vardagsaktiviteter till 

exempel matlagning och städning. Detta skulle vara möjligt om en assistent hela tiden fanns 

vid min sida. 

 

Tillsammans med några föreningskamrater i SRF Luleå har jag delat med mig av den tysta 

kunskapen till allmänheten. Med anledning av att det är vita käppens dag har min personliga 

assistent och jag gått omkring på stadens gator tillsammans med mina föreningskamrater. 

Vi gjorde denna stadsvandring för att se vilka åtgärder kommunen hade vidtagit när det gällde 

enkelt avhjälpta hinder. Jag konstaterade att man visserligen gjort en del förändringar sedan 

förra året. Men mycket återstår fortfarande. När vi vandrat färdigt samlades vi på busstationen 

i Luleå för att uppmärksamma resvärdarna som blivit tillsvidare anställda av Länstrafiken i 

Norrbotten. SRF Norrbotten tackade Länstrafiken med en gåva i form av en borste som en av 

medlemmarna tillverkat. 

 

Inlägg 12 

Ämne: Min dotter och jag 

Antal kommentarer: 4 

Hämtad: 2014-12-13 kl. 14:25 

Källa: http://livsbild.se/Livsberattelser/Min-dotter-och-jag/ 

”Min dotter ringer sent på kvällen. Hon frågar: "Pappa, har du läst min C-uppsats?" 

Hon har blivit stor. Hon har flyttat hemifrån sedan några månader och bor i kollektiv i 

Malmö. Hon har blivit feminist och läser genusvetenskap på universitetet i Lund. Jo, feminist 

har hon varit länge. 
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Min lilla flicka. Jag, rullstolsburen och gravt synskadad. För henne är jag pappa. Faktum är att 

det är det jag är. Pappa. Det är det som har prioritet, det bara blir så, genast. 

Alla dessa år, från första stunden med personlig assistans. Hennes mamma, min sambo, som 

liksom jag behövde assistans; ingen var mer mamma än hon. Och när hon sorgligt nog blev 

sjuk på halva vår resa och lämnade oss; alla dessa år, min dotter och jag. Inte utan min 

personliga assistans. 

Minnena, min dotter som tioåring, på högstadiet, gymnasiet, vardagslivet, släktkalasen, våra 

sommarresor. 

Min dotter och jag. Assistenterna som åkte karusell med henne på Gröna Lund, assistenterna 

som hon såg assistera mig med maten på makalösa krogen Sjömagasinet i Göteborg, som vi 

gärna återsåg, assistenterna som fanns i våra taxibilar då vi färdades i London eller körde vår 

Volkswagen till nöjesfältet Drayton Manor Park i Staffordshire. Därför att hon älskade 

nöjesfält. 

Hela tiden assistansen som verktyg för att leva som andra och förutsättning. Min dotter och 

jag. Hon är stor nu. Och jag har läst hennes uppsats.” 

 

Inlägg 13 

Ämne: 6 november 2012 

Antal kommentarer: 0 

Hämtad: 2014-12-13 kl. 14:27 

Källa: http://livsbild.se/Livsberattelser/6-november-20124/ 

”Tisdagen den 6 november är en till en början regnig höstdag i den skånska universitetsstaden 

Lund. Det är åtta grader ute som känns kallare på grund av fukten i de atlantiska vindar som 

ofta sveper in över vår sydliga provins. Det är också fyra dar sedan jag fyllde 71. Med mina 

sena vanor, jag skriver och arbetar gärna en bra bit in på natten, är jag inte särskilt tidigt uppe. 

Men framåt tio är uppstigningsprocediren med stöd av min personliga assistent Kina klar. Jag 

sitter i min hemmakonstrueradeinnerullstol i köket i min enplansvilla och äter frukost, danskt 

rågbröd, saltrulle, Proviva och starkt kaffe från huvudsttaden, Arvid Nordquists Classic. I det 

avseendet skiljer jag mig från majoriteten av övriga skåningar, här dricker man nästan alltid 

Zoégas gröna Skånerost. Men jag har mina preferenser. 

Och en vag värk i tandköttet. Varför? Jag vet inte, men det är inte värre än att jag i stort sett 

kan strunta i det, och jag har ärende till stan. Mitt hus ligger bland andra villor på Östra Torn 

nordost om city, där Lund, som är en enda lång, långsam stigning från Höje å sex sju 

kilometer ner, når 80-90 meters höjd över havet. Jag flyttar med assistent Kinas hjälp via 

takliften i badrummet över till min uterullstol och beger mig ut till min röda Volkswagen 

Mutivan där jag sitter i min rullstol, förankrad bakom Kina som kör. 

Vi passerar Ericssons lokaler i närheten, och nu regnar det häftigt. Vi ska till polisstationen 

som ligger där den legat så länge jag minns, på andra sidan centralstationen, den fjärde mest 

trafikerade i Sverige. I stället för att köra genom centrum tar vi Norra ringen, kör över 

stambanan Malmö-Stockholm till dess västra sida och rullar ner genom de lite ruffiga kvarter 
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som nu är byggplats för kommunens nya, hypermoderna administationslokaler som snart ska 

växla blickar med tågresenärerna. Vi hittar en parkeringsplats ett hundratal meter från 

polishuset, lyckligtvis har det redan slutat regna, och Kina lösgör min rullstol, billiften 

kommer åter till användning och vi går mot det gamla polishuset. 

Eftersom jag har blivit gravt synskadad först i vuxen ålder, på allvar sedan trettio år, vet jag i 

stort hur min stad ser ut, de stenlagda gatorna och en bit bort den sekelgamla viadukten som 

dyker ner under järnvägen och mynnar precis framför legendariska Grand Hotel, med 

storhetstid i Frithiof Nilsson Piratens och Sten Bromans dagar. Min assistent kör mig uppför 

polishusets långa och inte särskilt sofistikerade ramp, som markerar nödtorftigt tillbyggd så 

kallad handikappanpassning under lagens tvång; en gång ansågs uppenbarligen inte vare sig 

rörelsehindrade förbrytare eller av annat slag kunna ha ärende hit. Och här kommer jag och 

ska hämta mitt nya id-kort och nya pass. Den vänliga polistjejen sitter också på gammaldags 

vis högt upp och ser ner på mig, vilket ju inte spelar så stor roll för mig som ändå inte ser 

henne, men nog är det trevligare på banken i närheten där man är ansikte mot ansikte. Jag får 

mina identitetsbevis och vi återvänder hemåt. 

Detta är den stund jag tillbringar dagen utanför min bostad. Vid tvåtiden har jag programenlig 

telefonöverläggning med verksamhetsansvarig i Kooperativet Lila, där jag är ordförande. Jag 

ägnar också ett par timmar åt mail och telefonsamtal med medarbetarna i Intressegruppen för 

Assistansberättigade, IfA, där jag liksom i Lila är ordförande sedan snart tjugo år. 

Jag skriver också andra texter och lyssnar på radion med viss uppmärksamhet på 

presidentvalet i USA, där det är viktigt att Obama vinner mot Romney. Jag pratar med min 

dotter Ida som bor i Malmö nu och nyligen blev 21. När nästa assistent, Ingrid, avlöst Kina 

äter jag så småningom middag, det blir bergtunga eftersom jag sedan drygt tjugo år deciderat 

är fiskälskare, inte minst av fin plattfisk. 

Så går kvällen, höstkvällen. Jag talar med ett par goda vänner och läser en bok, talbok numera 

förstås; Bret Easton Ellis "Imperial bedrooms", som är lika skruvad som hans "An American 

Psycho" men långt ifrån lika bra. Jag tittar också på Leif GW Persson i "Veckans brott" som 

är ett intressant program där man kan ha samvetsbetänkligheter för att tragedier ärligt talat blir 

ett slags underhållning, som man gärna unnar sig trots allt.  

Likväl, under hela dagen utgör det amerikanska ppresidentvalet en underliggande spänning. 

Med mitt stora livslånga intresse för politik, man är dum om man bortser från vad den 

betyder, är sedan ungdomens prenumerationer på Time Magazine presidentvalet i USA 

verkligen ett event. Valvakorna Bush jr-Gore, Bush jr-Kerry och Obama-McCane på 

amerikanska tv-kanaler minnen av stor inneboende dramatik med delvis smärtsamma inslag. 

Det sista jag gör 6 november är att äta mitt goda danska rågbröd för att inom någon 

halvtimme gå till sängs och därifrån med vissa farhågor följa CNN:s och CBS rapportering. 

Men lyckligtvis, efter en spännande natt där mycket kretsar kring Ohio och sakta går åt rätt 

håll, får jag vid femtiden höra CBS på basis av sina datapprognoser deklarera:” 

 

Inlägg 14 

Ämne: Badkläder, jobb och trasiga skor 

Antal kommentarer: 0 
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Hämtad: 2014-12-13 kl. 14:30 

Källa: http://livsbild.se/Livsberattelser/Badklader-jobb-och-trasiga-skor/ 

”Det måste bli en tidig morgon. Vi har en trädgårdsmästare som ska hjälpa oss att göra höst i 

trädgården, han kommer tidigt, och innan dess måste jag ha hunnit hjälpa den 10-årige sonen 

att klä sig och få frukost. Dessutom måste hans två äldre syskon väckas och lockas att stiga 

upp. 10-åringen pratar oavbrutet om allt möjligt, precis som alla dagar och morgnar, men han 

behöver hjälp med allt praktiskt på grund av sin CP-skada och en grav synskada. Vi packar 

hans badkläder och han påminner mig om att kolla att simskolekortet ligger i ryggsäcken. Jag 

ägnar en tanke åt att det är Gustav Adolf-dagen i dag, i livet innan barnen jobbade jag som 

timguide på Livrustkammaren och eftersom jag då skrivit en uppsats om svensk propaganda i 

Tyskland under 30-åriga kriget brukade jag få göra särskilda 6 november-visningar. Nu har 

jag rört mig sådär 100 år framåt i tiden, och skriver avhandling om 1700-tal och Carl von 

Linnés hushåll. Dagens namnsdag innebär väl att det passar med bakelser till efterrätt, och då 

blir det nog bra att ta upp fryst soppa till middag. Sonen blir påklädd och får frukost, 

trädgårdsmästaren kommer och kan börja ute medan jag får på sonen ytterkläder. Han går 

tillsammans med sin syster till skolan. De går i samma skola och har ungefär 400 meter dit, 

oftast går de tillsammans till skolan. Jag glömmer packa äpple, men sonen påminner mig i 

dörren och får äpplet med sig. 

 

Jag tar bilen till jobbet, i dag är det andra dagen på jobbet efter några månaders tjänstledighet. 

Innan jag åker läser jag några mail på telefonen, det behöver bestämmas vem som ska gå med 

sonen till habiliteringen för gym-träning de kommande två veckorna, och vi måste boka 

sjukresor. Det få bli i kväll. Efter lunch träffar jag min vikarie för överlämning av uppgifter 

jag ska ta över och slutföra, vi går för att träffa en ny kollega som kommit medan jag varit 

borta. Vi hittar henne inte, men när jag är på väg tillbaka träffar jag vår lokale RBU-

ordförande. Jag har varit med att arrangera RBU-läger, och varit på några styrelsemöten även 

om jag inte är ordinarie ledamot. Eftersom vi jobbar på samma arbetsplats blir det lite prat om 

hur tillgängligheten är i några av de centrala byggnaderna, och hur svårt det är att hitta 

information om tillgängligheten på vår hemsida. Och är det verkligen tillgängligt på lika 

villkor att alltid behöva gå bakvägen, källarvägen, från sidan, behöva ringa på en särskild 

ringklocka, vara osäker på att verkligen komma in? Nej, egentligen inte, samtidigt är det 

kanske bättre än att inte komma in alls? 

 

Jag ägnar eftermiddagen åt att börja åtgärda några akuta ärenden, sedan har jag 

friskvårdstimme hos massösen. Rygg och axlar mår fint av det. På vägen hem behöver jag 

handla, men först måste jag kolla att något av barnen är hemma så att den yngste kan komma 

in när han kommer från simningen med sin assistent. Jag vet att han inte fått med sig någon 

nyckel i dag. Tisdagar är det simträning med den assistent som både jobbar på fritids i skolan, 

och som jobbar en kväll i veckan hemma. En utmärkt lösning tycker vi, han kan läsa läxor 

med sonen och har huvudansvar för simskolan. Eftersom det ingår i läroplanen att barnen ska 

lära sig simma tyckte även skolan det var en bra lösning att han följer med på simskola en 

gång i veckan. Ibland funkar det verkligen så himla bra! Oftast gör det dock bara det om man 

tänker, ordnar, ringer, mailar och fixar. Alla möjligheter finns, men inget gör sig självt!  

 

Gustav Adolf-bakelserna finns på det tredje konditoriet jag provar, jag köper alla fyra sorterna 

de har så alla kan välja vad de vill ha. Jag kommer hem samtidigt som sonen och assistenten. 
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Vi tinar soppa från frysen, och festar på bakelserna till efterrätt. Sonen är noga med att jag 

måste ringa och boka sjukresor för gym-träningen, och vill först att jag ska boka resa till ett 

kvällsfritids som ordnas varje onsdag. Dock ändrar han sig och vill inte dit, så det blir bara att 

boka sjukresa. En bokning jag inte riktigt gillar att göra eftersom det varit så mycket strul de 

senaste terminerna, de har fått för sig att han inte haft rätt att åka från skolan eftersom han går 

på dagis (helt absurt, 10 år gammal!), de har fått för sig att han inte får åka rullstolsfordon fast 

han har rätt till det, de har varit 50 minuter försenade etc, etc. I dag gick det dock utmärkt och 

kvinnan i bokningen var jättetrevlig.  

 

Sonen själv var enormt trött efter simningen och kunde nätt och jämt hålla sig vaken till 

middagen, han somnade så när innan bakelsen kom på bordet och ville gå och lägga sig tidigt. 

När han skulle borsta tänderna kom han på att jag borde ha lagat hans trasiga sandaler som 

han har på ortoserna. Det hade jag glömt, dessutom hade jag inte hunnit i dag. Det får bli en 

annan dag, men det är osäkert om det går att få till i morgon.  

 

En ovanligt vanlig dag. 6 november, Gustav Adolf-dagen, inte varje dag man äter bakelser till 

efterrätt och funderar på jobb man inte haft på 15 år. Å andra sidan en vanlig blandning av 

tankar på alla barnen, sonens funktionshinder, tillgänglighet, badkläder, bokning av resor, 

meddelanden till assistenter, Linné, jobb, teaterbesök med kusinen i övermorgon, 

gymnasieval för den äldste sonen, högstadieval för dottern och hur man ska hinna laga trasiga 

skor. Kanske är det ovanligt vanligt att vara mamma till en funktionshindrad 10-åring.” 

 

Inlägg 15 

Ämne: Tisdag den 6 november 2012 

Antal kommentarer: 0 

Hämtad: 2014-12-13 kl. 14:33 

Källa: http://livsbild.se/Livsberattelser/Tisdag-den-6-november-2012/ 

”Min tisdag den 6 november 2012 

 

Tio minuter in på tisdagen lade jag min funktionsnedsatte son. Själv kom jag i säng ca 00.30. 

Sov dåligt och någon gång under natten la jag täcket över min son, som sprallar av sig. Försov 

mig och vaknade först 07.00. Under tiden jag åt frukost satt jag hela tiden på spänn – skulle 

telefonen ringa och assistenten inte kunna komma. Telefonen ringde inte och jag gjorde mig i 

ordning för att köra hem till Höör, dryga 7 mil från Ängelholm, där jag har min bostad. 

Assistenten börjar klockan 08.00 och arbetar till 19.00. Assistenten kommer och vi växlar 

några ord med varandra. Jag kör hem 08.15.  

Under färden lyssnar jag till presidentvalet i USA. Väl hemkommen 09.20 sätter jag igång 

tvättmaskinen för att tvätta medhavd tvätt. Är trött och lägger mig en stund. Efter vilan blir 

det genomgång av anländ post och en andra frukost.  

Det ringer på dörren. Min grannfru, som sitter i elrullstol är förtvivlad. Hennes sändare för 

dörröppning har efter en hel veckas tid ännu inte blivit lagad, de vet inte var den är. Av 

kommunväxeln blir hon kopplad till flera olika tjänstemän, som alla gemensamt inte vet hur 

de ska kunna hjälpa henne. Vi löser det denna dag då jag är hemma några timmar. Skriver ett 



60 

 

gratulationskort till en gammal vän, som fyller år i morgon och postar det. 

Ett par små lotterivinster är till avhämtning hos posten på COOP, som ligger på andra sidan 

gatan, hämtar jag. Lagar en härlig trattkantarelsoppa till lunch samtidigt som jag lyssnat till 

turerna i presidentvalet. Går igenom och svarar på min e-post, som till stor del består av 

meddelanden om hur illa långtidsjuka och funktionsnedsatta behandlas i Sverige. 

Tvätten är klar och en hel del ska in i torktummlaren annat sträckas och hängas till tork. Vilar 

en stund och telefonen ringer från en psykiskt sjuk kvinna som behöver någon att tala med. 

Efter samtalet tar jag mig en liten fika, en knäckemacka och två muggar pepparmyntsté. Tid 

att lägga ihop en hel del tidigare tvätt och lägga in i skåp eller för att ta med mig till min son.  

Börjar göra i ordning min middag bestående av råkost och ångkokt blomkål med fänkål. Jag 

är av hälsoskäl närmast vegan sedan 52 år tillbaka. Fixar med den nya tvätten, som är färdig, 

packar ner det jag ska ta med till min son. Lyssnar på TV-nyheterna och hoppas Obama blir 

president. Kvinnan ringer igen och vi talas vid en stund. Jag ser åter på min e-post och finner 

att jag måste betala en summa till min granne på landet, där jag har kvar min lilla stuga på 26 

kvadratmeter, för att vi fått tillstånd att dela på sopkärl. Nu måste jag in på Internetbanken och 

göra mig oskyldig. Klockan närmar sig 22.00 och jag måste börja färden tillbaka till 

Ängelholm där min son bor och där jag också önskat bo men det finns inga tillgängliga 

bostäder att uppbringa. 

Strax efter 23.00 är jag i Ängelholm. På vägen från parkeringsplatsen träffar jag min son och 

en kvinna som varit hos honom ett par timmar. I sin förlängning hoppas vi hon kan bli en bra 

assistent så jag kan få lite fler timmar för mig själv.” 

 

Inlägg 16 

Ämne: 6 november 2012 

Antal kommentarer: 0 

Hämtad: 2014-12-13 kl. 14:35 

Källa: http://livsbild.se/Livsberattelser/6-november-20121/ 

”Redan nu kan jag säga att livet är underbart tack vara mina underbara assistenter. 

 

Idag den 6 november är ingen ryslig spännande dag tack vare att jag är sjukskriven. 

Strax efter klockan sju väntade jag på värdefull hjälp, som hjälpte mig att se anständig ut och 

fixa så jag fick frukost. 

Därefter var det höra på God morgonprogrammen på radion. Jag tog därefter telefon och 

ringde min bror som bor i Västra Frölunda. Ja, vi talas vid nästan varje dag i telefon.  

Kl 13 fick jag hjälp med bla middagen. Därefter vilade jag ryggen lite. 

Innan jag får nästa hjälpinsats så kollade jag på tv. 

Kl 16.30 kom min personliga assistent. 

Idag tog vi en promenad till bygdens Ica-butik.  

Man måste ut även om det är kallt ute. 

Jag har numera blivit frysen av mig. 

Man skall tänka på att det är mycket kallare att åka el-rulle än att gå till fots. 

När jag var gångare, så frys jag nästa aldrig på vintern. 

 



61 

 

Kvällen avslutades som för alla människor med undantag av att jag får hjälp.  

Denna kväll såg jag ett program om att man måste vara aktiv, det är bra för hälsan. 

 

Jag är aktiv på mitt sätt. Jag kan vara det 

Tack vare mina underbara assistenter, 

Kära assistenter 

Jag är så glad att jag har ER” 

 

 


