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Sammanfattning 

 

Sedan lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättning infördes år 1994 har 

fler personer med funktionsnedsättning förlorat rätten till personlig assistans och den statliga 

assistansersättningen. Denna reform rör sig om personer med oförändrade behov och 

förhållanden gällande sin funktionsnedsättning där plötsligt ett beslut stiftas av staten att dessa 

personer inte längre har rätten till LSS-insatsen. Genom åren har frågan om statlig 

assistansersättning haft ett stort genomslag i den allmänna debatten. Den tidigare forskning i 

denna studie om assistansersättning har visat att indragningen påverkat personer med 

funktionsnedsättningars medborgerliga rätt och inflytande i samhället. Denna kvalitativa 

studies syfte är att undersöka personer med funktionsnedsättningars upplevelser kring indragen 

assistansersättning och vilka konsekvenser detta ger i deras liv. Studien har utgått från personer 

med funktionsnedsättningars berättelser för att sedan analyseras utifrån Max Webers teorier 

om auktoritet och byråkratiska perspektivet samt Anthony Giddens teorier om ontologisk 

trygghet och rutinisering. Intervjustudien visar att indragningen resulterat till en negativ 

påverkan på informanternas psykiska ohälsa, familjerelationer, livskvalité och ökad 

funktionsnedsättning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

När lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättning (LSS) infördes år 1994, 

lagstadgades personlig assistans som en av de tio insatser i lagen. Personer med 

funktionsnedsättning som tidigare haft rätten till assistansersättning blev drabbade under de 

senaste åren på grund av indragningarna. Under hösten 2007 startades denna reform och har 

trappats upp fram till idag. Fler personer med funktionsnedsättning har förlorat rätten till 

personlig assistans och den statliga assistansersättningen. Indragningarna rör sig inte om 

personer som ansökt om assistansersättning för första gången eller personer som har under åren 

ändrade förhållanden gällande sin funktionsnedsättning. Denna reform rör sig om personer med 

oförändrade behov och förhållanden gällande sin funktionsnedsättning där plötsligt ett beslut 

stiftas av staten att dessa personer inte längre har rätten till LSS-insatsen (Assistanskoll.se). 

För att personer med funktionsnedsättning ska har rätt till personlig assistans eller ekonomiskt 

stöd krävs det en bedömning av kommun eller Försäkringskassan, det vill säga rätten till 

assistansersättning kompletteras genom ett så kallad socialförsäkringssystem där man gör en 

uträkning av det ”grundläggande behovet” för personer med funktionsnedsättning, vilket även 

står i samma lag som LSS i paragraf 9 (SFS 1993:387). 

Under år 2006–2009 ändrade Försäkringskassan sin tolkning av de grundläggande behoven för 

insatsen av personlig assistans. Mattias Näsmans rapport om “Konsekvenser av indragen 

assistansersättning” undersökte hur stöd och service till människor med funktionsnedsättning 

har förändrats i samhället sedan 1994 då LSS grundades (Näsman, 2016). Rapportens slutsats 

argumenterar för att förlorandet av den statliga assistansersättningen för den enskilde skapade 

en förlust av rätten till ett fullvärdigt medborgarskap. Att både byta och behålla ett arbete 

skapade även problematik för den enskilde oavsett vilken personlig lämplighet eller 

funktionsnedsättning den enskilde har (Näsman, 2016). 

Lottie Giertz beskriver i sin rapport om “Ideal och vardag: inflytande och självbestämmande 

med personlig assistans” att det individuella stödet är avgörande för människor med 

funktionsnedsättningar. Assistansen påverkar personer med funktionsnedsättningars 

deltagande i samhället och ger en möjlighet för brukaren att kunna leva ett liv på egna villkor 

(Giertz, 2008). 
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Det är tydligt att frågan om assistansersättningen har både drivits och undersökts ur ett 

myndighetsperspektiv och ett individperspektiv för att förstå sig på hur den enskildes liv 

påverkats av indragning av assistansersättningen. Med en pågående samhällsdebatt om rätten 

till statlig assistansersättning som gäller personer med funktionsnedsättning, saknas mer 

djupgående information om hur individen i fråga upplever indragningar av statlig 

assistansersättning. 

Med grund i Max Webers teorier om auktoritet och byråkratiska perspektivet samt Anthony 

Giddens teorier om ontologisk trygghet och rutinisering, utvecklades frågan om vilka upplevda 

konsekvenser personer med funktionsnedsättningar upplever i sin vardag i samband med 

indragen assistansersättning. För att kunna besvara denna fråga krävs dock att en annan fråga 

undersöks, hur upplever personer med funktionsnedsättning indragning av den statliga 

assistansersättningen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

I den pågående samhällsdebatten om rätten till statlig assistansersättning som gäller personer 

med funktionsnedsättning, saknas studier om hur individens upplevelser är och vilka 

konsekvenser indragningarna medför. Studiens syfte är därmed att undersöka personer med 

funktionsnedsättningars upplevelser kring indragen assistansersättning. Med studiens utgång i 

teori och tidigare forskning ämnar även denna studie att ta reda på vilka konsekvenser som 

uppstår i samband med indragen assistansersättning. 

 

1. Hur upplever personer med funktionsnedsättning indragning av den statliga 

assistansersättningen? 

2. Vilka konsekvenser uppstod i informanternas vardag efter indragning av deras 

assistansersättning? 
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1.3 Begreppsdefinition 

1.3.1 Indragning 

I studien kommer begreppet indragning att upprepas flera gånger. Begreppet syftar på 

informanternas indragning av deras assistansersättning. Vill även belysa att begreppet 

indragning av assistansersättning också innebär att informanter fått en minskning av de tidigare 

beviljade timmar i sitt assistansbeslut.  

1.3.2 LSS  

LSS står för Lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade. Det är en 

rättighetslag som representerar insatser för en viss grupp personer med både fysiska- och 

psykiska funktionsnedsättningar. Målet med LSS insatsen är att framhäva människors 

jämlikhet och integritet gällande levnadsvillkoren i samhällslivet. Denna lag ska grundas på 

respekt och delaktighet för den enskilde (Bergstrand, 2009). 

LSS består av tio insatser för särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning 

och dessa beskrivs i paragraf 9 i LSS lagen: 

-    Råd och stöd 

-    Personlig assistans 

-    Ledsagning 

-    Kontaktperson 

-    Avlösarservice i hemmet 

-    Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

-    Korttidstillsyn 

-    Boende för barn och ungdom 

-    Boende för vuxna 

-    Daglig verksamhet (Davidsson, 2007). 
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Personen måste även tillhöra en personkrets som definieras i tre punkter för att kunna ta del av 

insatserna enligt LSS: 

1.  Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

2.  Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning 

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

3.  Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättning 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 (Davidsson, 2007 & Bergstrand, 2009). 

 

1.3.3 LASS  

LASS står för Lagen (1993:389) om assistansersättning. Enligt paragraf 9 § 2 enligt LSS är 

kommunerna huvudmän för insatsen personlig assistans och med hjälp av LASS avlastar staten 

kommunernas kostnader som omfattar insatsen personlig assistans. Det är kommunerna som 

står för kostnaderna till bedömningen av grundläggande behovet som i genomsnitt räknas med 

20 timmar per vecka. Överstiger det grundläggande behovet mer än 20 timmar per vecka är det 

Försäkringskassan som står för kostnaderna (Bergstrand, 2009). 

1.3.4 Socialtjänstlagen (SoL)  

SoL har ett särskilt ansvar för människor med funktionsnedsättning. SoL är en ramlag som står 

för benämningen Socialtjänstlagen. Denna lag ska främja människors sociala och ekonomiska 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktivt integrera människorna i samhällslivet. Denna 

verksamhet ska även främja respekten för människors självbestämmande samt integritetsrätt i 

samhället (Davidsson, 2007). 

1.3.5 Handikapp/Funktionsnedsättning  

Idag har man alltmer ersatt begreppet handikapp mot benämningen personer eller människor 

med funktionsnedsättning. Benämningen ”funktionsnedsatt person” ändrades till ”person med 

funktionsnedsättning” eftersom man vill markera personen i första hand och inte dennes 

funktionsnedsättning det vill säga att man fokuserar på personen, som medborgare med lika 

rättigheter och skyldigheter precis som alla andra i ett samhälle (Davidsson, 2007).   
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Det finns olika variationer av funktionsnedsättning som människor föds med eller drabbas av i 

vuxen ålder eller på grund av olyckor. De vanligaste funktionsnedsättning som representeras 

är: 

-    Utvecklingsstörning (t.ex. kromosomförändring eller genetiska störningar) 

-    Neuropsykiatriska funktionsnedsättning (t.ex. autism, ADHD m.m. biologiska 

störningar) 

-    Förvärvad hjärnskada (t.ex. efter en stroke) 

-    Neurologiska funktionsnedsättning (t.ex. CP, MS, skolios eller stroke) 

-    Rörelsehinder (t.ex. personer med led-, muskel- och skelettsjukdomar) 

-    Syn- och hörselnedsättning 

-    Psykiska funktionsnedsättning (till exempel psykisk störning) (Davidsson, 2007). 

 

1.4 Disposition 

 

Denna studie är uppdelad i sex kapitel. I det första kapitlet presenteras en inledning av studiens 

bakgrund, studiens tema och dess sociologiska relevans. Kapitlet innehåller även studiens syfte 

och frågeställningar samt begreppsdefinitioner. Studiens andra kapitel presenterar sex tidigare 

forskningar och de områden som har belysts är forskning om LSS lagens inflytande och makt, 

konsekvenser av indragen assistansersättning och funktionsnedsättningens roll i 

välfärdssamhället. Kapitel tre presenterar en genomgång av studiens teoretiska referensram 

uppsatsen utarbetats ifrån, utgångspunkten är Max Webers teorier om auktoritet och det 

byråkratiska perspektivet samt Anthony Giddens teorier om ontologisk trygghet och 

rutinisering. Därefter följer det fjärde kapitlet om studiens metod, här redogörs 

tillvägagångssättet för denna kvalitativa intervjustudie. Kapitel fem redogör resultatet av 

frågeställningarna som samlats in genom intervjustudier. Resultatet presenteras genom utdrag 

ur transkribering och analyserar utifrån den teoretiska referensramen. Studien avslutas med 

kapitel sex som innehåller en sammanfattning av de slutsatser och diskussioner som studien 

resulterat i. Kapitlet redogör även förslag för vidare framtida forskning om indragen 

assistansersättning ur ett genusperspektiv. Avslutningsvis presenteras studiens referenslista 

och tillhörande bilagor. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras sex befintliga forskningar som behandlar studiens huvudämne 

personlig assistans, assistansersättning samt de olika konsekvenserna som resulterar till 

informanternas upplevelser. Kapitlet är uppdelad i fyra teman och där presenteras de olika 

tidigare forskningar. Första temat i kapitlet fokuserar på personer med funktionsnedsättning 

och deras inflytande till samhällets maktposition gällande rätten till insatsen personlig 

assistans. Det andra temat berör forskning kring konsekvenserna som påverkar personer med 

funktionsnedsättning efter indragning av en LSS-insats.  

Det tredje temat i kapitlet innehåller forskning om de normativa mönster som beskriver hur 

de olika myndigheterna fattar beslut kring insatser som berör personer med hjälpbehov. Sista 

och fjärde temat i kapitlet berör ämnet om hur funktionshindrade lever i ett välfärdssamhälle 

samt hur deras livsvillkor påverkar deras familjerelationer. 

Detta kapitel avslutas med en redogörelse av den utvalda forskningens relevans till denna 

studies syfte och frågeställningar. 

2.1 Inflytande och makt 

LSS är lagen som står för tio insatser som beviljar särskilt stöd och service för människor med 

funktionsnedsättning. Därför anser lagen om LSS och LASS att insatsen personlig assistans är 

den möjligaste utvägen för personer med funktionsnedsättning att leva ett liv med lika villkor 

och rättigheter som andra medborgare i samhället. Rättigheten till personlig assistans har 

funnits sedan år 1994 som en individuell utformning för stöd och service för funktionsnedsatta 

personer. 

I rapporten “Ideal och vardag: inflytande och självbestämmande med personlig assistans” 

beskriver Lottie Giertz att syftet med insatsen personlig assistans är att den ska ge 

förutsättningar som inflytande och självbestämmande till personer som lever med 

funktionsnedsättning (Giertz, 2008). Syftet med Giertz undersökning är att studera brukarens 

uppfattningar kring deras inflytande i handläggningsprocessen för att få rätt till insatsen 

personlig assistans och självbestämmande i vardagen samt att öka förståelsen kring ämnet 

utifrån informanternas beskrivningar om deras vardagliga hjälpbehov. Giertz beskriver även 

hur individuellt stöd är avgörande för människor med funktionsnedsättningar och hur det 

påverkar deras deltagande i samhällslivet.  
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Hon anser att personer med svåra funktionsnedsättningar är i stort behov av stöd för att kunna 

klara av vardagslivet. För att brukaren ska ha makten över sitt eget liv måste brukaren eller 

företrädaren hävda sin rätt till inflytande och självbestämmande med en stark röst menar Giertz. 

Därför är personlig assistans en stor möjlighet för brukaren för att kunna leva ett liv på egna 

villkor (Giertz, 2008). 

I en annan rapport av Giertz “Erkännande, makt och möten. En studie av inflytande och 

självbestämmande med LSS” skriver hon om vilka villkor, gränser samt möjligheter som finns 

för personer med funktionsnedsättning för att skaffa sig inflytande och självbestämmande 

(Giertz, 2012). Studien undersöktes utifrån två exempel på hur individer lever ett liv med 

stödinsatser som i detta fall är stöd av personlig assistans och stöd av någon av LSS-insatser 

med kombination av god man.  

För att brukare ska få uppleva inflytande och självbestämmande inom sin vardagliga livsstil, 

måste individuella anpassningar av stödet framgå. Detta kan framgå med hjälp av en fördjupad 

bild av samarbete mellan makt och erkännande både i lagstiftning samt praktik. Dessa 

anpassningar kan LSS ta hänsyn till för att bidra med goda biståndsinsatser från samhället till 

individerna. Detta kan även resultera till en djupare förståelse och kunskap för att lättare förstå 

brukarens behov av villkor, möjligheter och gränser som påverkar deras självbestämmande och 

inflytande i det vardagliga livet (Giertz, 2012). 

2.2 Konsekvenserna av indragen assistansersättning 

Under tidsförloppet 2006 - 2009 då Försäkringskassan ändrade sin tolkning gällande de 

grundläggande behoven för insatsen personlig assistans skrev Mattias Näsman rapporten i 

samarbete med STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige) om “Konsekvenser av 

indragen assistansersättning”. Rapportens syfte är att undersöka hur stöd och service till 

människor med funktionsnedsättning har förändrats i samhället sedan 1994 då LSS grundades 

(Näsman, 2016). 

Näsman har tagit del av olika rapporter från Socialstyrelsen som ansvarar för att kontrollera 

stödet enligt LSS och rapporter som kommer från (ISF) Inspektionen för socialförsäkringen, 

där deras ansvar gäller granskning av effektiviteten och rättssäkerheten inom 

socialförsäkringsområdet. Förutom undersökningarna av myndighetens rapporter har man 

också skickat ut en enkät till personer som har haft assistansersättning från Försäkringskassan, 

detta för att få en tydligare bild av vilket behov personen i fråga hade innan indragningen.  
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Till följd av rapportens granskning finner man argument gällande stark fokus på att kontrollera 

kostnader som har lett till hårdare kontroller av stödmottagare samt en medikaliserad syn på 

stöd och service för personer med funktionsnedsättning.  

Resultatet som presenterades i Näsmans rapport visar sig att stödet och stödinsatser till personer 

som ingår i personkrets 3 enligt LSS, det vill säga personkretsen som inte bedöms utifrån 

diagnos, bedöms till minskad rätt gällande assistansersättning (Näsman, 2016).  

Ytterligare en rapport från STIL “Innan levde jag, nu existerar jag- effekter av bristande 

personlig assistans på livsföring och medborgarskap” undersöker vilka konsekvenser 

indragningar av assistansersättningen har medföljt för den enskilde med funktionsnedsättning, 

med andra ord rätten till arbete och sysselsättning samt familjeliv och relationer (Bylund & 

Berg, 2015). Rapporten syftar även till att undersöka den enskilde individens uppfattning 

gällande förändringar i assistansersättningen samt uppfattningen om sig själv som 

samhällsmedborgare. Författarna till rapporten, Christine Bylund och Susanne Berg, har 

använts sig av en kvalitativ metod med intervjuer där ett antal informanter med olika 

assistansbeslut fick berätta om sina upplevelser och om sin livssituation efter indragningarna. 

På detta sätt kunde dem analysera hur den enskildes liv formades av strukturella förändringar 

och reformer, som i detta fall assistansindragningar (Bylund & Berg, 2015). 

Slutsatsen i rapporten blir att om den enskilde förlorar sin statliga assistansersättning innebär 

det att den enskilde förlorar också rätten till fullvärdigt medborgarskap. Detta leder till att det 

blir svårare för informanterna att behålla ett arbete och blir omöjligt att byta eller välja ett arbete 

frivilligt oavsett vilken personlig lämplighet eller funktionsnedsättning den enskilde har.   

Den enskilde blir istället beroende av att en ”förstående” arbetsgivare ska kunna stå till hjälp 

genom att inte förlora arbetet eller hjälpa den enskilde att söka ett nytt arbete. Även nära 

relationer påverkas och att leva i jämställdhet blir allt mer omöjlig för informanterna i detta fall 

(Bylund & Berg, 2015). 
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2.3 Normativa mönster 

Det som är intresseväckande med att forska människors rättigheter i ett samhälle är att veta hur 

samhällets beslutsfattare och organisationer samspelar med landets medborgare. I 

avhandlingen “Rätt, norm och tillämpning: En studie av normativa mönster vid beslut enligt 

LSS på tre arenor” skriver Lennart Erlandsson om legal beslutsbehörighet enligt LSS och hur 

samhällets tre “arenor” vilka är kommuner, Försäkringskassan och regionala 

förvaltningsdomstolar, besitter olika uppdrag samt erfarenheter av att bedöma och fatta beslut 

(Erlandsson, 2014).  

Erlandsson definierar arenorna utifrån vilket ansvar de besitter när de ska fatta beslut.  

Första arenan: kommunerna som är organisationer som är lokalt politiskt styrda med 

ansvarsområden inom socialtjänst och beslut enligt LSS. Ansvaret innebär att kommunerna ska 

tillgodose verkställandet av beslut och den enskildes behov av stöd och service, vilket också 

innebär att tjänstemännen arbetar lokalt och nära de klienter som tillhör dessa ansvarsområden. 

Andra arenan: Försäkringskassan är en statlig myndighet som fattar beslut enligt 

socialförsäkringsbalkens regler. Även ärenden gällande beslut om assistansersättning 

administreras av Försäkringskassan. Den tredje arenan: regionala förvaltningsdomstolar, 

besitter en mängd olika typer av ärenden. Det är ärenden som kallas för besvärsinstans, det kan 

vara ärenden som kommer från kommunalbesvär och förvaltningsbesvär (med besvär menas 

rättsskydd åt den enskilde som är part i en beslutsprocess). Enligt LSS kan beslut överklagas 

med förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen. Det innebär att förvaltningsrätten prövar 

överklagande beslut sedan gör domstolen en egen bedömning som omfattar en laglighets- och 

lämplighetsprövning.  Dessa organisationer styrs av olika normer, vilka kan vara normer som 

finns internt eller rättsliga normer som är mer styrande (Erlandsson, 2014). 

Avhandlingens syfte är att identifiera och analysera de normativa mönster som förekommer 

hos beslutsfattarna, de tre arenorna. Analysen beskriver glappet som förekommer mellan de 

normer som tillämpas i praktiken enligt rätten samt relationen mellan rätt, norm och 

tillämpning. Resultatet visar hur de tre arenorna förhåller sig när de fattar beslut enligt deras 

rutiner och dokument. Kommunerna använder sig av olika styrdokument som finns internt när 

de ska fatta beslut enligt LSS. Dokumenten kan se olika ut hos varje kommun. Dessa dokument 

är mindre omfattande än dokumenten som Försäkringskassan förhåller sig till vid 

beslutfattandet.  
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De kommunala dokumenten handlar mer om hur personkretsbedömningen ska utföras samt 

beskriver hur de olika insatserna utförs i praktiken. Det finns även kommuner som regelbundet 

fattar beslut i samråd med en chef vilket även kan påverka beslutsfattandet av den enskildes 

beslut (Erlandsson, 2014). 

Försäkringskassan har egna interna normer när de fattar beslut. Organisationen arbetar efter 

tradition och resurser genom att skapa egna normgivande dokument. Försäkringskassan har 

detaljerade föreskrifter som kallas för ”Allmänna råd” och ”Vägledningsdokument” som 

hänvisar handläggarna till hur ärenden ska genomföras och hur rätten tolkas i olika situationer. 

Organisationens interna normer är tillämpade i hela landet. Helheten med de interna normerna 

hos Försäkringskassan är att beskriva beslutsprocessen och hur rätten används materiellt 

gällande personkretsbedömningen och personlig assistans. Försäkringskassan kan även göra en 

egen utredning för en personkretsbedömning oavsett om kommunen redan fattat ett beslut. 

Detta för att Försäkringskassan fattar beslut enligt deras egna interna normer (Erlandsson, 

2014). 

Förvaltningsrätten arbetar med andra förutsättningar än de två förstnämnda arenorna. Deras 

skyldighet är att se till att uppfylla målet som rätten har skaffat. Domstolarna gör däremot inga 

egna utredningar eftersom rätten bedömer enligt de fakta och grunder som de tidigare arenorna 

har hänvisat till. De tre arenorna representerar olika normativa mönster vid utförandet av 

lagstiftningen. Erlandsson menar att normbildningen och tillämpningen följer parallella spår, 

det vill säga att kommunerna visar en målrationell normbildning med en individuell 

målinriktning. Försäkringskassan har en formell normrationell normbildning där de förhåller 

sig till interna styrdokument och LSS som i senare led formas till en generell tillämpningsmetod 

där föreskrifterna styrs. Förvaltningsrätten har en normrationell normbildning i förhållande till 

lagen. Rätten kan i vissa fall definieras som målrationell när domstolen hänvisar till lagens 

målsättning (Erlandsson, 2014). 
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2.4 Funktionshindrade och välfärdssamhället 

Ett annat intressant tema som faller till denna studie handlar om hur personer med 

funktionshinder anpassar sina livsvillkor i ett välfärdssamhälle. I litteraturen 

”Funktionshindrade i välfärdssamhället (2012) - kapitel sex: Personlig assistans – mellan 

marknad, familjesfär och offentlig sektor” skriver forskaren Rafael Lindqvist om 

funktionsnedsättning politikens utveckling och om hur välfärd samt livsvillkor upplevs hos 

personer med funktionsnedsättning. Störst fokus i litteraturen är om välfärdssystemets roll och 

dess möjligheter samt begränsningar som relateras till personer med funktionsnedsättning 

(Lindqvist, 2012). 

Personer med funktionsnedsättning brukar befinna sig i situationer där myndigheter sätter krav 

för att de ska accepteras enligt de villkor som har satts enligt ”take-it-or-leave-it”-logiken. På 

grund av behovsbilden som myndigheterna har satt upp riskerar den enskilde att få sina 

hjälpbehov uppspaltade för att passa in i myndigheternas normer och rutiner. Frustrationen som 

många personer med funktionsnedsättningar upplever är av själva kontakten med stödsystemet/ 

myndigheterna. Personer med funktionsnedsättning upplever också att myndigheter inte är 

tillräckligt nöjda med den information, i form av intyg, läkarutlåtande och utredningar, som 

samlats in för en tillräcklig beslutsbedömning av den enskildes situation (Lindqvist, 2012).  

Lindqvist skriver att beslutsfattandet av viktiga områden har omplacerats från högre till lägre 

hierarkier som omfattar det administrativa arbetet hos kommuner och lokala myndigheter. 

Även den enskilde måste göra anspråk om sina rättigheter enligt lagstiftningen samt välja 

utförare som ska arbeta med individens insats. På detta vis får både tjänstemän och de enskilda 

en viktig roll och delaktighet i välfärdstjänsternas utformning (Lindqvist, 2012). 

  



12 

 

2.5 Redogörelse av den utvalda forskningens relevans till denna studies syfte och 

frågeställningar 

Giertz (Giertz, 2008) presenterade resultat i sin studie om inflytande och makt att personer med 

svåra funktionsnedsättningar som inte har en företrädare eller god man kan riskera att hamna i 

större utsatthet. Giertz andra rapport (Giertz, 2012) om erkännande makt och möten visar att 

individer med bristande ingående kunskap om samhällets lagar givit upphov till deras 

upplevelser av maktlöshet. Resultaten från Giertz studier som belyser den bristande förståelsen 

och maktlösheten gav upphov till studiens första frågeställning, om vilka upplevelser 

informanterna kan tänkas ha vid indragning av assistansersättning. Då denna studie ämnar 

utföra intervjuer är Giertz (Giertz, 2008 & 2012) forskningsresultat ett bra underlag för att 

förstå sig på upplevelserna en person utan företrädare kan tänkas uppleva. Studierna ger ett 

intressant underlag för vidare forskning till studiens första frågeställning om informanternas 

upplevelser om den indragna insatsen och känslan av maktlöshet. 

På grund av regeringens lagändring gällande nedskärningar av den statliga 

assistansersättningen har detta påverkat att färre personer beviljas personlig assistans från 

Försäkringskassan och fler personer med funktionsnedsättning får sitt beslut till 

assistansersättning indraget. Med denna information kan forskningen relatera till studiens syfte 

som beskriver informanternas erfarenhet kring indragen assistansersättning. Forskningen 

finner även en relevant koppling till båda rapporterna från STIL (Näsman, 2015; Bylund & 

Berg, 2016) vilket relateras starkt till studiens andra frågeställning om konsekvenserna av 

indragen assistansersättning. För att kunna få en förståelse om informanternas upplevelser och 

vilka faktorer som orsakat konsekvenserna behöver man även förstå statens normativa mönster. 

I Erlandssons avhandling (Erlandsson, 2015) beskriver han tydligt om de tre arenor som är 

beslutsfattare gällande rätten till assistansersättning. Därför relateras denna avhandling med 

anknytning till denna studie för att skapa en tydligare bild om hur dessa tre arenor handlägger 

insatser inom LSS samt enligt vilka regelverk de fattar den enskildes levnadsvillkor. 

I Lindqvists litteratur (Lindqvist, 2012) skriver han om ett viktigt ämne som oftast inte 

omnämns i samhällsdebatter. Det är ämnen som beskriver bland annat personer med 

funktionsnedsättning frustration och välbefinnande i ett samhälle samt hur deras närarelationer 

påverkas i vardagen. Därför har Lindqvists avhandling valts till denna studie då han beskriver 

relevant fakta som är relevans till studiens syfte och frågeställningar.  
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3  Teori 

 

I detta kapitel presenteras två teorier som behandlar begreppen makt/ auktoritet och 

byråkratiska perspektivet av Max Weber och den ontologiska tryggheten samt rutinisering av 

Anthony Giddens. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt som berör vardera teori och ett avsnitt som 

avslutas med en redogörelse av den utvalda teorins relevans till denna studies syfte och 

frågeställningar. Max Webers teorier bidrar till studiens syfte genom att ge en förståelse om 

hur informanterna i denna studie kan tänkas uppleva kontroll av vissa makthavare samt hur 

förtroendet till myndigheterna kan förloras. Anthony Giddens teorier om den ontologiska 

tryggheten ger möjligheten till att kunna fånga upp informanternas upplevelser kring indragen 

assistansersättning samt vilka konsekvenser dessa kan medföra.  

3.1 Max Weber 

3.1.1 Auktoritet 

Weber beskriver maktbegreppet som sannolikheten att få en vilja igenom inom ett socialt 

sammanhang trots motstånd från andra parter. Han beskriver även begreppet auktoritet som 

sannolikheten att en order med bestämt innehåll leds av vissa personer (Weber, 1983).  

Det sistnämnda begreppet relateras som ett begrepp som passar till studiens syfte där 

myndigheter använder auktoritetutövningar för att styra över en viss grupp av människor som 

i det här fallet är personer med funktionsnedsättning. Weber beskriver extra tydligt i sin teori 

att auktoritetutövningar har sitt största intresse för lydnad samt att det inte är alla 

auktoritetstyper som arbetar utifrån ekonomiska syften (Weber, 1983).  

Weber presenterar i sin teori tre auktoritetstyper som baseras på legitimitet som innebär att 

varje auktoritetsystem har sin egna föreställning om att upprätthålla sin legitimitet som man 

gör anspråk på. Det beror även på vilken typ av legitimitet man utövar för att kunna uppnå rätt 

slags åtlydnad. Dessa är de tre auktoritet typerna som baseras på legitimitet: 

1.  Legal auktoritet; som är en föreställning om den bindande ordningens 

överensstämmelse med lagen. Det vill säga om personer som utövar auktoritet 

enligt denna ordning har rätten till att utfärda auktoritetutövningen för en grupp 

människor. 

2.  Traditionell auktoritet; är när man håller sig till den traditionella föreställningen av 

att utöva auktoritet på ett heligt sätt och enligt gamla traditioner. 
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3.  Karismatisk auktoritet; är en auktoritetstyp som utövas inför individers 

exceptionella helighet eller förebildliga egenskaper. Det vill säga när ledaren av 

auktoritetutövningen blir åtlydd på grund av sin personliga förtroende för hans 

egenskaper samt uppenbarelser (Weber, 1983). 

3.1.2 Byråkratiska perspektivet  

Byråkratiska perspektivet tillhör den renaste typen av legal auktoritet. Weber menar att den 

legala auktoritetutövningen utgår från den moderna formen som sker med användning av en 

byråkratisk administrationsform. Med en byråkratisk administration innebär det att 

auktoritetsutövning sker genom kunskap, där kunskapen räknas som tillräcklig för att skapa en 

maktställning. Auktoritetsutövare som har kunskapen bidrar till tendensen att öka sin 

maktposition genom den kunskap och erfarenheter som dennes tjänst erbjuder. Den 

kontinuerliga ökningen och utvecklingen av den byråkratiska administrationen blir allt mer lik 

utvecklingen av de moderna organisationsformerna som finns inom alla samhällsområden 

(Weber, 1983). 

 

3.2 Anthony Giddens 

3.2.1 Ontologisk trygghet 

Giddens teori om ontologisk trygghet handlar om hur människan bygger en skyddssfär runt 

omkring sig för att skapa en känsla av pålitlighet och tillit. I uppsatsens fall har informanterna 

skapat en känsla av pålitlighet och tillit gentemot kommunen eller Försäkringskassan, det vill 

säga att dem har skapat en skyddssfär av trygghet. Enligt Giddens skapas känslan av trygghet 

av något som kallas rutinisering. Det menas med att människan skapar rutiner och struktur i 

vardagslivet som är praktiskt förknippat med människans socialisation. Med denna 

sammankoppling har människan lärt sig att anpassa sitt beteende för vad som är en självklarhet 

att känna sig trygg inom samhällets normer (Giddens, 1996). 

3.2.2 Rutinisering 

När rutiner förändras eller bryts från en människas livsstil uppmärksammas alla otrevligheter 

runt omkring som hot, ångest eller otrygghet. Det är tack vare människans rutiner som den 

ontologiska tryggheten utgör ett skydd mot otrevligheterna. Ett av det viktigaste 

ståndpunkterna hos informanterna är att leva efter sina rutiner. Utan rutin eller struktur så 

upplever de flesta människor en känsla av ångest och otrygghet för hur man ska fortsätta leva 

i ett samhälle med bristande normer (Giddens, 1996). 
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Känslan av otrygghet kan leda till negativa konsekvenser hos människan som bland annat 

osårbarhet, ångest och ingen livslust. Därför söker människan vidare till hopp om ett fridfullt 

liv genom terapi (Giddens, 1996). 

 

3.3 Redogörelse av den utvalda teorins relevans till denna studies syfte och 

frågeställningar 

I det moderna samhället arbetar de flesta myndigheter utifrån byråkratiska 

administrationsformer (Weber, 1983). Detta kan vara en av orsakerna till varför indragningar 

av den statliga assistansersättningen samt stöd och service har ökat under de senaste åren. 

Auktoritetsutövningar kan likaså ha en påverkan som avser bedömningar av indragningar hos 

personer med funktionsnedsättningar (Weber, 1983).  

Webers teori ger en förståelse om myndigheternas auktoritetsutövningar och 

administrationsformer vilket ger ytterligare ett perspektiv i frågan om indragen 

assistansersättning. Denna studie ämnar undersöka om personer med funktionsnedsättning 

upplevelser kring deras indragna beslut, därför är Webers teori inte direkt kopplad till 

studiens frågeställningar utan teorin ämnas att användas som ett verktyg i studien. Teorin kan 

ge en inblick i handläggningsprocessen som utförs av auktoritetsutövare vilket är platsen där 

informanternas framtida assistansersättningar beslutas. 

Giddens teori om ontologisk trygghet och rutiner (Giddens, 1996) utgör en god grund till 

studiens forskningsområde. Teorin belyser informanternas upplevelse om tillit och trygghet 

som de hade gentemot myndigheterna samt hur tryggheten resulterar till besvikelse när 

informanterna får sin assistansersättning indraget. Giddens viktigaste resonemang om 

ontologisk trygghet är att människan skapar sin inre trygghet genom att leva ett liv med en 

yttre ordning, det vill säga ett liv med rutiner. Men denna trygghet kan förändras till en 

otrygghet och påverka rutinerna när en händelse inträffar i människans liv, som i detta fall när 

informanterna får indraget assistansersättning (Giddens, 1996).  
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4 Metod 

I följande kapitel redogörs för hur intervjufrågorna utformats samt hur urvalet av 

informanterna genomfördes. Den valda metoden för denna studie är en kvalitativ metod 

med intervjuer som empiriskt underlag. Metodvalet baseras på uppsatsens syfte som är att 

undersöka hur personer med funktionsnedsättning upplever indragning av 

assistansersättning samt vilka påföljder indragningen skapar.  Studien utgår från en 

fenomenologisk metodansats vilket innebär att studien riktar sig till informanternas åsikter 

och erfarenheter (Aspers, 2011).  

I denna kvalitativa studie deltar fem informanter på cirka 60 minuters intervjuer. Genom 

metodvalet har jag kunnat samla in innehållsrika svar, intressanta åsikter, upplevelser samt 

personliga perspektiv kring uppsatsämnet av informanterna (Trost, 2010). 

4.1 Material 

Studiens material består av fem kvalitativa intervjuer som är av en tematisk öppen 

intervjumetod vilket innebär att som forskare utgår med ett öppet samtal med informanterna 

samtidigt som att utveckla samtalet med frågor som är relaterade till studiens syfte och 

frågeställningar. Strukturen som används för en öppen intervju är att forskaren bidrar till att 

vara öppensinnad och inte begränsad under samtalet, detta är dels för att skapa en öppen 

atmosfär för informanterna under mötet. Forskaren är även skyldig att presentera intervjuns 

syfte och identifiera studiens huvudteman för informanterna. På detta sätt fokuserar man på en 

öppen diskussion utan att vilseleda informanterna utanför studiens syfte och fångar det 

relevanta svaren för att kunna analysera fram ett resultat (Aspers, 2011). 

Fördelarna med att ha intervjuer som metodval är att den ger en personlig kontakt till 

informanterna som deltar i studien, särskilt när studiens ämne är integritetskänsligt. Forskaren 

överväger den personliga kontakten mellan forskare och informant som något positivt. När 

forskaren ska ställa integritetskänsliga frågor kan det vara bra att de ställs till informanter som 

upplever en trygg relation och tillit till forskaren.  

Ytterligare en fördel med detta metodval är att informanterna hade en möjlighet att välja egna 

tilltalsnamn för att förbli extra anonyma i studien samt välja om forskaren fick spela in samtalet 

eller inte (Bryman, 2011). 
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Nackdelen med detta metodval var att alla informanter nekade inspelning av intervjun. På 

grund av det riskerade forskaren att tappa viktig information som delades av informanterna 

under intervjutillfället. Men med hjälp av stödordanteckningar och den tematiskt öppna 

intervjumetoden kunde forskaren ändå få fram ett gediget resultat från varje informants intervju 

(Bryman, 2011). 

Förutom de kvalitativa intervjuerna har forskaren även använt sig av litteratur som bland annat 

studiens två teorier skrivna av Max Weber och Anthony Giddens samt sex tidigare forskningar. 

Studiens tidigare forskning och elektroniska källor som presenteras i studien räknas även som 

material för att dessa kan analysera fram relevanta resultat för studiens syfte och 

frågeställningar (Aspers, 2011).  

4.2 Urval av informanter 

 

För att utföra denna kvalitativa studie behövde forskaren hitta informanter som är villiga att 

delta på en intervju. Först tog forskaren fram ett urval av vilka informanter som ska sökas efter 

sedan gjordes en sökning på vart man kan hitta informanterna. Det finns två alternativ för att 

välja ett urval från ett så kallad undersökningspopulation, vilka är ett sannolikhetsurval eller 

icke-sannolikhetsurval. 

Med ett sannolikhetsurval innebär det att valet av informanter väljs slumpmässigt av 

populationen och inte av forskaren. Däremot innebär icke-sannolikhetsurvalet att informanter 

eller enheter inte har samma chans att bli utvalda i urvalet av populationen utan det görs av 

forskaren själv för att anpassa valet till studien (Denscombe, 2011). 

Forskaren valde att utgå ifrån ett icke-sannolikhetsurval med urvalsformer snöbollsurval. Med 

snöbollsurval innebär det att forskaren tar första kontakten med en informant som verkar vara 

relevanta till studien. Med hjälp av denna informant kan forskaren få tips eller kontakt med 

ytterligare informanter som i sin tur också tipsar om andra informanter ur samma urval och så 

vidare (Aspers, 2011). 

Forskaren anser att snöbollsurvalet är en lämplig urvals form för studien eftersom det kan bli 

svårt att ta kontakt med informanter som har funktionsnedsättning och få dem att delta på en 

intervju med syftet av integritet samt om personen har ingen ingående kunskap om dennes 

omgivning. Urvalskriterierna som forskaren sökte efter hos informanterna var: personer med 

funktionsnedsättning, personer med assistansersättning eller andra insatser samt personer som 

haft eller har indraget beslut. Kriterier som ålder, kön eller bostadsområde är irrelevanta för 
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denna studie eftersom studiens syfte är hur informanterna upplever indragningar och inte om 

deras etnicitet eller bostad. 

För att hitta informanterna började forskaren söka på handikapps relaterade organisationer på 

nätet och fick fram en förening som heter FUB som står för Förening för personer med 

utvecklingsstörning. Det är en förening som erbjuder många aktiviteter för personer med 

funktionsnedsättning bland annat caféträffar, där alla medlemmar samlas en gång i veckan för 

att fika och delta på olika aktiviteter (www.fub.se). 

4.3 Tillvägagångssätt 

 4.3.1 Intervjukonstruktion 

Informanter får genom intervjuer ett större utrymme att uttrycka sina upplevelser och 

erfarenheter kring det statliga beslut som fastställt och bedömts som indraget (Patel & 

Davidson, 2011). 

Genom kvalitativa intervjuer kunde forskaren upptäcka informanternas upplevelser kring det 

sociala fenomenet som har skapat en negativ känsla för de flesta personer med 

funktionsnedsättning, det vill säga indragningarna av den statliga assistansersättningen. Inför 

intervjutillfället skapades en intervjuguide (se bilaga 2 s.45).  

Intervjuguiden skrevs utifrån hur forskaren förväntade sig att en intervju skulle läggas upp och 

guiden delades in i tre teman som var: 

- Bakgrund: tilltalsnamn (då informanterna själva får döpa om sig och vara anonyma), 

funktionsnedsättning, beslut (om de har haft beslut från en kommun eller 

Försäkringskassan) och företrädare vid kommunikationssvårighet (ex. ombud, 

föräldrar).  

- Forskarens introduktion av studien där man berättar syftet till intervjun och om 

uppsatsstudien. Forskaren presenterar även hur intervjun är fördelad efter teman som 

kallas; Indraget beslut, upplevelser, konsekvenser och idag. Forskaren presenterade 

även vilka integritets valmöjligheter som förekommer under intervjun bland annat 

anonymitet, tystnadsplikt och konfidentialitet. Sist ger forskaren informanterna 

utrymme för övriga frågor innan intervjun startar.  

- Tredje punkten i intervjuguiden är Avslut där forskaren läser upp för informanten en 

kort sammanfattning av intervjuns viktigaste punkter. Informanterna kommer även få 

möjlighet att lägga till eller ta bort information som de vill/ inte vill ha med i studien. 

Avslutningsvis tackar forskaren informanterna för deltagandet. 
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4.3.2 Intervju genomförande 

Inför denna studie valde forskaren att genomföra fem ostrukturerade intervjuer med en tematisk 

öppen intervjumetod för att informanterna ska kunna delta i studien utan att känna sig 

begränsade av strukturerade frågor. Valet av intervjumetod gav mycket givande diskussioner 

kring studiens syfte samt relevanta resultat. Forskaren började med att söka upp informanter 

genom att söka på organisationen FUB:s hemsida för att få information om öppettider och 

aktiviteter som de hade bokat inför vårterminen. Sedan planerade forskaren att besöka 

aktivitetshuset då de brukar anordna caféträffar en gång i veckan och där personer med 

funktionsnedsättning deltar på olika aktiviteter som exempelvis bingo, pyssel med mera. 

4.3.3 Inspelning och stödordsanteckningar 

Som tidigare nämnt hade forskaren valt att spela in intervjuerna med hjälp av en ljudupptagare. 

Dessvärre valde informanterna att neka inspelning under intervjutillfället på grund av att de 

tyckte att ämnet är integritetskänsligt. På grund av integritetsskäl och informanternas känsla av 

otrygghet valde forskaren att gå med på att inte använda ljudinspelning under intervjuerna.  

Problematiken med bortfallet av ljudinspelningen är att studiens material (intervjuerna) kan 

påverka studiens resultat genom att riskera att missa trovärdig och viktig information under 

intervjusamtalet. 

Istället för ljudinspelning valde forskaren att ta stödordsanteckningar under intervjuerna. Efter 

varje intervju skrevs en sammanfattning av samtalet för att minska risken att glömma viktig 

information som informanterna delade. Forskaren valde att arbeta med detta metodval för att 

inte tappa fokus från informanterna. Som forskare måste man ha full förståelse och respekt om 

en informant tackar nej till inspelning. I detta fall får man använda sig av andra metoder, vilket 

i denna studie blev stödordsanteckningar. Konsekvensen med detta metodval kunde leda till 

missvisande resultat som även ger dålig kvalitet till studiens syfte (Trost, 2010). Genom att 

använda stödordsanteckningar under den pågående intervjun och utföra sammanfattningar efter 

varje avslutad intervju har forskaren kunnat motarbeta Trost teori om missvisande resultat.  
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4.4 Databearbetning och kodning 

När man arbetar med en kvalitativ studie och använder sig av ljudinspelnings metoder eller 

stödordsanteckningar behöver man alltid presentera materialet i form av text, det vill säga en 

transkribering av intervjusamtalen. Aspers menar att det inte går att endast utgå ifrån det som 

sparas i minnet eller på band eftersom det är viktigt samt nödvändigt att få fram en reflektion 

över materialet som man har samlat in (Aspers, 2011).  

Efter varje intervjutillfälle transkriberade forskaren all information som tilldelats genom att 

skriva en sammanfattning av allt som har sagts och detta noterades i stödordsanteckningar. På 

detta sätt fick forskaren med all information som var relevant i transkriberingen och minskade 

risken att glömma bort vissa viktiga detaljer. 

4.4.1 Transkribering  

 

Transkriberingen räknas som studiens arbetsmaterial som senare används i kodningen och 

analysdelen i studien (Aspers, 2011). 

Inför kodningsarbetet brukar forskaren skriva ut det inspelade materialet för att transkribera 

det och reflektera över det som har sagts under intervjun. Transkribering är ett tidskrävande 

arbete och behöver därför mycket tid för att utföra denna (Aspers, 2011). 

Inför denna studie har informanterna nekat till att forskaren använder ljudupptagare under 

intervjun, därför valdes stödordsanteckningar för att samla den information forskaren behöver 

till studien. Forskaren valde även att använda sig av en öppen tematisk intervjumetod för att 

försökte hålla samtalet flytande genom att tänka på interaktionen mellan informanten och 

forskaren utan att tappa fokus från syftet (Aspers, 2011). 

Forskarens arbetssätt fungerade bra tack vare den goda relationen man skapat med informanten 

efter intervjun, vilket bidrog till tillit och ömsesidighet. Detta var ett mycket krävande arbetssätt 

genom att utföra intervjuerna samtidigt som forskaren tog stödordsanteckningar. Om forskaren 

fick använda ljudinspelning skulle transkriberingen vara mycket underlättande då man hade 

kunnat stoppa ljudfilen, anteckna och sedan fortsätta spela upp ljudfilen igen. Det skulle även 

resultera till bättre kvalitet i studien och transkriberingen skulle inte ta mycket tid av mitt 

studiearbete.  
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4.4.2 Kodning och tema 

När forskaren sammanställt all transkribering från intervjuerna började man med att bearbeta 

svaren för att finna mönster och citat som kan komma att vara anmärkningsvärda för studiens 

frågeställningar. Slutligen presenterar man svaren i de teman som forskaren använt sig av från 

intervjuguiden. 

Inför varje intervjutillfälle hade forskaren skrivit ut intervjuguiden för att kunna utgå ifrån de 

punkter och teman som presenteras. Där fyllde forskaren även i viss allmän information som 

exempelvis bakgrundsdetaljerna för att inte blanda ihop det med sina övriga 

stödordsanteckningar. På detta sätt underlättade forskarens transkriberingsprocess för att 

bakgrundsinformationen redan var nedskrivna i mallarna för varje enskild informant. 

4.4.3 Induktiv kodning 

För att kunna analysera ett empiriskt material behöver man göra en kodning som är en del av 

analysprocessen. Kodning innebär att man bryter ner materialet i flera delar som också kallas 

för koder. Dessa koder kan härstamma från empirin eller från studiens teorier (Aspers, 2011). 

I denna studie valde forskaren att samla koderna från ett induktivt perspektiv, vilket innebär att 

koderna skapas i empirin och inte utifrån studiens teoretiska perspektiv. När all 

bakgrundsinformation blev samlad efter transkriberingen började forskaren med kodningen av 

materialet. Forskaren skapade fyra koder som döptes till: beslut, mardröm, aj & oj och framtid. 

Dessa koder kan skapa en relevans till studiens syfte och frågeställning genom att dessa 

härstammar från ett induktivt perspektiv (Aspers, 2011). 
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4.4.4 Tema 

Kodningen utfördes på transkriberingarna av stödordsanteckningarna som forskaren skrev ihop 

under intervjuerna. Forskaren hade sorterat varje intervjuguide med respektive transkribering 

och utgick ifrån att markera med markeringspennor i olika färger. Intervjuerna hade skrivits 

efter teman som framgår i intervjuguiden. Forskaren valde även att utgå med samma teman i 

kodningsprocessen där man delade in koderna i de fyra olika teman och koder som presenteras 

nedan: 

Tema   Kodning 

Indraget beslut  Beslut 

Upplevelser  Mardröm 

Konsekvenser  ”Aj & Oj” 

Idag   Framtid 

 

4.5 Bortfall  

I början av denna studie när forskaren skulle boka in intervjuer med tre informanter blev dessa 

ett så kallat bortfall på grund av att informanterna nekade ljudinspelning. Det blev svårt att 

återfå informanternas intresse till studien och därför valde forskaren att inte fortsätta 

deltagandet med informanterna. På grund av tidsbrist lyckades forskaren ändå hitta fem andra 

informanter som var villiga att delta men även dem nekade ljudinspelning under 

intervjutillfället och det fick forskaren godta på grund av tidsbristen. 
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4.6 Validitet och reliabilitet 

För att forskaren ska kunna representera relevanta resultat som belyser studiens 

problemställning bör forskaren i alla studier ifrågasätta valet av studiens metodval. Skulle 

forskaren inte välja relevanta metoder till studien kan man inte förvänta sig giltiga resultat på 

problemställningen. Därför är relevans till studien en central dimension och viktig övervägande 

om giltighet i den kvalitativa forskningsprocessen (Malterud, K, 2009).  

Studiens resultat kan brista eftersom ljudinspelning nekades men eftersom forskaren använde 

sig av stödordsanteckningar har detta ändå givit relevanta kopplingar till studiens syfte och 

frågeställningarna. 

När man utför en forskning bör man alltid sträva efter hög validitet; som avser relevanta 

sökningar inom forskningen och hög reliabilitet; som avser trovärdighet inom forskningen. 

Validitet handlar om att ange vilken population samt inom vilket förhållande forskningens 

resultat räknas som giltig. Reliabilitet handlar mer om hur trovärdigt och pålitligt resultat är 

inom forskningen. Det finns två regler som är bra att tänka på när man utför en forskning: 

(1) man ska känna till att om forskningen visar hög reliabilitet så är det inte garanterat att den 

visar hög validitet,  

(2) om forskningen visar hög validitet så förutsätter den även hög reliabilitet (Malterud, K, 

1998). 

I denna studie har informanterna svarat på intervjufrågorna utifrån deras upplevelser. Som 

forskare har man inte kunnat göra en bedömning om informanternas svar visar hög validitet på 

grund av att informanterna nekat ljudinspelning. Trost denna avvikelse bedömer forskaren att 

informanternas svar har hög reliabilitet för studiens resultat eftersom man fick ta del av 

informanternas skriftliga beslut om indragna assistansersättning som även bekräftar deras svar 

som trovärdigt.  
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4.7 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har forskaren skyldighet att informera 

informanterna om studiens syfte enligt informationskravet. 

Enligt samtyckeskravet är det viktigt att informanterna själva får välja om de vill delta eller 

avbryta sitt deltagande i studien. Forskaren tog även hänsyn till att inte ta ljudinspelningar 

under intervjuerna eftersom informanterna nekade detta. Inspelningarna skulle endast användas 

till transkribering av intervjun men man fick utföra transkriberingen på ett annat sätt, vilket var 

genom stödordsanteckningar som skrevs under intervjutillfället. 

Intervjuerna kan innehålla känsliga frågor som informanterna kan betrakta som 

integritetskänsligt. Därför fick forskaren förhålla sig till konfidentialitetskravet. Kravet innebär 

att informanternas personuppgifter och svar förvaras hos forskaren och inte hos en obehörig, 

vilket blir omöjligt för allmänheten att veta vem som har deltagit i studien. 

Den sista etiska aspekten är nyttjandekravet som innebär att forskaren har som skyldighet att 

utlova informanterna om att deras intervjusvar endast kommer att användas till 

forskningsändamål, vilket även framstod i informationsbrevet (Vetenskapsrådet, 2011). 
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5 Resultat & Analys 

I detta kapitel kommer intervjusvaren redovisas och analyseras. Informanternas svar redovisas 

i detta kapitel i fyra avsnitt. Avsnitten grundar sig i de fyra teman indraget beslut, upplevelser, 

konsekvenser och idag som skapats under studiens databearbetning.  

Första avsnittet börjar med en kort beskrivning av informanternas bakgrund och deras svar på 

studiens frågeställningar, hur informanterna upplevde indragningarna av assistansersättningen 

och vad konsekvenserna blev. Slutligen avslutas varje avsnitt med en analys av temat utifrån 

studiens teoretiska referensram och relevans till studiens frågor. 

 

5.1 Beslut/ Indraget beslut 

5.1.1 Ariel och Belle 

Ariel och Belle är systrar och bor i samma hushåll. Det innebär att deras resultat från 

intervjuerna kommer att presenteras under samma rubrik. 

Innan Ariel och Belle fick beskedet om deras indragna assistansersättning hade båda systrarna 

beslut från Försäkringskassan. Ariel beviljades ca 29 timmar per vecka för hennes 

grundläggande behov och Belle beviljades ca 25 timmar per vecka. De grundläggande behoven 

avser: på- och avklädning, personlig hygien, måltider, toalettbesök och kommunikation. 

God man som ska representera Ariel hävdar att indragningen av hennes beslut fattades utifrån 

att Försäkringskassan ansåg att hon inte är i behov av dessa timmar längre samt att hon klarar 

av att utföra sina behov självständigt, vilket hon inte gör påpekade god man. Gällande Belles 

indragning av assistansersättningen ansåg hon att detta var en underlig bedömning av 

Försäkringskassan för att hon har haft assistansersättning i flera år, likt hennes syster Ariel. 

Båda informanterna hade rätt till LSS-insatsen personlig assistans med en varsin personlig 

assistent som brukade arbeta och hjälpa dem med deras vardagliga behov. Men efter 

indragningen blev assistenterna tvungna att sägas upp på grund av arbetsbrist.  

Systrarna Ariel och Belle upplever indragningen av deras assistans mycket oroväckande då de 

hävdar att relationen mellan deras assistenter bidrog med mycket glädje i deras liv. I dagsläget 

känner de att interaktionen med andra människor har minskat och att de inte har råd med 

aktiviteter på grund av minskningen av assistansersättningen. 
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5.1.2 Sebbe 

Sebbes beslut var det inte ett besked om indragning utan det var en minskning för de 

assistanstimmar som han var beviljad sedan hans sjukdomsperiod. Han hade ett beslut från 

Försäkringskassan där de grundläggande behoven beräknades till ca 70 timmar per vecka men 

som minskats till 57 timmar per vecka. 

Det här är ju sjukt, jag menar…de borde förstå mer än så att sådana som mig blir sämre 

och inte bättre med åren. Eller så vet de inte? Snacka om inkompetenta handläggare 

eller rättare sagt makthavare! – Sebbe 

Under detta samtalsämne blev Sebbe upprörd och uttryckte sig som ovan. Han påstår att dessa 

nedskärningar eller indragningar som utförs hos alla människor med funktionsnedsättning är 

för att gynna makthavares position i samhället och för att bespara ”våra” pengar till 

meningslösa projekt som utförs.  

 

5.1.3 Robin och Rita 

Informanterna Robin och Rita är gifta och ingår i samma hushåll. Det innebär att deras resultat 

från intervjuerna kommer att presenteras under samma rubrik. 

Robin har haft beslut från Försäkringskassan med grundläggande behov på ca 25 timmar per 

vecka. Efter en omprövning ansåg Försäkringskassan att han klarar av vissa moment 

självständigt då han kunde utföra dessa med hjälp av den friska kroppshalvan. Bedömningen 

blev en minskning till ca 20 timmar per vecka då assistansersättningen kvarstår hos 

Försäkringskassan. 

Ja, de ansåg väl att jag inte behövde mer hjälp för att min ”friska” kroppshalva kunde 

mata mig och klä på mig själv…eller så tyckte de att min fru skulle göra hela jobbet, 

vilket inte är hennes ansvar tycker jag…hon har ju för fan sina egna bekymmer att 

tänka på, eller hur? – Robin 

Rita hade däremot ett beslut från kommunen då hon beviljades ca 19 timmar per vecka, då hon 

hade sina skov som mest. Men även hennes beslut minskades efter omprövningen då man ansåg 

att hennes skov blev färre och att hon inte var i behov av mer assistanstimmar, utan minskade 

det till 11 timmar per vecka.   
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Detta är ju absurt! Jag förstår att de tycker att jag har blivit bättre med tanke på mina 

färre skovperioder, men när jag väl får de så är det obeskrivligt jobbiga perioder jag går 

igenom…jag får till och med sjukskriva mig från mitt arbete som jag endast jobbar på 

halvtid – Rita 

 

5.1.4 Analys av temat Beslut/ Indraget beslut 

I detta avsnitt kan forskaren relatera ett mönster anknutet till Webers teorier om makt och 

auktoritet där han beskriver begreppen som sannolikheten att en order med bestämt innehåll 

leds av vissa personer det vill säga Sveriges regering. Informanterna definierar 

Försäkringskassan och kommunen till myndigheter som använder auktoritet utövningar för att 

styra över en viss grupp av människor. Weber beskriver extra tydligt i teorierna att myndigheter 

har sitt största intresse för lydnad gentemot regeringen och att de inte alltid arbetar utifrån 

auktoritetstyper med ekonomiska syften. Om man ska se Webers teorier utifrån informanternas 

perspektiv är den missvisande eftersom informanterna upplever att myndigheterna inte längre 

tar ansvar för personer med funktionsnedsättningar för att de ska leva ett liv precis som alla 

andra medborgare. Det enda glasklara syftet till indragningarna enligt informanterna är att 

myndigheterna vill bespara assistansersättningen och istället budgeterade intäkterna till andra 

samhällsprojekt. 

Förutom att myndigheternas maktposition påverkar informanternas assistansbeslut, 

påverkas även deras upplevelser. Dessa upplevelser som de presenterar kretsar till 

Giddens teori om tillit till det välfärdssamhället som informanterna trott vara deras 

räddning. Dessvärre visar resultaten från intervjuerna att tilliten bland informanterna 

till myndigheterna brustit och skapat otrygghet hos informanterna. 
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5.2 Mardröm/ Upplevelser 

5.2.1 Ariel & Belle 

När forskaren frågade Ariel om hur hon upplevde bedömningen av hennes beslut då ryckte 

hon bara på axlarna. Forskaren såg att hon blev nedstämd av frågan men försökte ställa 

frågan igen: 

Ariel, hur känner du idag att du inte får någon hjälp med dina vardagliga behov? 

Då svarade hon: 

Jag förstår inte varför de gjorde så mot mig, vad har jag gjort så jag inte får någon hjälp 

någon mera? Jag blir ledsen och jag vet inte mer vad jag ska säga… - Ariel 

Hon var tyst i några sekunder och började förklara att hon inte mår bra av hur hon lever idag 

för att hon inte har någon som hjälper henne med det vardagliga sysslorna. Hon påpekade att 

denna situation känns som en mardröm och hon saknar sin assistent. När Belle lyssnade på 

hennes systers konversation började hon gråta. Forskaren frågade varför hon gråter och vad 

fick henne att känna sig ledsen över det hennes syster berättade. 

Belle berättade att hon inte gillar att se sin syster nedstämd och sårad. Hon blev även ledsen 

över hennes egna situation gällande indragningen. 

Jag vet inte vart ja ska ta vägen, jag kan inte laga mat eller duscha själv…vem ska ta 

hand om mig och min syster när vi blir sjuka? Jag är rädd…(gråter) - Belle 

Forskaren försökte att fånga upp den goda stämningen igen för man kände hur nedstämda båda 

informanterna blev.  
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5.2.2 Sebbe 

Som tidigare nämnt i tidigare avsnitt blev Sebbe upprörd av samtalsämnet gällande hans 

minskning av beslut. Han var inte upprörd på forskaren utan han ville endast dela med sig av 

sin frustration. Inför frågan om hans upplevelser om det minskade beslutet som han har i 

dagsläge berättade han att det kändes som att ”de” (myndigheten) inte bara minskade timmarna 

utan också hans levnadsår. 

När jag fick reda på att de beslutade om minskning av mina assistanstimmar så rasade 

min värld…ja och till och med så började jag tänka ’oh nej, hur många år har jag kvar 

att leva?’…kommer jag ens få njuta av mina sista år utan att de behöver göra 

nedskärningar inför varje tvåårsomprövning? – Sebbe 

 

5.2.3 Robin och Rita 

Rita hävdar om sina upplevelser mer som en rädsla för hur det kommer gå för Robin om hon 

går bort. Hon tänkte inte på sina egna bekymmer, det enda hon skulle uppskatta är att 

myndigheterna öppnar upp den moraliska perspektivet mer för att utföra en rättvisare 

bedömning av rättigheterna gällande personer med funktionsnedsättning. 

Robin upplevde sitt beslut som förnedrande eftersom de ansåg att en halv förlamad man kunde 

hjälpa sig själv med hjälp av den andra friska kroppshalvan. Han har aldrig känt sig kränkt och 

orättvist behandlad tills han fick beskedet om beslutet. 

Jag har inget att leva för om jag förlorar mina rättigheter till assistans…jag har redan 

förlorat min syn och är rullstolsbunden, måste bara säga…tack å lov för att jag har min 

fru vid min sida! – Robin 
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5.2.4 Analys av temat Mardröm/Upplevelse  

Myndigheter som Försäkringskassan och kommuner beskriver sitt handläggningsarbete på ett 

sätt som informanterna anser inte når upp till de målsättningar och mänskliga värderingar som 

bör finnas i en fungerande handikappreform. Myndigheterna fattar beslut utifrån det 

byråkratiska perspektivet som kan kopplas till Webers teorier om byråkrati och auktoritet. 

Processen inom myndigheterna följer den byråkratiska andan genom att man budgeterar för 

andra ekonomiska aspekter som gynnar samhället i stort. Däremot saknas allt för ofta hänsynen 

till den mänskliga aspekten och resultatet blir att människor som informanterna i denna studie, 

hamnar utanför. 

Weber menade att den tekniska överlägsenheten inom byråkratin gjorde den oemotståndlig, 

samtidigt hotar ett rationellt organiserande av medel att skymma de komplexa målen. I detta 

fall blir det de assistansberättigade som får ta konsekvensen genom att myndigheterna väljer 

att spara in kostnader från assistansersättningar (vilket leder till nedskärningar och indragningar 

av beslut). Informanternas önskan är att myndigheterna eller makthavare ska tänka och fatta 

beslut enligt moraliska aspekter kring utredningar samt bedömningar gällande personer med 

livsavgörande insatser som assistansersättning. 
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5.3 ”Aj & Oj”/ Konsekvenser 

5.3.1 Ariel och Belle 

För att ställa frågan om vilka konsekvenser som uppkom för informanterna använde forskaren 

kodnamnet ”Aj & Oj”. Med ”Aj” förklarade forskaren att det var konsekvenser som medförde 

exempelvis allvarliga fysiska, psykiska eller allmänna skador. Och ”Oj” som konsekvenser 

som medförde exempelvis ekonomiska- eller personliga påföljder. 

Ariel berättar att hennes största förlust efter indragningen var att hon förlorade en nära vän, 

hennes assistent, som hon hade bra kontakt med under åren då hon hade rätten till assistans. 

God man kommenterade också att efter indragningen försämrades Ariels psykiska ohälsa på 

grund av att hennes assistent inte närvarade längre. Hon blev deprimerad och vägrade ibland 

att äta eller gå ut. Dessa svar tolkar forskaren som både Aj och Oj. 

Belle hade också en god relation till hennes assistent men hon påverkades inte lika mycket som 

Ariel. Hon tyckte att hennes utflykter och fritidsaktiviteter minskades efter indragningen och 

det var för att hon inte hade ”pengar” samt att hon var tvungen att vara ekonomisk begränsad. 

Hon gillar inte att känna sig begränsad och ”instängd”. Belles tolkning på denna fråga relaterar 

forskaren till kodnamnet ”Oj”. 

 

5.3.2 Sebbe 

Med förklaringen till kodnamnen ”Aj & Oj” skrattade Sebbe eftersom han kunde relatera dessa 

termer till dagens situation gällande myndigheternas handläggningsprocesser. Han menar att 

det finns både Aj & Oj i varierande fall, men i hans fall skulle han beskriva konsekvenserna 

mer som ”Aj” eftersom han påverkats mycket negativt både psykiskt och fysiskt efter beskedet 

om hans beslut. Hans psykiska tillstånd försämrades på grund av att han blev deprimerad och 

tänkte väldigt mycket på hur han skulle klara sig med lite hjälpbehov. Hans fysiska tillstånd är 

redan under försämring men under perioden kände han att hans sjukdom ökade drastiskt då han 

blev mycket stel och kunde knappt röra sig i vissa delar av kroppen. Sebbes livssituation har 

försämrats efter nedskärningen. Han har många planer att utföra innan han når sitt livs 

slutskede. Men han vill försöka ta livet som det kommer. 
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5.3.3 Robin och Rita 

Konsekvenserna för Robin och Rita beskrivs vara både det ekonomiska (Oj) och det psykiska 

(Aj). När besluten var fastställda fick Rita känselrubbningar och skakningar som är en del av 

hennes funktionsnedsättning. Efter att hon läst beskedet om Robins nedskärning skrevs hon in 

på sjukhus på grund av stressen som fick henne att tappa kontrollen över hennes tillstånd. Robin 

hävdade att det var mer det ekonomiska som påverkade deras livssituation efter beskedet av 

bådas beslut. 

 

5.3.4 Analys av temat ”Aj & Oj”/ Konsekvenser 

Giddens teorier om ontologisk trygghet och rutinisering ger en god förståelse om 

informanternas konsekvenser som bland annat var ekonomiska påfrestningar, ångest, psykisk 

ohälsa och otrygghet. Ett av det viktigaste uttalande från informanterna var att de vill leva efter 

sina rutiner och aldrig känna sig hotade av att myndigheterna drar in deras rättigheter. Utan 

rutiner eller struktur upplever informanterna ångest och otrygghet för hur man ska fortsätta leva 

i ett samhälle med bristande normer. Giddens viktigaste argument om ontologisk trygghet kan 

förklaras genom att informanterna har levt i sin inre trygghet som de själva har skapat genom 

att de levt utifrån en yttre ordning, det vill säga ett liv med rutiner och struktur. När denna 

trygghet förändras till en otrygghet har det påverkat informanternas rutiner som i detta fall blir 

indraget assistansersättning. Otryggheten hos informanterna har därmed lett till negativa 

konsekvenser som bland annat osårbarhet, ångest och ingen livslust. 

Giddens menar att den ontologiska tryggheten vilar på individens egna identitet och på att deras 

omgivning förblir stabil. Genom trygghet kan individen börja hantera risker som man dagligen 

konfronteras med i dagens moderna samhälle. Informanternas känsla av oro, icke stabil tillvaro 

och framtid leder till avsaknaden av trygghet. Sebbes frustration handlade om hur många år 

han hade kvar att leva. Han vill inte dö i förtid på grund av att hans hjälpbehov har minskat. 

Medan Robin upplever ett liv fylld av oro, särskilt om han skulle lämnas ensam. Han upplever 

att hans hälsotillstånd inte har blivit bättre och kommer inte förbli. Efter nedskärning av hans 

hjälpbehov har han inget att påpeka förutom att han känner sig ängslig och obekväm med 

tanken att ingen kommer finnas vid hans sida på grund av att han inte har rätten till assistans.  

 



33 

 

5.4 Framtid/ Idag 

5.4.1 Ariel och Belle 

När forskaren frågade om vilka planer Ariel och Belle ser fram emot i dagsläget och i framtiden 

var bådas svar att dem önskar att få tillbaka sina beslut och sina assistenter. De vill ha kul i 

framtiden och göra roliga aktiviteter ihop. Ariel vill att detta ska ske så snabbt som möjligt. 

Hon har varit utan assistans i ca 7 månader och det mår hon inte bra av. Belle har inte haft 

assistans i ca 9 månader vilket gör att hon blir rastlös och tappar livsglädjen; 

Jag vill gå tillbaka till mina fikaställen och träffa mina kompisar, jag vill inte bara spara 

pengar och sitta hemma…jag vill vara ute och ha roligt – Belle 

 

5.4.2 Sebbe 

Framtidsfrågan tyckte Sebbe var mycket speciell. Han önskade att myndigheter kunde börja 

med att ställa denna fråga oftare än att bara fokusera på frågor om hur länge ett toalettbesök tar 

i minuter för den enskilde. Han påstår att han inte ser en ljus framtid såsom det ser ut i dagsläget 

gällande hans beslut och försämrade tillstånd. 

Jag tror att jag kommer hinna dö innan rättigheterna ändras för personer som mig. Men 

jag hoppas verkligen att jag får njuta av mina sista år genom att få rättvisa bedömningar 

och leva ett liv med de rättigheter som jag beviljas – Sebbe 

 

5.4.3 Robin och Rita 

Ritas svar till framtidsfrågan lyder: 

Jag ser en framtid tillsammans med min make där vi får det vi förtjänar…ett liv fyllt av glädje 

och mindre oro helt enkelt…Jag vill kunna leva ett långt liv och se mina barnbarn växa upp 

 – Rita 

Parets framtidsplaner är att kunna få leva några år utan att behöva oroa sig för omprövningar 

och nedskärningar. 

Vid den här åldern behöver vi lite frid o fröjd, kan de inte bara sluta med att ställa till 

det för människor som är i behov av stöd…låt oss få leva och njuta av våra sista år  

– Robin 
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5.4.4 Analys av temat Framtid/Idag 

På grund av flera orsaker hävdar informanterna om hur myndigheternas handläggningsprocess 

inte var av hög kvalitet samt att indragningarna räknas som orättvisa. Detta vill dem att 

myndigheter ska åtgärda för en bättre och tryggare samhällsordning gällande 

handikappreformen. Detta kan relateras till Giddens teori om rutinisering där informanterna 

efterfrågar ett mer rutinerat samhälle som kan ta ansvar över sina medborgare och bevilja de 

rätten till LSS-insatser.  

Enligt Giddens kan den ontologiska tryggheten uppnås genom rutinisering. Den intima känslan 

av rutinisering innebär att individen genom socialisationen har kunnat lära sig och acceptera 

de beteende som finns i samspel med andra. Individen upprepar och reproducerar beteenden 

som sedan leder till självklarheter. Resultatet blir att individen håller sin uppmärksamhet borta 

från alla otrevligheter som egentligen alltid funnits runt en. När rutiniseringen bryts 

uppmärksammar individen dem och börjar uppleva ångest. Denna teori kan beskriva makarna 

Robin och Ritas upplevelser när rutinerna med assistansersättningen bröts. Robins liv innan 

nedskärningen definierades som perfekt med tanke på att han fick den hjälp han behövde samt 

att han hade sin makas sällskap. Men i dagsläge beskriver han sin livssituation som 

ansträngande då han försöker på egen hand assistera sig själv med hjälp av sin friska 

kroppshalva. Hans maka Rita hjälper även till med det mesta men det får Robin att känna dåligt 

samvete eftersom han tycker att hon inte behöver hjälpa honom eftersom hon själv har sin 

funktionsnedsättning. Livssituationen har inte blivit bättre efter nedskärningarna för både Rita 

och hennes make. Rita beskriver hennes situation som deprimerade och känner att hennes skov 

perioder kommer oftare än vanligt efter beskedet om beslutet. 
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6  Avslutande diskussion 

I detta kapitel presenteras en diskussion om studiens utformning och resultat i relation till de 

val som gjorts under studiens gång. Kapitlet börjar med en summering av de väsentliga delarna 

från resultatet i relation till studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer ett avsnitt om 

relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning vilket även följs av ett avsnitt som 

diskuterar relation mellan resultat/analys och teori. Det tredje avsnittet berör diskussionen 

mellan studiens resultat och metod. Slutligen redogörs studiens slutsats och en diskussion av 

vad studiens resultat kan bidra med i det aktuella forskningsfältet. 

6.1 Summering 

Syftet med denna studie var att studera vilka upplevelser som framkom ur ett 

informantperspektiv när myndigheterna fattade indragning och minskning av informanternas 

assistansersättning samt vilka påföljder dessa beslut gav informanterna.  

I denna studie har man utgått ifrån två frågeställningar och nedan presenteras frågeställningen 

och en summering av studiens resultat. 

Frågeställning 1:  

Hur upplever personer med funktionsnedsättning indragning av den statliga 

assistansersättningen?  

Resultatet visar att informanterna upplevde indragningen av den statliga assistansersättningen 

på olika sätt som kan delas upp i hälsorelaterade upplevelser och familj/livskvalité. Ur det 

hälsorelaterade perspektivet skapade indragningarna psykisk ohälsa och ångest hos 

informanterna. Ett återkommande tema var även känslan av otrygghet och ovissheten för 

framtiden. Detta resulterade i en försämring av informanternas funktionsnedsättning, 

självkänsla och livskvalitet. 

Indragningarna påverkade även informanternas relation inom familjen. Resultatet visar att 

indragningarna påverkade informanternas möjlighet till att träffa familj och nära och kära vilket 

i sin tur leder tillbaka till de negativa hälsorelaterade upplevelserna. 
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Frågeställning 2:  

Vilka konsekvenser uppstod i informanternas vardag efter indragning av deras 

assistansersättning? 

Det var tydligt att indragningarna påverkade informanternas vardag, detta kan även som i 

frågeställning 1, beskrivas utifrån ett vardagsperspektiv, familjerelationer och tillit. 

Indragningarna skapade förändringar i informanternas vardagsrutiner. De grundläggande 

behoven hos informanterna kunde inte tillgodoses lika väl som tidigare vilket kunde resultera 

i att grundläggande hygien inte kunde prioriteras på samma sätt som innan. Informanternas 

vardagliga liv som tidigare bestod av utomhusaktiviteter begränsades i samband med 

indragningarna då assistenter inte fanns till hands för hjälp.  

Vidare konsekvenser fann man i informanternas familjerelationer, kontakten med deras 

omgivning som i informanternas fall var relationen till assistenter samt familj begränsades då 

assistenter inte fanns till hands. Ett återkommande tema gällande konsekvenserna var 

informanternas bristande förtroende till myndigheterna då känslan av hjälplöshet tog över. 

Berättelserna informanterna delade med sig av får en att förstå att oron och otryggheten 

kommer att bestå hos informanterna under en längre tid om myndigheterna inte ändrar sina 

hårda restriktioner om assistansersättning. 
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6.2 Diskussion av relationen mellan resultat/ analys och tidigare forskning 

Resultaten från denna studie visar hur just informanternas upplevelser undersöks på individnivå 

och visar även hur informanternas upplevelser var vid beslutsfattandet av indragningarna. Den 

tidigare forskning som presenteras i studien har lagt fokus på myndigheternas beslutsprocess 

vilket ger en forskning på samhällsnivå och inte utifrån ett individperspektiv som denna studie 

har gjort. 

Med Ariels och Belles intervjuer kunde forskaren relatera till Giertz forskning om ”Ideal och 

vardag”. Kvinnorna berättade om hur deras livssituation förändrades efter indragning och 

forskaren kunde koppla denna reflektion till Giertz forskning om hur personer med 

funktionsnedsättningar bör bibehålla makten till självbestämmande gällande deras assistans 

och livsstil. Giertz påstår också i forskningen att personer som vill behålla makten för sin 

assistans behöver även ha en pålitlig företrädare (som i detta fall god mannen hos Ariel och 

Belle) som talar för de och lyfter upp deras behov Han kanske inte har lyckats få tillbaka 

kvinnornas beslut men han har ändå stöttat de med det mest påfrestande situationerna i deras 

vardag. 

Forskningen om ”Kostnader för assistans i förändring” kan relatera till Sebbes kommentar 

om att makthavare vill minska på utbetalningarna till personer med särskilda behov till att 

använda intäkterna till andra samhällsinstitutioner. Sebbe menade också att det är relevant att 

staten vill utgå ifrån striktare kontroller av assistans insatser eftersom de misstänker bedrägerier 

hos vissa ”brukare” men han menar även att detta inte ska påverka människor som är på riktigt 

i behov av insatsen. 

Rapporten ”Innan levde jag, nu existerar jag” kan relateras till Robins och Ritas slutsatser om 

att båda skulle känna sig ovärdiga om de förlorade allt hjälpbehov som de behöver under sin 

vardag. Robin nämnde även att han skulle känna sig som en obetydlig medborgare för 

samhället om han blev av med sin assistans. Med sin assistans kunde han bistå samhället med 

något som han klarade av att utföra men utan sin assistans skulle han känna sig som en börda 

för samhället. 

Informanternas indragningar och nedskärningar av deras assistansersättning kan förklaras med 

forskningen om ”Rätt, norm och tillämpning: de tre arenorna” och deras bedömnings rutiner 

av Erlandsson. Kommuner och Försäkringskassan arbetar utifrån interna rutiner och dokument 

när de ska fatta beslut. Detta bidrar till frågeställningarna som informanterna hade gällande 

varför deras timmar hade minskat för det grundläggande behovet i deras tidigare beslut.  
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För att förtydliga denna diskussion har man nu förstått att myndigheterna har fått striktare lagar 

kring beslutfattandet av insatsen personlig assistans. Det är som Lindqvist skriver i boken 

”Funktionshindrade i välfärdssamhället” att välfärdssystemets roll och dess möjligheter har 

skapat begränsningar som relateras till personer med funktionsnedsättning.  

Det är lättare för informanterna att anklaga handläggarna för besluten om indragningar men 

den faktiska orsaken till indragningarna är regeringens striktare lagar utifrån en byråkratisk 

synvinkel där regeringen också vill budgetera för samhällets andra olika insatser i välfärden. I 

och med detta har informanterna fått tragiska upplevelser när de blev nekade sina rättigheter 

om assistansersättning. Dessa lagändringar har dessutom påverkat informanternas livsstil och 

de lever idag med konsekvenserna som beslutsfattarna har skapat. 

Informanterna har nu valt att leva för dagen och har hoppet uppe i förväntan på glädjande 

besked om att de får tillbaka deras rättigheter från regeringen. En vacker dag. 

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat/ analys och teori 

Valet av studiens teorier gjordes efter insamlingen av det empiriska materialet som var 

intervjuer. Det innebär även att studiens resultat inte har styrts av det teoretiska materialet, utan 

teorierna har endast varit en del av det empiriska materialets analysprocess.  

Enligt Webers teori om det legala auktoritetsystemet som även relateras till dagens 

handläggningsprocess, är en föreställning om den bindande ordningens överensstämmelse med 

lagen som både Rita och Sebbe hävdat om under intervjun. De menar att vårt samhälle är 

uppbyggt efter vissa strukturer och det gör att alla myndigheter lever upp till dessa strukturer 

oavsett vilken auktoritetstillhörighet de har. När det gäller människor med särskilt stöd av 

behov bedömer dessa auktoritetsutövare efter vad de högsta ledarna har fastställt. Här kan vi 

även relatera till Giddens teori om den ontologiska tryggheten, då regeringen inte uppfyller de 

kriterier för att uppnå en handikappanpassad struktur för samhällets funktionshindrade och 

därav resulterar det till informanternas otrygghet samt livsångest. 

Informanterna hävdar även att auktoritetsutövare brister med strukturen kring hur de ska 

bemöta och bedöma den enskildes beslut. Som tidigare nämnt i Giddens teori lever 

informanterna bättre med en struktur och rutin av samhället där de kan känna sig trygga med 

vilket beslut som verkställs.  
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Dessvärre upplevs det som att myndigheter skickar ut oprofessionella handläggare som ska 

besöka och skriver ihop en rapport om personen med funktionsnedsättning som senare bedöms 

av en högre position i myndigheten samt därav nekas insatsen eftersom regeringens budget inte 

räcker till en fortsatt insats för personer med funktionsnedsättning. 

Weber menar att det inte är alla auktoritetsutövare som arbetar för ekonomiskt gynnande, men 

enligt Sebbes upplevelse står han för sin åsikt om att myndigheter arbetar utifrån 

organisationens fördelar gällande budgetsfördelningen. Robin och Rita påstår också att den 

byråkratiska administrationen har en verkan på indragningarna som sker hos de flesta 

människor med funktionsnedsättning. De menar att staten kategoriserar människor i 

personkretsar för att senare göra en bedömning av vilken insats den enskilde ska beviljas. 

Om en person inte räknas in i någon av personkretsarna fastän den har en diagnos eller sjukdom 

är personen inte beviljad någon rätt till insats eller ersättning. Att ingå i någon personkrets för 

att kunna bli beviljad någon insats eller ersättning behöver det inte vara den enskildes 

bekymmer utan myndigheterna måste se över den enskildes hjälpbehov med rättvisa 

uppfattningar, annars får man se över om man ska undanröja något inom den beslutsfattande 

myndigheten för att den enskilde ska ha sin rätt att åstadkomma. 

Om denna studie skulle utgå från ett genusperspektiv hade forskaren även kunnat studera om 

könsfördelningen hade en påverkan till myndigheternas beslutsfattande gällande insatser inom 

LSS.  
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6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

Denna uppsats är en kvalitativ studie med en fenomenologisk ansats. Det innebär att syftet i 

denna studie har varit att uppnå en förståelse utifrån informanternas åsikter och upplevelser. I 

rollen som forskare kan det vara svårt att ta avstånd ifrån sina egna tolkningar då informanterna 

tolkar sina upplevelser utifrån deras egna erfarenhet och utsagor. Då informanterna i studien 

dessutom inte godkände inspelning av intervjuerna kan forskaren inte garantera att 

resultatdelens berättelser enbart är empiriska utan egna tolkningar. Medvetenheten om denna 

problematik har däremot följt med under intervju och databearbetningens gång, till exempel att 

forskaren har under intervjuerna använt sig att stödordsanteckningar och sammanfattat direkt 

efter varje intervjus avslut för att förminska chansen av egen tolkning. 

Med anledning av valet av en kvalitativ studie innebär det att resultatet som presenterats inte 

är att ses som gällande för andra personer med funktionsnedsättning som blivit drabbade av 

indragning av assistansersättningen. Syftet med denna kvalitativa forskningen var att ta reda 

på om ytterligare upplevelser kunde fångas upp som inte presenterats i tidigare forskning. Det 

innebär att fokus låg på att ta reda på människors sätt att resonera och inte generalisera 

resultaten till en större population. Detta resulterar i att denna studie enbart kan ge ytterligare 

förslag på upplevelser hos personer med funktionsnedsättning som fått assistansersättningen 

indragen samt ytterligare konsekvenser i deras liv.  Det innebär inte att upplevelserna och 

konsekvenserna gäller för samtliga personer drabbade av indragningen. Genom en kvantitativ 

studie skulle det möjligtvis kunnat finnas stöd till generaliserbara resultat.  

Då studien enbart utgår från personer med funktionsnedsättningars perspektiv kan forskaren 

endast uttala sig om hur just dessa informanters upplevelser och konsekvenser. Resultatet i 

studien kan inte uttala sig om anhöriga till informanternas upplevelser och konsekvenser.  

För att kunna få mer kunskap om upplevelser och konsekvenserna med indragen 

assistansersättning har forskaren kunnat komplettera det empiriska materialet med förslagsvis 

intervjuer med informanternas anhöriga och nära och kära. Detta hade kunnat fånga upp fler 

perspektiv än enbart den drabbade.  

I metodavsnittet har forskaren belyst problematiken med avsaknad av ljudinspelning under 

intervjuerna vilket kunde påverka förlorad material och personlig tolkning. Effektiv 

transkribering av intervjumaterialet har däremot minskat risken med detta. De olika teman i 

intervjuguiden gav informanterna möjligheten till att kunna tala fritt och skapa variation i deras 

svar även om flertalet likheter i upplevelser och konsekvenser kunde hittas. 
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6.5 Slutsats och vidare forskning 

Avslutningsvis påpekar forskaren att denna studie har bidragit till en större överblick inom 

assistansreformen. Deltagandet i form av intervjuer har tillåtit forskaren att få ta del av privata 

och känslomässiga upplevelser av de informanter som deltog i studien.  

Forskaren vill även förmedla att varken myndighet eller annan auktoritetsutövare har rätt att 

bestämma hur personer med funktionsnedsättning ska leva sitt liv eller fatta ett beslut utifrån 

otänkbara beräkningar av privata moment som i detta fall är informanternas grundläggande 

behov. Eftersom dessa faktum är en livsavgörande förändring som kan påverka den enskildes 

livssituation mycket negativt och är individens integritetskänsligaste ämne att samtala om. 

Detta kanske framgår som arbetsrutin hos vissa myndigheter genom att de arbetar utifrån deras 

interna rutiner för att lättare kunna bedöma vilken insats som passar den enskilde ifråga. I 

studiens och informanternas perspektiv räknas inte myndigheternas bedömningar vara 

människorelaterade utan mer budgetrelaterade. 

Studiens resultat gav forskaren en tankeställare om vidare forskning som handlar om hur 

familjemedlemmar upplever statens nedskärningar av individers assistansbeslut. Forskaren 

hoppas att studiens resultat och relevans ligger främst i att uppmuntra till nya frågor och 

forskning som kan utveckla denna sort av samhällsdebatt. Forskaren hoppas på en vidare 

forskning om hur assistansreformen kommer att utvecklas i framtiden. Det skulle även vara 

intressant med en forskning om hur man kan förändra och bevilja tillbaka de insatser som blivit 

indraget hos personer med funktionsnedsättning samt att forska om genusperspektivet har en 

verkan till myndigheternas beslutsfattande om rätten till statens LSS insatser. 
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8 Bilaga 1 Informationsbrev 

  

  
 

  Informationsbrev 

Gällande deltagande av 

sociologisk uppsats studie 

 

Natalie El Chammas 

Uppsala Universitet 

Sociologi C 2017 

Hej! 

Detta brev skickar jag till dig som vill eller har valt att delta i min uppsats studie om ”En kvalitativ 

studie om personer med funktionsnedsättning och deras upplevelser kring indragen 

assistansersättning”. 

Denna studie kommer att utföras av mig Natalie El Chammas och kommer tillsammans med dig boka 

in ett intervjutillfälle. Intervjun kommer att ta ca 45–60 minuter samt på valfri plats. 

Med ditt godkännande kommer jag att använda mig av röstinspelning under intervjun och skriftliga 

anteckningar. Inspelningen kommer inte att delas med tredje person utan endast användas för 

studieändamål. 

Jag som forskare har som skyldighet att ta hänsyn till dina krav gällande anonymitet, konfidentialitet 

och tystnadsplikt om så önskas. Om du har några övriga funderingar kring detta kontakta gärna mig via 

mail. 

Du som intervjuperson förblir anonym i studien med ett tilltalsnamn som du själv får välja. 

Intervjusvaren är endast till för att redovisas i studien samt för att redovisa en god forskningsstudie i 

utbildningssyfte på universitetsnivå. 

Jag uppskattar ditt intresse för studien och ditt deltagande! Ditt deltagande är givande       

 Med vänlig hälsning 

Natalie El Chammas 

Student på Uppsala Universitet 

Sociologi C 

E-post: xxxx_xx@hotmail.com 
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9 Bilaga 2 Intervjuguide 
  

Bakgrund 

Tilltalsnamn:                                       Datum: 

Intervju/ tid: 

 

Funktionsnedsättning: 

Beslut (ex. Kommun beslut): 

Företrädare (vid kommunikationssvårighet): 

  

Forskarens introduktion: 

-    Syftet till intervjun och uppsats studien. 

-    Intervjuns struktur dvs. en öppen intervju förlagt efter teman. 

-    Vilka material som kommer användas ex. anteckningar, inspelningsverktyg m.m. 

-    Information om integritets valmöjligheter (ex. anonymitet) 

-    Information om mina skyldigheter som forskare gällande tystnadsplikt och 

konfidentialitet. 

-    Övriga frågor innan intervjun börjar. 

  

Teman: 

-    Indraget beslut 

-    Upplevelser 

-    Konsekvenser 

-    Idag 

  

Avslut: 

-    Sammanfattar kort de viktigaste punkterna som jag fått tilldelat under intervjun. 

-    Lägger till/ tar bort det informanten vill/ inte vill ha med i studien ex. något ämne 

som kanske är extra integritetskänsligt. 

-    Forskaren avslutar mötet genom att tacka informanten för deltagandet. 

 


