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Sammanfattning 

 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa hur individer med funktionsnedsättning skapar sin 

förmågodeprivation, ”capability deprivation”, i relation till de möjligheter till utveckling som framkallas 

av strukturella och personliga faktorer. Förmågodeprivation innebär att människan upplever brist på 

friheter och rättigheter för att använda sina förmågor till att nå sina personliga mål. Dessa mål kan vara 

av ekonomisk, social och kulturell karaktär och kan betyda en utveckling hos individen som denne 

värderar högt. När förmågodeprivation uppstår likställs den med fattigdom. Denna uppsats är teoretiskt 

inriktad då den byggs på förmågoperspektiv, ”capability approach”, som är ett teoretiskt ramverk som 

används bland annat för att bedöma individens möjlighet till utveckling. Tidigare forskning som 

hänvisas här har som huvudfokus individens förmågor i förhållande till sin omgivning vilket anses som 

relevant till studieområdet. En egen analysmodell för att tolka empirin, det vill säga det insamlade 

materialet, har utvecklats med hjälp av den teoretiska ramen och tidigare forskningen. Analysmodellen 

tar hänsyn till strukturella, sociala och individuella faktorer vilka har delats in i mikro-, mellan- 

respektive makronivå. Dessa i sin tur utgör informationsbasen för att analysera det insamlade materialet 

och kan tala om huruvida människor med funktionsnedsättning upplever förmogodeprivation i de olika 

nivåerna. Empirin har samlats med hjälp av kvalitativ metod i form av intervjuer med personer med 

fysisk funktionsnedsättning som bor i Stockholm. Resultaten tyder på att målgruppen kan uppleva 

förmågodeprivation huvudsakligen på grund av strukturella och sociala faktorer som utgör mellan- och 

makronivån, vilket i sin tur påverkar funktionsnedsatta även inom mikronivån. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to illustrate how individuals with disabilities construct their capability 

deprivation in relation to the opportunities for development created by structural and personal factors. 

Capability deprivation means that people perceive a lack of freedoms and rights to use their talents to 

achieve their personal goals. These goals may be of economic, social and cultural nature and may 

involve the development of the individual that he or she values high. When capability deprivation occurs 

it is equated with poverty. This paper has a theoretically orientation since is based on the Capability 

approach which is a framework that is used, among other things, to assess the individual's opportunity 

for development. The previous researches cited in this paper have as their main focus the capabilities of 

the individual in relation to their environment, which is considered relevant to the study area. An 

analytical model to interpret the empirical data has been developed with the help of the theoretical 

framework and previous research. This analytical model takes into account the structural, social and 

individual factors which have been divided into micro, medium and macro level. These in its turn form 

the information base for analyzing the collected material and can tell us whether people with disabilities 

experience deprivation of their capabilities in the different levels. Empirical data were collected using 

qualitative methods like interviews with people with physical disabilities living in Stockholm. The 

results suggest that the target grupp can experience capability deprivation mainly due to structural and 

social factors that account for midel- and macro-level, which in its turn affects people with 

disabilitiesalso in the micro-level. 
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Förord  

 

Uppsatsen avspeglar ett fullständigt och konstant samarbete då den är ett resultat av diskussioner och en 

bearbetning där båda parter bidrog med ömsesidigt och aktivt deltagande. Gemensamma delar har varit 

syfte och frågeställningar, avgränsningar, dispositionen, resultat och analys och slutsatser. Kaisa har haft 

huvudansvar för bakgrund, att ha en funktionsnedsättning i Sverige, metodval och urval, 

tillvägagångssätt samt etiskt hänsyntagande. Cecilia har haft huvudansvar för teori ram, tillämpning av 

Förmågodeprivation och tidigare forskning samt analysmodell av förmågor. Dessutom har båda parter 

bidragit till varandras delar i viss grad genom att kritiskt granska samtliga texter samt lägga till och 

hänvisa till ytterligare relevant information.  Transkriberingar av intervjuer har skrivits på varsitt håll av 

praktiska skäl. 
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1. Inledning 

 

1.1. Bakgrund 

 

Personer med funktionsnedsättning har lägre inkomster och högre utgifter än andra vilket gör dem till en 

särskild utsatt grupp i samhället (Socialstyrelsen 2010, refererad i Martinsson 2010a). Statistiken i EU-

länder visar att arbetslöshet och sämre utbildning bland funktionsnedsatta ökar risken för fattigdom med 

70 procent jämfört med resten av befolkningen (Europeiska kommissionen, 2010). I Sverige har bara 

hälften av funktionsnedsatta personer ett avlönat arbete och av dessa uppbär tio procent ekonomiskt 

bistånd (Socialstyrelsen 2010, refererad i Martinsson 2010a). Detta kan resultera i att de döms till evigt 

fattigdom (Burman 2010, refererad i Martinsson 2010b). Mottagande av bistånd likställs med fattigdom 

eftersom dessa individer inte skulle kunna försörja sig själv utan hjälpen de får från samhället (Korpi 

1971, refererad i Halleröd 1991, s. 22). Vissa kommuner i Stockholm kräver betalt från 

funktionsnedsatta personer för vissa insatser exempelvis mediciner och hjälpmedel, som kan vara 

nödvändiga för dem för att nå bra livskvalitet (Nyheter P4 Värmland 2013). Detta kan innebära att deras 

möjligheter till utveckling begränsas. Därmed kan de känna sig fattiga ekonomiskt, socialt och i sin 

personliga utveckling.  

 

För att kunna belysa funktionsnedsattas möjligheter till utveckling är det nödvändigt att lyfta fram ett 

relativt nytt perspektiv om fattigdom. Det perspektivet kallas för förmågoperspektiv, ”Capability 

Approach”, (FP hädanefter) och myntades av den indiska ekonomen och nobelpristagaren i ekonomisk 

vetenskap 1998, Amartya Sen.  Detta perspektiv är ett försök att förklara varför vissa individer lyckas 

utvecklas, och varför vissa andra inte gör det. Fokus ligger på deras möjligheter till utveckling i 

förhållande till friheten de har för att utöva sina personliga förmågor. Sen förespråkar en pluralistisk 

analys där strukturella och personliga faktorer är lika värda i bedömningen av en individs situation. De 

strukturella faktorerna innefattar bland annat den sociala, politiska och rättsliga praktiken, 

arbetsmarknaden, utbildningen, socialförsäkringen och hälsovården. Dessa faktorer omfattar även 

kontakt med myndigheterna och tillgång till information. De personliga faktorerna, utgörs bland annat 

av utbildning, arbetslivserfarenhet, personlig drivkraft och fysiska egenskaper samt förmågor i 

förhållande till deras faktiska möjligheter att påverka sin situation inom sin närmaste miljö. När en eller 

flera av dessa faktorer saknas uppstår det som kallas för förmågodeprivation, ”Capability Deprivation”, 

(FD i fortsättningen) det vill säga minskning av möjligheter till utveckling (jfr. Sen 1999, s. 53, 
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refererad i Comim 2001, s. 5; Sen 2012, ss. 17-19, 27-28, ). I den här uppsatsen har de strukturella 

faktorerna delats in i makro- och mellannivå och de personliga faktorerna i mikronivå. Makronivån 

utgörs av strukturella och institutionella faktorer, som arbetsmarknad och lagar, samt den offentliga 

debatten (jfr. Honneth 2003, refererad i Heidegren 2009, ss. 77-79). Mellannivån omfattar kontakter 

som individen har i samspelet med sin omgivning eftersom de betraktas här som en länk mellan mikro- 

och makronivån (ibid. ss.71-73). På mikronivån innefattas de ovan nämnda personliga faktorer (ibid. ss. 

66-68). Samtliga nivåer utgör grunden för att kunna bedöma om individen upplever FD eller inte.  

 

Det finns flera forskare som har försökt kartlägga individens FD med hjälp av Sens teori.  En av dem är 

Martha Nussbaum (2000) som har utvecklat en lista av grundläggande förmågor för att forska om 

möjligheter till utveckling bland kvinnor i Indien. Hennes studie är huvudsakligen teoretisk och 

fokuserar på mänskliga rättigheters betydelse för invididens livskvalitet och utveckling. Andra forskare 

har en mer praktisk inriktning. Ett exempel på detta är Barbara Hobson, Susanne Fhalén och Judit 

Takács (2011) som har designat en analysmodell för att fånga tomrummet mellan rättigheter och 

människors faktiska möjligheter för att använda sina förmågor. Båda studier fokuserar på vad vi kallar 

för makro- och mikronivån, då de understryker förhållandet mellan den normativa aspekten av 

strukturella faktorer och individens förmåga att omvandla dessa till sin fördel. Andra forskare har valt 

att studera individens förmågor utifrån olika teoretiska utgångspunkter. En av dem är Helene Hillborg 

(2010) vars huvudfokus ligger på individernas perspektiv, det som här kallas för mikronivån, vilket 

analyseras med hjälp av enpowerment teori. Hon tar upp att individen kan känna maktlöshet om dennes 

förmågor och rättigheter inte främjas och understryker vikten av social delaktighet för att undvika 

isolering. 

 

Personer med funktionsnedsättning kan redan ha en förmågodeprivation på grund av deras nedsättning 

och därmed är deras möjligheter till utveckling mer eller mindre beroende av samhällets hjälp. I den 

bemärkelsen anses Sverige vara ett land där det finns en välutvecklad lagstiftning, som tillförsäkrar 

utsatta gruppers möjlighet till utveckling (jfr. Börjeson 2010, ss.34-35, 190-191). Emellertid är det lika 

viktigt att alla når dessa rättigheter (Nussbaum 200, ss.24-33). Brister på detta, inom åtminstone en av 

de tre nivåerna, kan göra dem till en ännu mer utsatt grupp i jämförelse med resten av befolkningen. Det 

är därför betydelsefullt för socialt arbete att forska om de upplever FD i förhållande till deras 

möjligheter till utveckling och, i så fall, i vilken nivå uppfattar människor med funktionsnedsättning 

större hinder. Denna information kan vara av stor vikt för framtidens formulering av stadspolicy och 

utbildning av socialarbetare med fokus på ett helhetsperspektiv gällande bedömning av enskilda fall och 

lagtolkning.   
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1.2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att belysa hur individer med funktionsnedsättning skapar sin FD 

(förmågodeprivation) i relation till de möjligheter till utveckling, som skapas av strukturella och 

personliga faktorer. 

 

Information om hur samhället stödjer de funktionsnedsatta genom olika insatser kommer oftast ur 

myndigheternas och politikernas synvinkel och inte ur individens perspektiv. Avsikten är att ta reda på 

de funktionsnedsattas syn på myndigheternas bemötande när de vänder sig till dem som biståndstagare 

för att tillfredsställa sina särskilda behov. Denna studie belyser även tillgänglighet på hjälpen som finns 

för att förbättra deras ekonomiska möjligheter, samt främja deras utveckling och livskvalitet, det vill 

säga att utöva deras förmågor. Ambitionen är att belysa de funktionsnedsattas situation utifrån ett 

holistiskt perspektiv då strukturella och personliga faktorer tas hänsyn till. Detta gjordes genom att 

utveckla en egen analysmodell för att operationalisera förmågor som är relevanta för både studiens syfte 

och målgrupen. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilka förmågor anser funktionsnedsatta att de besitter som kan bidra till att förbättra deras 

möjligheter till utveckling?  

2. Vilken är de funktionsnedsattas syn på myndigheternas insatser för att förbättra deras 

möjligheter till utveckling?  

3. Upplever personer med funktionsnedsättning en förmågodeprivation och, i så fall, på vilken nivå 

mikro-, mellan- eller makro-? 

 

1.3. Avgränsningar 

 

Studiens målgrupp är vuxna människor med fysisk funktionsnedsättning som bor i Stockholm och som 

omfattas av olika stödinsatser som till exempel Lag om service och stöd till vissa funktionshindrade 

(SFS 1993:387), LSS, eller Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), SoL, kapitel 5 om människor med 

funktionshinder.  Med vuxna människor menas det de som är minst 18 år gamla. Uppsatsens målgrupp 

utgörs av individer som är mellan 29 och 77 år gamla. Fokus ligger på funktionsnedsattas FD och deras 

möjligheter till utveckling och därför finns det inte en övre åldersgräns. Med biståndstagare menas inte 

bara det ekonomiska stödet, utan även de andra insatser som hjälpmedel och särskilda behandlingar som 
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inte omfattas av det allmänna högkostnadsskyddet
1
. I den bemärkelsen betraktas fattigdom här som brist 

på strukturella och personliga faktorer i de tre olika nivåerna, mikro- mellan- och makronivå. Med andra 

ord likställs FD med fattigdom i sin relativa definition, det vill säga deprivation av ekonomiska och 

icke-ekonomiska resurser i förhållande med omgivningen (jfr. Sen 1983, ss.153-157, 1997, ss. 156-164). 

Som tidigare nämnts innefattar de strukturella faktorerna bland annat den sociala, politiska och rättsliga 

praktiken, arbetsmarknaden, utbildningen, socialförsäkringen och hälsovården. I sin tur utgörs de 

personliga faktorerna bland annat av utbildning, arbetslivserfarenhet, personlig drivkraft och fysiska 

egenskaper samt förmågor i förhållande till deras faktiska möjligheter att påverka sin situation inom sin 

närmaste miljö. I analysmodellen har fokus lagts på vissa förmågor som kan anses vara relevanta för att 

kunna svara på forskningsfrågorna. Det kan finnas andra förmågor som målgruppen besitter som inte 

har tagits hänsyn till men det betyder inte att de inte är relevanta. Detsamma gäller för indikatorer som 

används i operationalisering
2
 av dessa förmågor.  En utförlig förklaring till detta anges under kapitel 5 

Metod. Det är nödvändigt att uppmärksamma att det behövs kompletterande metoder av kvantitativ 

karaktär för att utvidga FP:s informationsbas (Sen 1997, ss. 214-216), emellertid har denna uppsats lagt 

fokus på den kvalitativa aspekten. Orden förmåga och kapacitet används som synonymer. Detsamma 

gäller orden välbefinnande och livskvalitet vars innebörd likställs med social, ekonomisk och personlig 

utveckling. När vi redovisar upsatsens resultat och analys använder vi oss av orden intervjupersoner och 

informanter för att hänvisa till människor med funktionsnedsättning som har deltagit i studien.   

 

1.4. Dispositionen 

 

I nästkommande kapitel behandlas vad det kan innebära att ha en funktionsnedsättning i Sverige i 

förhållande till lagar och stödinsatser som finns till buds för att främja individens utveckling. I kapitel 

tre redovisar vi för de viktigaste aspekter som FP (förmågoperspektiv) grundas på såsom dess teoretiska 

förankringar och centrala begrepp. Där lyfts även fram kritik som väcks mot detta teoretiska ramverk. 

Hur FP sätts i praktiken i forskningsvärlden förklaras i kapitel fyra genom en redogörelse av tre 

forskningar. Två av dem har FP som teoretisk ram och tillämpas som sagt ovan på makro- och 

mellannivån medan den tredje lyfter fram förmågor i mikronivån. Kapitel fem tar upp metodval och 

                                                 
1
 Högkostnadsskydd innebär att individen betalar ett maxbelopp i patientavgift under ett år, därefter får denne gratis 

behandling. Beloppet för öppen sjukvård, sjukvårdande behandling och viss tandvård är 1100kr, för läkemedel är det 2200kr, 

för tekniska hjälpmedel 2000kr, för sjukresor 1400 kr (Stockholms läns landsting 2013b). För tandvården är 

högkostnadsskydd 3000 kr (Försäkringskassan 2011) 
2
 Att operationalisera ett begrepp betyder att omvandla detta till mätbara indikatorer med potentiella empiriska användningar 

som kan tillämpas i kvantitatia eller kvalitativa forskningsanalyser (jfr. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2009, s. 

20; Comim 2001, s.1) 
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urval, tillvägagångssätt för datainsamlingen och etiska hänsynstaganden som var centrala under de olika 

intervjumomenten. I samma kapitel beskrivs utvecklingen av vår analysmodell för att operationalisera 

relevanta förmågor, inte bara för målgruppen utan även för människor utan funktionsnedsättning. 

Avsiktet är att belysa om funtionsnedsatta lever på lika villkor som resten av populationen. 

Analysmodellen utgår från en matris som omfattar tre nivåer, mikro-, mellan- och makronivå, som 

tillsammans utgör informationsbasen för att belysa om människor med funktionsnedsättning upplever 

FD (förmågodeprivation) eller inte. Under rubriken Resultat och analys, kapitel 6, presenteras och 

analyseras det empiriska materialet, som består av intervjuer. Avslutningsvis redovisar vi slutsatserna 

som studien har kommit fram till i Slutdiskussionen genom att besvara frågeställningarna.  
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2. Att ha en funktionsnedsättning i Sverige 

 

I det här kapitlet ges en överblick av vissa lagar och socialförsäkringar som ska stödja människor med 

funktionsnedsättning i Sverige. Syftet med dessa lagar och insatser är att hjälpa dem att uppfylla sina 

särskilda behov för att öka deras möjligheter att delta i det sociala livet på samma villkor som alla andra. 

Målsättningen är att höja deras livskvalitet och förbättra deras möjligheter till utveckling (jfr. SFS 

1993:387, 5, 6, 7 §§; SFS 2001:453, 1 kap. 1 § 5 kap. 7, 8, 8a, 10 §§; Stockholms läns landsting 2013a).   

 

För att få hjälp och stöd på grund av funktionsnedsättning ska personen uppfylla de kriterier som krävs 

enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387), LSS. Dessa kriterier 

innefattar personer som har en varaktig funktionsnedsättning som orsakar betydande svårigheter i det 

dagliga livet. Bland annat omfattar lagen personer som med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning 

som inte beror på normalt åldrande (SFS 1993:387, 1 § 3 p). Insatser för särkilt stöd och service kan 

innefatta bland annat rådgivning eller annat personligt stöd, personlig assistans, eller ekonomisk stöd för 

assistans. Dessa erbjuds endast till de personer som har beviljats insatsen före 65-årsdagen (SFS 

1993:387, 9 § 1, 2, 9 pp, 9b § 2 st 1, 2 pp) och får därefter behålla insatsen om behovet kvarstår 

(Försäkringskassan 2013a). Den funktionsnedsatta som omfattas av LSS kan även få ekonomiskt stöd 

som till exempel för tandvård (Stockholms läns landsting 2013a). Enligt LSS (SFS1993:387, 6 §) har 

den funktionsnedsatta rätt att vara delaktig i beslutsfattning, i den mån det är möjligt, för att kunna välja 

och påverka insatser som erbjuds. Detta ska byggas på respekt och med hänsyn till individens integritet.  

 

En annan lag i Sverige som ger skydd till människor med funktionsnedsättning är Socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453), SoL. Denna är en ramlag
3
 (SOU 2005:34) vilket innebär att tjänstemän har ett stort 

handlingsutrymme för att tolka lagens innehåll. I SoL (SFS 2001:453, 1 kap. 1 §, 5 kap. 7, 8, 8a, 10 §§) 

stadgas att socialnämnden ska bidra att den enskilde får en meningsfull aktivitet och få en anpassad 

bostad efter dennes särskilda behov eller en bostad med särskild service. Personer med 

funktionsnedsättning kan bland annat ansöka om Kommunalt bostadsbidrag för funktionshindrade 

(KBH) om det blir dyrare att hyra en lägenhet vid boendeanpassning på grund av 

funktionsnedsättningen (Stockholms läns landsting 2013a).  En annan förmån som socialnämnden 

ansvarar för är ekonomiskt bistånd till de personer som inte kan försörja sig själva. Detta för att kunna 

tillförsäkra dem ett så självständigt liv som möjligt (SFS 2001:453, 4 kap. 1 §). Om personen under 

                                                 
3
  Med ramlag menas det att detaljregleringar inte definieras i själva lagen utan det är dess mål och delmål som styr 

verksamheten. Tolkningsutrymmet blir stort för myndighetsutövare (SOU 2005:34, s. 83). 
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tiden har fått högre belopp på grund av felaktiga uppgifter har socialtjänsten rätt att kräva pengarna 

tillbaka (SFS 2001:453, 9 kap. 1 §).  

 

Den svenska lagstiftningen anses ge funktionsnedsatta möjligheter att utvecklas till deras fulla potential 

som det stadgas av FN konventionen, vilket är juridiskt bindande för Sverige. Detta betyder att 

funktionsnedsatta inte ska diskrimineras och ska ha lika medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter som resten av befolkningen (jfr. SFS 2008:567, 1 kap 1 §, 4 § 1, 2, 3 pp; 

Europeiska unionens förlag 2010, Artikel 19; Socialstyrelsen 2013; Stockholms läns landsting 2013a). 

 

När det gäller bemötande mellan myndigheter och individer står det enligt Förvaltningslag (SFS 

1986:223) 4 § att myndigheterna har skyldighet att informera om personers rättigheter, vägleda, ge råd, 

eller annan hjälp som innefattar deras verksamhetsområde. Hjälpen ska ges så fort som möjligt och om 

personen har vänt sig till fel myndighet ska denne hänvisas till den rätta (jfr. SFS 1993:387, 14 § 15 § 1, 

7 pp; Stockholms läns landsting 2013a). Statliga och kommunala insatser, som till exempel tillgång till 

habilitering, rehabilitering och hjälpmedel om det finns behov av dem, ska samordnas och planeras 

mellan kommunen, landstinget och andra samhällsorgan och organisationer (jfr. SFS 1993:387, 1 § 3 p, 

14 §, 15 § 1, 7 pp; SFS 2001:453, 2 kap. 1,7 §§, 5 kap. 7, 8, 8a §§). Rehabilitering syftar till att återställa 

en förmåga och habilitering till att förbättra och behålla dem (SOSFS 2007:10, 2 § 1, 3 st). En annan lag 

som främjar funktionsnedsattas möjlighet att delta i samhället är Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

som har som syfte att se till att allmänna ytor anpassas i enlighet med funktionsnedsattas behov, samt 

åtgärda i samband med ombyggnation (2 kap 6 § 7p; 8 kap 4 § 8p, 5 § 1p, 12 §). 

 

Beroende på i vilken kommun man bor i kan liknande fall bedömas olika eftersom reglerna och de 

insatser man har rätt till skiljer sig åt mellan kommuner. KBH finns till exempel endast i några av dem. I 

lagen står det att funktionsnedsättningen ska vara avgörande för att beviljas insatser, emellertid omfattas 

inte vissa personer med funktionsnedsättning av LSS.  I dessa fall kan de istället vända sig till 

socialtjänsten i hemkommunen för att söka hjälp (jfr. Westberg 2008; Stockholms läns landsting 2013a; 

Nyheter P4 Värmland 2013). Det är socialtjänsten som ska utreda om personen med 

funktionsnedsättning ska omfattas av dessa lagar. Dessutom finns det skillnader i vilken hjälp 

funktionsnedsatta har rätt till beroende på vilken lag de omfattas av. Ett exempel på detta är att om en 

person med funktionsnedsättning omfattas av LSS har denne rätt till personlig assistans, om den 

omfattas av SoL har den rätt till "hemtjänst i assistansliknande form" (Westberg 2008). Det har även 

visat sig att det är stora skillnader mellan länen för landstingshjälpmedel. Detta på grund av att 

politikerna själva kan bestämma hur stora avgifter på hjälpmedel ska vara. Vissa landsting har även 
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gjort drastiska beslut som att helt ta bort hjälpmedel som elmoped för personer med 

funktionsnedsättning, trots att det kan vara det enda sättet för dem att kunna röra sig ute i samhället. Om 

personen med funktionsnedsättning tvingas att betala själv kan ett sådant hjälpmedel kosta över 20 000 

kr, medan andra kommuner har den kvar som ett kostnadsfritt val (Ekonyheter 2013).   

 

När det gäller socialförsäkringar kan personer som har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning 

vända sig till försäkringskassan för att ansöka om arbetshjälpmedel, handikapp-, aktivitets- och 

sjukersättning. Den förstnämnda innebär att både arbetsgivaren och den funktionsnedsatta har rätt till 

bidrag för att denne ska kunna fortsätta arbeta.  Handikappersättning är för merkostnader på grund av 

funktionsnedsättningen, som till exempel stort slitage på kläder, och beviljas personer som behöver 

särskilt stöd, är från 19 års ålder och ska ha fått funktionsnedsättningen före 65 års ålder.  På liknande 

villkor som i LSS har de rätt att behålla ersättningen så länge behovet finns (jfr. Stockholms läns och 

landsting 2013a; Försäkringskassan 2013a). Den tredje socialförsäkringen för funktionsnedsatta är 

aktivitets och sjukersättning.  För att få den förstnämnda ska personen inte ha kunnat arbeta på heltid på 

minst ett år och vara mellan 19 och 29 år. Personer som är mellan 30 år och 64 år och troligtvis aldrig 

mer kan arbeta heltid har istället rätt att få sjukersättning, före detta förtidspension. Alla dessa sociala 

försäkringar kräver att arbetsförmågan kan vara nedsatt helt, med tre fjärdedelar, halvt eller med en 

fjärdedel. Vidare behövs det ett läkarintyg som styrker funktionsnedsättningen, hjälpbehovet och 

arbetsförmågan (Försäkringskassan 2013 b).  Enligt regler som gäller efter den 1 juli 2008 kan 

sjukersättningen kombineras med arbete eller studier genom att den blir vilande under max två år. Om 

individen vill arbeta kan denne få 25 procent av månadsbeloppet under de första tolv månaderna och 75 

procent blir vilande. Individen får arbeta och behålla sjukersättningen men arbetstiden får inte överstiga 

ett visst antal timmar per vecka, till exempel vid hel sjukersättning är gränsen fem timmar per vecka. 

Om personen arbetar fler timmar per vecka riskerar denne att få sin sjukersättning indragen. När det 

gäller studier blir hela beloppet vilande oavsett antal studietimmar. Studierna gäller såväl grundskole- 

som gymnasie- och eftergymnasienivå (Försäkringskassan 2013c). Enligt Studiestödslagen (SFS 

1999:1395, 3 kap 3 §) kan individen ansöka om studiestöd i form av bidrag och lån som betalas ut i 

enlighet med en åldersskala. Personen är berättigad dessa förmåner fram till det kalenderår denne fyller 

54 år. Den studerande kan ansöka om en förlängning av studietiden (SFS2005:613, refererat i 

SFS1999:1395, 3 kap 3 § ). Däremot om denne har blivit beviljad sjukersättning före den 30 juni 2008 

får vederbörande behålla sjukersättningen och tjäna upp till ett fribelopp som är högst 44 500 kr per år.  

Den som vill studera får behålla sin ersättning som vanligt och behöver inte meddela detta till 

Försäkringskassan (Försäkringskassan 2013c). 
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Alla individer oavsett hälsotillstånd har efter fyllda 65 år rätt till den allmänna pensionen som den 

statliga pensionsmyndigheten ansvarar för. Den bygger på tre olika beståndsdelar det vill säga inkomst-, 

premie- och garantipension. Den första baseras på alla inkomster personen har haft under arbetslivet. 

Den andra grundas på individens pensionsrätter i premiepensionssystemet. Den tredje är statligt 

finansierad och är ett grundskydd för dem som har haft en låg eller ingen arbetsinkomst under sitt liv. 

Förutom den allmänna pensionen finns det även tjänstepension som betalas in av arbetsgivare och 

privatpension som varje person själv sparar till i exempelvis fonder. Allt pensionssparande läggs sedan 

ihop och blir den totala pensionen för individen och betalas ut när man blir pensionär 

(Pensionsmyndigheten 2013). 

 

Ovan har det beskrivits vilka rättigheter som människor med funktionsnedsättning har samt de 

socialförsäkringarna som tillsammans utgör i stort sett det svenska sociala skyddet. Det har även tagits 

upp den ekonomiska problematik som kan uppstå beroende på kommuntillhörighet. Syftet var att ge en 

allmän bild av den normativa ramen som täcker funktionsnedsattas mest angelägna behov i Sverige. I 

nästa kapitel ges en introduktion av FP:s basala argument och det förklaras vad en holistisk bedömning 

av individens situation innebär för dennes möjlighet till utveckling. I samma kapitel presenteras även de 

teoretiska förankringarna som FP:s centrala begrepp grundas på. 
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3. Teoriram och centrala begrepp 

 

I det här kapitlet förklarar vi begreppet fattigdom och dess koppling till FP (förmågopersperktiv). I 

avsnitt 3.2 presenteras FP:s grundargument och teoretiska förankringar. I sin tur tas dess centrala 

begrepp upp i avsnitt 3.3. För att kunna hålla opartiskhet gentemot den här teoretiska ramen blir det 

essentiellt att lägga fram även den främsta kritiken som väcks mot den vilket redovisas i avsnitt 3.4. 

Detta tillsammans med aktuella forskningsresultat, som kommer att presenteras i kapitel 4 under 

rubriken Tillämpning av FP och tidigare empiriska studier, bildar den bas som uppsatsens analysmodell 

vilar på.  

 

3.1. Förmågoperspektiv (FP) 

 

Utifrån FP bedöms människans välbefinnande i enlighet med möjligheter till utveckling individen har 

genom att utöva sin rättighet att fritt välja vad denne anser värdefullt att nå eller ha (Sen 2012, s.19). 

Emellertid är friheten att välja direkt beroende av individens utbildningsnivå, hälsa och sociala positon. 

Dessa kan främja personens förmåga att omvandla sina resurser till sin fördel. Individens utveckling är 

därmed inte enbart ekonomisk utan också social, intellektuell och hälsomässig (jfr. Sen 2003, s. 55). För 

att kunna få en bättre förståelse för hur FD (förmågodeprivation) förhåller sig till fattigdom blir det 

nödvändigt att först förklara två primära definitioner av fattigdom, det vill säga absolut och relativ 

fattigdom. Absolut fattigdom innebär att individen inte kan tillfredställa sina basala behov, exempelvis 

mat och boende, för att överleva. Inkomstmåttet blir metoden som används för att mäta fattigdomen 

eftersom ekonomiska resurser ger tillgång till varor för att täcka dessa behov. Mätmetoden på absolut 

fattigdom blir problematisk då den kan variera beroende på var individen bor, och det är inte heller 

självklart vilka varor som är relevanta att tas med i beräkningen (Rowntree 1902, refererad i Rauhut 

2012, ss. 21-23).  

 

Relativ fattigdom handlar om de faktiska möjligheter individen har för att tillfredsställa sina behov i 

förhållande till sin omgivning, det vill säga på lika villkor som råder för majoriteten i det samhället 

denne lever i (Sen 1982, ss.14-16). En av de mätmetoder som används är deprivationsindex vilket utgår 

från antal individer som hamnar under fattigdomsgränsen, nämligen minimuminkomsten. Det inkluderar 

även indikatorer av materiell och social karaktär (Townsend 1979, refererad i Halleröd 1991, ss. 62-63). 

Problemet med fattigdomsgränser är av etisk natur eftersom de kan vara lättmanipulerade. En stor del av 
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populationen kan vara fattig men bara ett litet antal människor faller under den politiskt fastställda 

fattigdomsgränsen (Sen 1997, ss.166-168). Den relativa definitionen av fattigdom kritiseras eftersom 

den endast utgår från den allmänna generella livsstilen, om alla lider av hunger pekar resultatet då på att 

fattigdom inte finns (jfr. Sen 1983, s. 53; Halleröd 1991, ss. 73-74). Allt handlar om någon form av 

utestängning från livsstilen som råder i samhället (Townsend 1979, refererad i Halleröd 1991, ss. 62-

63). Genom att urskilja olika indikatorer som ingår i den allmänna livsstilen kan existensen av 

deprivation värderas. Indikatorer som klasskillnader, utbildning, arbete och inkomst är inte tillräckliga 

utan det måste tas hänsyn till transfererings system, olika förmåner och resursfördelningar och 

kapitaltillgångar. Det finns grupperingar i samhället där de privilegierade grupperna omfördelar 

resurserna enbart med varandra och utestänger mindre gynnade grupper (ibid. ss. 65-67, 73). En av 

dessa mindre gynnande grupper är de funktionsnedsatta som likställs med fattiga eftersom deras 

kapacitet att skaffa sig en lämplig inkomst är depriverade (jfr. Wedderburn 1961; Atkinsson 1970b, 

refererad i Sen 1983 ss. 164-165). Med lämpliga inkomster menas inte bara avlönat arbete utan också 

socialt stöd, socialförsäkringar och inkomstomfördelning för att kunna täcka sina speciella behov (Sen 

1983, s. 167), vilket gör dem beroende av samhällets stöd. 

 

Oavsett hur fattigdom definieras så finns det konsensus för att använda den relativa definitionen när det 

gäller att analysera denna problematik i rika länder. Men det betyder inte att den absoluta definitionen 

av fattigdom inte är aktuell.  Varken det absoluta eller det relativa synsättet räcker var för sig för att 

bekämpa fattigdomen eftersom de bara täcker en aspekt av problematiken. Detta försvårar utveckling 

och formulering av en omfattad välfärdspolicy. Med andra ord kan den relativa deprivationen av 

ekonomiska och icke-ekonomiska resurser betyda absolut FD för individen. Sammanfattningsvis är 

fattigdom direkt relaterad till ojämlikhet, inkomstomfördelning och brist på valmöjligheter (jfr. Sen 

1983, ss.153-157, 1997, ss. 156-164,). Strukturella och personliga faktorer spelar lika viktig roll för att 

undvika FD hos individen (jfr. Sen 1982, ss. 4-5, 2012, s. 10). Människans frihet att använda sig av sina 

förmågor borde komma i främsta rummet (Sen 1982, s. 4; Rowntree 1902, refererad i Rauhut 2012, 

ss.21-23). Därför är det särskilt viktigt att utföra en holistisk bedömning av individens situation där alla 

dessa aspekter tas hänsyn till.  

 

Ovan har de ekonomiska, politiska, sociala och etiska hänsyntaganden omkring fattigdom och dess 

implikationer för FD förklarats. För att kunna förstå FP:s potentiella tillämpningar i det praktiska 

forskningsfältet beskrivs dess grundläggande argument och de teorier de bygger på i nästa avsnitt.  
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3.2. Teoretiska förankringar  

 

De teoretiska förankringarna till FP har sitt ursprung i Adam Smiths, Karls Marxs och Aristoteles syn på 

individens förmågor att skaffa sig välbefinnande genom att utföra värdefulla mänskliga aktiviteter för att 

täcka sina behov. Sen (2003) hävdar att Marx ansåg att grunderna för den statliga ekonomin består av 

sambandet mellan ett framgångsrikt liv och människans förmåga att utföra de nödvändiga aktiviteterna 

för dennes existens (ibid. s. 43), det vill säga för dennes självförverkligande (Sen 2005, ss. 107-108). 

För att en människa ska kunna förverkliga sina mål behöver denne bli erkänd (Honnet 1995, refererad i 

Heidegren 2009, ss. 28-30). Erkännandet
4
 främjar utveckling av självförtroende, självförståelse och 

självaktning. Självförtroendet utvecklas inom mänskliga primära relationer, med detta menas 

kärnfamiljen. Självförståelsen formas genom den sociala uppskattning som sker i samspelet med 

samhället. Självaktningen i sin tur bildas med rättsligt erkännande, vilket anknyter till den sociala 

statusen och de rättigheter som tillkommer människor i ett visst samhälle (ibid.). Med andra ord formar 

människan sin identitet i enlighet med det erkännande denne får i samspelet med samhället (Mead 1934, 

refererad i Heidegren 2009, s. 16). Samhällets erkännande kan främja att individen känner samhörighet 

med andra, särskilt när denne tillhör en minoritetsgrupp. Att hitta likasinnade grupper är viktigt för att 

stärka individens identitet (Heidegren 2009, s. 25). 

 

FD finner andra teoretiska förankringar i flera perspektiv som skapades för att förklara fri- och 

rättigheters betydelse i människans utveckling (Sen 2005, ss.77-79). Sen förklarar dessa utförligt och 

gör en avgränsning i förhållande till FP. Dessa perspektiv är utilitarismen, teori om rationella val, teori 

om rättvisa och libertarianismen (ibid.). Det är inte meningen att komma in på detaljer i dessa 

perspektiv men det är nödvändigt att redovisa för det mest kännetecknande hos dem. Utilitarismen ger 

fri- och rättigheter dess värde utifrån den nytta personen skaffar sig vid utövning av dem (jfr. Sen 1992, 

ss. 3-5, 2005, ss. 84–85). Uppfyllande av önskningar blir central och människors välbefinnande anses 

vara ett psykiskt fenomen som mäts i enlighet med den njutning de får av det/de beslut de tar, det vill 

säga nyttoeffekt. Nyttoeffekten är summan av effekten som framkallas och nyttan som individen får som 

resultat av sina handlingar, oavsett huruvida detta inskränker fri- och rättigheter (ibid.). Detta perspektiv 

leder inte till interpersonella jämförelser eftersom det inriktar sig på varje enskild individs val sett som 

isolerad företeelse. Utilitarismen kritiseras på grund av dess likgiltighet till en rättvis resursfördelning 

och negligering av fri- och rättigheter samt andra faktorer som inte är nyttorelaterade. Den fokuserar på 

individens egendom och inte på dennes tillstånd (jfr. Sen 1997, s.195, 2005, s. 87, 2012, s. 16). 

                                                 
4
 Erkännande kan definieras som respekt, aktning eller uppskattning som överförs till andra människor i förhållande med sina 

personliga egenskaper, prestationer eller rättsliga status i ett visst samhälle (Goffman 1995 refererad i Heidegren 2009, s.18)  
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Dessutom är uppfattningen av välbefinnande lätt manipulerad genom anpassningsmekanismer som 

individer sätter i gång när det råder ogynnsamma förhållanden. De människor som far illa tenderar att 

anpassa sina önskningar och förväntningar till vad de betraktar som genomförbart och hittar glädje i det 

de blygsamt når (Sen 2005, s. 88).  

 

Det andra perspektivet, teorin om rationella val, förespråkar att individer har sammanfallande 

preferenser och valbeteende och tar för givet att alla har samma nyttofunktion. Perspektivet kritiseras 

eftersom det grundas på godtyckliga antaganden att samma varukorg måste ha samma nytta för olika 

personer (Sen 2005, ss. 96-97). Människor använder sig av en given varukorg eller en given 

inkomstnivå på olika sätt beroende på ett antal omständigheter, både personliga och sociala. Därmed 

kan nyttofunktionen vara olika för olika personer även om de har samma valbeteende (jfr. Sen 2005, ss. 

95-97, 2012, s.13). Interpersonella variationer är centrala när människor omvandlar sina resurser till 

förmågor (Sen 1997, ss. 195-196). Med andra ord utvärderar individerna sina möjligheter och väljer 

kanske det som gör mindre skada och inte det som gör mer nytta (Sen 2012, s.14). Det tredje 

perspektivet är teorin om rättvisa och förespråkar grundläggande civila och politiska fri- och rättigheters 

företräde gentemot ekonomiska hänsynstaganden (Tomas Rawl 1971, refererad i Sen 2005, ss. 89-91). 

Fri- och rättigheter tillsammans med valmöjligheter är det som kallas för primära varor. Dessa avgör 

grunden för individens självrespekt och uppmuntrar jakten på vad denne anser är värt att eftersträva 

(Sen 1997, s.197). Detta perspektiv är motsatsen till det utilitaristiska då hänsynstaganden till 

ekonomisk nytta hamnar i underläge gentemot fri- och rättigheters hierarki (Sen 2005, s. 89). Kritiken 

dyker upp när ekonomiska behov är ofrånkomliga och därmed inte går att underordna gentemot 

personliga friheter. Frihetens företräde borde utformas så att ekonomiska behov inte negligeras (Sen 

1992, s. 6, 2005, ss. 90-93). Libertarianismen, det fjärde perspektivet, gör anspråk på frihetens 

företräde. Detta innebär att friheten att tillämpa sina rättigheter inte kan värderas utifrån resultaten som 

framkallas även om detta inte gynnar individens utveckling. Det väsentliga är att alltid ha frihet att utöva 

sina rättigheter (Robert Nozick 1986, refererad i Sen 2005, s. 92). Nackdelen med frihetens företräde är 

att individen kan fatta fel beslut och detta kan hindra individen att förverkliga sina mål (Sen 2005, ss. 

92-93). Ett exempel på detta kan vara att individen använder sin frihet till att inte äta näringsrik mat trots 

att ett sådat beslut kan leda till en försämring av sitt hälsotillstånd.  

 

I avsnittet ovan har vi redovisat FP:s teoretiska rötter, nämligen Adam Smith, Karl Marx och 

Aristoteles. Dessa teoretiker lägger stor vikt på människors förmåga att förverkliga sina mål för att 

undvika FD och nå välbefinnande. Detta kräver en personlig utveckling som främjas av ett positivt 

bemötande i samhället vilket utrycks genom olika former av erkännanden. Emellertid är individuella 



19 
 

initiativ inte tillräckliga för att använda sig av sina förmågor. Det behövs också en normativ ram som 

utgörs av de fri- och rättigheter individerna åtnjuter. Dessa fri- och rättigheter utvärderas olika beroende 

på vilket perspektiv man tillämpar. Utilitarismen ger dem sitt värde utifrån nyttan de framkallar. I sin tur 

ger teorin om rättvisa fri- och rättigheter företräde gentemot ekonomiska hänsynstaganden, medan de 

för libertarianismen måste hierarkiseras högst oavsett resultaten som dess tillämpning frambringar. Fri- 

och rättigheter ger individen valmöjligheter, men valprocessen bör inte ses som en handling där alla 

individer njuter av samma nyttoeffekter som teorin om rationella val förespråkar. Nedan redovisar vi de 

viktigaste begrepp som FP grundas på och hur de ovanförklarade teoretiska hänsynstagandena förhåller 

sig till dem. Dessa begrepp utgör även grunden för analysmodellen som utvecklades för denna uppsats i 

kapitel fem.  

 

3.3. Centrala begrepp 

 

De centrala begrepp som Sen använder sig av inom FP är funktionaliteter, förmågor, friheter, varor, 

nytta och välbefinnande. Att framställa en skarp definition av dessa begrepp är inte en lätt uppgift 

eftersom de överlappar varandra. Vi har översatt de engelska terminologier, som står inom parentes, till 

svenska.  

 

Funktionaliteter,”functionings”, är vad personen är kapabel ”att göra och att vara” för att nå ett mål 

eller prestation (Sen 2012, s.7). Att prestera är inte målet i människors välbefinnande utan att utöva 

rättigheten att fritt välja vad man anser är värdefullt att nå eller ha. Funktionaliteter produceras lika väl 

genom individens handlingar som genom den statliga policyn, eftersom individen fungerar i samspel 

med de sociala strukturer som omger denne (ibid. s. 10). Dessa kan vara grundläggande som till 

exempel att röra sig fritt; eller komplexa som exempelvis att utveckla självrespekt (Rawls 1971, ss. 440–

443, refererad i Sen 1983, s. 163), att vara socialt deltagande (Townsend 1979, refererad i Sen 1983, s. 

161) och att framträda offentligt utan att skämmas (Smith 1776, refererad i Sen 1983, s. 167). FP 

betraktar dessa funktionaliteter som individuella egenskaper men samtidigt som beståndsdelar av 

individens välbefinnande (jfr. Sen 1983, ss. 160-165).  Fokusen ligger på de faktiska funktionaliteter, 

”realized functionings”, dvs. vad personen faktiskt är kapabel att göra och att vara, samt på grupper av 

alternativ, ”set of alternatives”, denne har, det betyder de reella möjligheterna. Flera grupper av 

funktionaliteter som individen har tillgång till för att genomföra ett val utgör en grupp av förmågor, 

”capability set”. Tillämpning av möjligheterna, ”options application”, står i direkt förhållande till 
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friheten att välja bland flera alternativ. Tillämpning av val, ”choice application”, har att göra med 

resultatet av det aktuella valet (Sen 1997, ss. 200- 201).  

 

Ett härlett begrepp från funktionaliteter är Förmåga, ”capability”, vilket avspeglar flera kombinationer 

av funktionaliteter.  Den är även ett tecken på den kontroll en person har för att fritt välja vilka 

funktionaliteter och varor som ska tillämpas för att uppnå önskad livsföring (Sen 2003, s. 44, 2012, s. 9). 

En förmåga kan till exempel handla om att hålla sig frisk. För att uppnå detta mål krävs det flera 

funktionaliteter som att äta näringsrik mat, vila, röra sig eller träna, planera in fritid i vardagen och så 

vidare. Personen kan känna sig nöjd genom att ha ätit, men maten har kanske inte det näringsrika värde 

som behövs. Funktionaliteten denne har uppnått är att äta men inte gett sin kropp den näring den 

behöver och kan därmed bli sjuk. Förmågan att hålla sig frisk uppnås då inte, vilket medför en FD även 

om andra funktionaliteter är uppfyllda (Sen 1983, s. 164). Detta kan vara ett tecken på brist på 

valmöjligheter och inte nödvändigtvis på individens dåliga omdöme. Med andra ord kan en formåga 

definieras som en grupp av faktiska funktionaliteter som aktiveras för att nå ett mål (Sen 2003, s. 49). 

Problemet som uppstår inom FP är att definiera vilka förmågor som är viktiga att lyfta fram när en 

utvärdering av individens situation görs (ibid. s. 46). Detta på grund av att samma förmåga kan värderas 

olika eller ha olika betydelse beroende på vad forskningen gäller och på kulturen som råder i ett visst 

samhälle (Sen 1992, s. 108). 

 

Att sätta sina förmågor i praktik representerar individens valmöjligheter, det vill säga dennes Frihet, 

”freedom”, att utföra kombinationer av funktionaliteter för att nå ett visst tillstånd. Valmöjligheter 

värderas utifrån det utilitaristiska perspektivet i enlighet med det bästa eller med det valda alternativet. 

Men en bredare syn på friheter innefattar även alternativ som inte väljs vilket teorin om rättvisa värderar 

högt. Med andra ord blir valprocessen värdefull om det finns flera alternativ att välja emellan oavsett om 

utfallet av valet är det önskade eller inte. Frihet att välja blir då beståndsdelen till förmågor och därmed 

till funktionaliteter (Sen 2003, s. 48). Detta stämmer överens med Erik Fromm (1987, ss. 24-25) då han 

hävdar att friheten kännetecknar den mänskliga existensen. Valmöjligheterna påverkas i sin tur av 

strukturella och personliga faktorer (jfr. Sen 1997, ss. 201-202, 2003, ss. 48-49, 2012, ss. 9, 18). Fromm 

(1987)  menar vidare att sociala, politiska och ekonomiska förhållanden bör främja individens 

självförverkligande genom att ge denne trygghet för att fritt välja det liv denne uppskattar högt (ibid. ss. 

32-33).  Annars kommer individen att ge upp och anpassa sig till yttre omständigheter (ibid. s. 18).  

 

För att tillämpa sina förmågor behöver individen medel som används för att kunna prestera, dessa kallas 

för Varor ”commodities”. De anses vara verktyg av olika slag för att nå livskvalitet och inte för att 
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bedöma den (Sen 2012, ss. 7-8). Utifrån det utilitaristiska perspektivet räknas inkomster och tillgång till 

materiella gods in bland dessa varor (ibid. S. 16). Teori om rättvisa kompletterar denna definition då fri-

, rättig- och valmöjligheter också betraktas som viktiga varor (jfr. Sen 1997, s. 197, 2005, ss. 89-90). 

Rättgiheterna bedöms inom FP inte i förhållande till andra individer utan i relation till individens 

förmåga att omsätta dem i praktiken (Sen 1982, s. 16). Utifrån teorin om rationella val är valbeteende en 

viktig vara att ta hänsyn till (jfr. Sen 1983, s. 160, 1997, ss. 195-196, 2005, ss. 95-97). Varorna hänger 

ihop med Nytta, ”utility”, vilket definieras som den njutning eller glädje som en fullgjord funktionalitet 

har åstadskommit. Nyttan ger oss inte information om individens välbefinnande utan enbart om denne 

känner sig nöjd eller inte med resultaten av sina handlingar (Sen 2012, ss. 8-10). Utilitarismen tenderar 

att ta för givet att nyttan är homogen, det vill säga att alla människor drar samma nytta av ett givet 

valbeteende, men faktum är att samma behov kan ha olika innebörd för olika personer (Sen 1997, s. 

204).  

 

Välbefinnande eller livskvalitet förknippas, utifrån det utilitaristiska perspektivet, med tillfredsställelse 

av grundläggande behov och dess totala summa av nyttoeffekt. Tillgång till ekonomiska resurser och 

materiella varor blir även ett sätt att mäta människans välbefinnande (Sen 2005, ss. 95-97, 2012, s.13).  

Det är viktigt att undvika den utilitaristiska frestelsen att gradera välbefinnande eller livskvalitet efter 

ekonomiska hänsynstaganden, eftersom inte alla val är gjorda för att maximera välfärden eller 

förmögenheten (Sen 2012, s. 9). Ekonomisk utveckling är målet inom politiken, men detta är bara ett 

medel för att nå välbefinnandet. Ett land kan vara rikt i ekonomiska termer, men ändå fattigt i att nå bra 

livskvalitet för sina medborgare.  Därmed borde mänskligt utveckling vara huvudmålet i politisk 

beslutsfattning. Ett bättre mått på livskvalitet inom FP är individens förmåga att fungera i samhället 

eftersom utveckling är en blandning av flera processer (Sen 2003, ss. 42-43, 54). Om livet består av 

multipla kombinationer av funktionaliteter, då borde livskvaliteten bedömas utifrån uppfyllelse av dessa 

funktionaliteter och förmågor som hjälper individen att nå den livsstil denne värderar högst (jfr. Sen 

1997, s. 198, 2003, s. 43, 2012, s. 19). Dessa ger en bredare grundläggande bas för att bedöma 

individens situation än den utilitarismen utgår ifrån. Med andra ord bedöms välbefinnandet utifrån 

kontroll och frihet att välja vilket ger individen möjligheter till utveckling genom att omvandla sina 

varor till förmågor (jfr. Sen 2003, ss. 46-47, 2012, ss. 19-20).  

 

Förklaringar av FP:s centrala begrepp visar att de överlappar varandra samt aktiverar och påverkar 

sinsemellan. De ovan förklarade definitionerna synligör sambandet mellan FP:s teoretiska rötter och 

andra perspektiv som utilitarismen, teori om rättvisa, libertarianismen och teorin om rationella val. I 

kommande avsnitt lyfter vi fram den främsta kritiken mot FP, men också Sens försvar för denna.  
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3.4. Kritik mot FP  

 

Styrkorna som finns hos FP kan samtidigt tolkas som potentiella svagheter. Den första är att det är ett 

filosofiskt ramverk med multidimentionell karaktär, som gör det svårt att operationalisera och därmed 

saknar praktisk användning (Sugden 1993, Ysander 1993, Srinivasan 1994, Roemer 1996, refererad i 

Comim 2001, s. 2). Det andra är att det saknas en tydlig lista över identifiering av relevanta 

funktionaliteter och formågor, vilket är problematiskt på grund av den oenighet som råder om vad 

välbefinnande är (jfr. Nussbaum 2000, s. 13; Sugden 1993, s. 1953-1954, refererad i Clark 2005, s. 5). I 

sitt försvar hävdar Sen (2004, ss. 78-79) att en förutbestämd lista av förmågor skulle begränsa 

forskningsmöjligheter att undersöka andra förmågor som kan anses vara viktiga för att en människa ska 

nå välbefinnandet. Därmed kan utvecklingen av social förståelse hämmas, samt den roll som den 

offentliga debatten har i opionsbildning motarbetas (ibid.). Dessutom är vissa förmågor inte 

observerbara, då behövs det göra en egen lista som grundas på antaganden (Sen 1992, s. 52). Emellertid 

har Sen i sina vetenskapliga texter föreslagit flera förmågor, funktionaliteter, varor och friheter som 

forskarna kan använda sig av enligt forskningens behov. Dessa förmågor är till exempel allt man gör för 

att nå sina mål genom att använda sig av varor som sociala normer, rättigheter, rörelsefrihet, personliga 

egenskaper, sysselsättning, kultur, husrum, utbildning, hälsa med mera (Sen 2003, s.54, 2012, s. 18). 

Listan av förmågor kan vara lång och innefattar bland annat förmåga att utöva kontroll över varorna 

(Sen 2012, ss. 17-20), att prioritera och administrera, att arbeta inom det område man har utbildat sig till 

(jfr. Sen 2003, ss. 46-47, 53-55), att interagera med sin omgivning, att skicka brev till myndigheter, att 

delta i samhällslivet, och så vidare. (jfr. Sen 1982 [1981], ss. 25-27, 46, 93, 155-156, 2004,s. 78). Den 

tredje kritiken väcks av Martha Nussbaum (2012, s. 56) då hon hävdar att Sen är emot att ge förmågorna 

en rangordning. Hon menar att i vissa fall är det nödvändigt att hierarkisera dem när de kolliderar med 

varandra. Den som anses vara viktigare överordnas i förhållande till den som orsakade konflikten. 

Emellerid har Sen (2004 ss. 78-79) accepterat att hierarkisera förmågorna men det borde göras med 

försiktighet så att det inte blir en godtycklig rangordning. Den fjärde kritiken handlar om svårigheter att 

göra interpersonella jämförelser på grund av oenigheten vad gäller värderingar av förmågor och 

heterogenitet som informationsbas består av då det byggs på individuella faktorer (Beitz 1986, refererad 

i Clark 2005, s. 6).  Sen (1997, s. 214) föreslår en användning av andra metoder, som till exempel 

inkomstrelaterade metoder, för att komplettera FP:s informationsbas vilket underlättar jämförelser för 

mätning av ojämlikheter och omfördelningar.  

 

Styrkor hos FP är att det är ett ramverk vars främsta kännetecken är att det är flexibelt och mångsidigt 

då det inte finns en förutbestämd och rangordnad lista av förmågor eller områden (Alkire 2002, ss. 8-11, 
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28-30, refererad i Clark 2005, s. 6). Detta möjliggör utvecklingen av analysmodeller efter 

forskningssyftet. Därtill tas personliga egenskaper och resurser samt individens värdeomdömen på dessa 

hänsyn till under bedömningsprocessen av den personens situation (Clark 2005, s. 11). Tack vare detta 

skapas det gynnsammare förutsättningar för en bättre analys. Om forskningssyftet är att bedöma 

fattigdom kan ett litet antal förmågor utgöra listan. Däremot om det är välbefinnande det ska forskas om 

kan listan bli betydligt längre (Sen 2004, s. 79; Clark 2005, s. 6). Problemet med de interpersonella 

jämförelserna kan lösas med hjälp av andra metoder, exempelvis inkomstrelaterade, som underlättar 

homogenisering av personliga variationer som kan finnas i forskningens insamlade material. 

 

Ovan har det lyfts fram fyra aspekter hos FP som påvisar dess svagheter och styrkor. Det första 

problemet är att det tycks vara svårt att operationalisera denna teoretiska ram och därmed saknar den en 

praktisk användning. Det andra är att det inte finns en lista av relevanta förmågor som man kan utgå från 

för att göra en analys av individens situation. Det tredje är att det inte finns en rangordning som kan 

underlätta urval av relevanta förmågor. Det fjärde är att det är svårt att göra interpersonella jämförelser 

på grund av att fokusen ligger på mikronivån. Trots detta har det gjorts flera försök att operationalisera 

FP, några av dessa presenteras i näst kommande kapitel, samt hur FP har tillämpats i forskningsvärlden. 

De valda forskningarna anses vara relevanta eftersom de använder sig av en multidimensionell analys 

det vill säga de gör kopplingar mellan det som i uppsatsen kallas för mikro-, mellan- eller makronivå. 
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4. Tillämpning av förmågoperspektiv (FP) och tidigare empiriska studier 

 

FP används för att bedöma bland annat fattigdom, ojämlikhet, välbefinnande, social rättvisa, 

diskriminering, hälsa, mänskliga rättigheter och utveckling (jfr. Comim 2001, s. 4; Sen 2004, s. 77; 

Clark 2005, s.11). Vissa studier har fokuserat på mätning av välbefinnande i samband med fattigdom. 

Andra forskare har lagt fokus på funktionaliteter och utvecklingsmöjligheter utifrån frihet att välja samt 

mänskliga talanger och färdigheter (ibid.). En tredje forskningsinriktning har studerat ojämlikhet 

gällande kön, etnicitet, klass och ålder i samband med förväntad livslängd, näring och utbildning (ibid.). 

Som tidigare nämnts, erkänner Sen (1997, ss. 214-216) att det behövs kompletterande metoder för att 

utvidga FP:s informationsbas, därför föreslår han tre olika sätt att använda sig av dessa. De två första är 

att blanda inkomstrelaterade mätningsmetoder med variabler som FP tar hänsyn till som till exempel 

långvarig arbetslöshet och tillgång till hälsovård eller justera inkomsternas värde i förhållande till 

exempelvis utbildning. Det tredje är att analysera utsagor om ojämlikhet och fattigdom i förhållande till 

hierarkiska jämförelser av förmågor.  

 

Inom den internationella forskningen finns det flera försök att operationalisera begreppet förmåga, med 

hjälp av FP som utgångspunkt, till exempel de som gjordes av Martha Nussbaum (2000) och Barbara 

Hobson, Susanne Fhalén och Judit Takács (2011). Båda studier fokuserar på vad vi kallar för makro- 

och mikronivån i vår uppsats då de understryker förhållandena mellan den normativa aspekten av 

strukturella faktorer och individens förmåga att omvandla dessa till sin fördel.  Inom den svenska 

forskningen har Helene Hillborg (2010) använt sig av teoretiska utgångspunkter från empowerment med 

huvudfokus på individernas perspektiv, det vill säga mikronivån. 

 

Nussbaum (2000) gjorde en forskning om kvinnors ekonomiska, sociala och politiska rättigheter i 

Indien med teoretiska hänsyntaganden som utgångspunkter. Hon analyserade olika domstolsbeslut om 

rättigheter som olika kvinnor åberopade och kompletterade sin analys med intervjuer. Hennes lista av 

förmågor utgår från grundläggande mänskliga rättigheter och fokuserade på rättvisa i det indiska 

samhället utifrån ett genusperspektiv. Den primära tanken är att grundläggande rättigheter är basala för 

ett rättvist samhälle (ibid. s. 60). I Nussbaums lista av förmågor identifieras tio olika områden som 

motsvarar mänskliga rättigheter och de viktigaste förmågorna för att öka individens möjligheter till 

utveckling. Dessa områden är (1) liv, som kopplas till livslängd och kvalitet, (2) fysisk hälsa, (3) fysisk 

integritet vilket omfattar möjlighet att röra sig fritt och skydd mot övergrepp, (4) insikt, kreativitet och 

tanke vars utveckling förstärker politisk, artistisk, religiös, vetenskaplig och kulturell utrycksförmåga, 
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(5) känslor (6) praktiskt resonemang för att kunna planera sitt liv (7) föreningsliv som främjar social 

delaktighet och bekämpar diskriminering, (8) förhållande med djur, natur och miljö, (9) fritid och (10) 

kontroll över sin omgivning både politiskt och materiellt (ibid. 2000, ss. 78-80, 2012, ss. 53-55).  

 

Det räcker inte att det finns en välutvecklad lagstiftning för att rättigheterna ska anses som värdefulla 

måste individerna ha möjlighet att åtnjuta dem (jfr. Nussbaum 2000, ss. 24–33). Samhället och i 

synnerhet staten bör garantera alla tio områden även om vissa inte betraktas som viktiga. Hon ger som 

exempel området fritid vilket kan anses vara mindre viktigt, men kan vara avgörande för vad som 

betraktas som livskvalitet. Det kan hända att olika områden kolliderar med varandra, de kan då få olika 

hierarkier. Emellertid måste man vara uppmärksam på att det som fick den lägsta hierarkin inte 

ignoreras (Nussbaum 2012, s. 56 ). Förmågorna tillhör i första hand individerna och i andra hand 

samhället. Med detta menas att varje person är ett mål i sig, det vill säga, att individuella förmågor bör 

användas för att tillfredställa den individens målsättning och inte andras intressen (Nussbaum 2000, s. 

87, 2012, ss. 55-57). Därmed bör sociala och politiska strukturer tas hänsyn till i bedömningen av en 

individens situation eftersom de kontrollerar och begränsar individens möjligheter för att använda sig av 

sina förmågor (Nussbaum 2000, s. 75). En varaktig deprivation av dessa påverkar dennes inre beredskap 

att fungera (ibid. s. 85). Omständigheter kring individen utgör grunden för att denne skapar sin FD 

(förmågodeprivation). Vad han eller hon anser sig kunna och få göra, känna, frukta, förvänta sig eller 

planera för framtiden utformas delvis av deras verkliga möjligheter (ibid. s. 31). Därför lyfts även 

individens sociala nätverk fram som en viktig faktor för individens sociala och ekonomiska välfärd i 

hennes lista. I den bemärkelsen fungerar familjen som medförsörjare och socialt stöd. Detsamma gäller 

föreningar som dessutom kan främja individens utbildning, politisk delaktighet i samhällslivet och ger 

denne social representation till exempel gentemot arbetsgivare i form av fackföreningar (ibid. s.15-16). 

Detta stämmer med Honneth (1992, refererad i Heidegren 2009, s. 63) då han understryker vikten av att 

individen bygger starka band med sin omgivning vilket gynnar dennes utveckling och välmående. Med 

andra ord utgör familjen och andra sociala kontakter ett trygghetsnät som individen kan räkna med om 

något oförutsett händer. 

 

I en annan studie använder sig Hobson et al. (2011) av FP för att utveckla en analysmodell för att forska 

om ”Work-life balance” (WLB). WLB avspeglar den europeiska offentliga debatten gällande mål för en 

mer produktiv arbetskraft där män och kvinnor borde kunna både arbeta och njuta av familjeliv. De 

jämför Sveriges och Ungerns tillämpning av WLB och fokuserar på rättigheter gällande arbete som 

finns i båda länder i förhållande till de faktiska möjligheter individerna har för att utnyttja dessa (ibid, s. 

169-170). FP ger ett teoretiskt ramverk för att fånga gapet mellan rättigheter och faktiska möjligheter för 
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dess tillämpning. Deras analysmodell är särskilt anpassad för deras forskningsfråga och geografiska 

område, men följer den månsidighet som kännetecknar FP (ibid. s.170). I deras analysmodell identifierar 

de huvudsakligen två nivåer, nämligen individuella faktorer och makronivå. De individuella faktorerna 

utgörs av personliga inkomster, egenskaper, nätverk och partners resurser. Makronivån delas in i två 

analysområden, normativ och diskursiv, och benämns som institutionella respektive sociala faktorer. 

Det normativa området innefattar lagar och regler och det diskursiva inrymmer den offentliga debatten 

som sker i media och sociala rörelser (Hobson et al. 2011, s. 173). De institutionella faktorerna omfattar 

rättigheter och förmågor inom den offentliga och den privata sektorn. De sociala innefattar sociala 

rörelser, media, offentliga debatt och gemenskap (Hobson et al. 2011, ss. 170-172). I studien analyseras 

även processen där faktiska rättigheter omvandlas till känsla av att kunna kräva uppfyllelse av sina 

rättigheter vilket anses vara väsentligt inom FP (Sen 1992 refererad i Hobson et al. 2011, s.172). Lagar 

och regler i sig leder inte nödvändigtvis till välbefinnande utan det kräver individens förmåga att ta till 

sig dessa (Hobson et al. 2011, s. 172). Deras forskning visar att föräldrarna i båda länder upplever 

svårigheter att kombinera familje- och arbetsliv. I Ungern finns det dock större ojämlikhet mellan män 

och kvinnor gällande valmöjligheter för att nå WLB. Detta på grund av kulturella normer och 

uppfattningar gällande könsroller samt en svag lagstiftning. Däremot upplever svenska föräldrar en stark 

känsla av att kunna kräva uppfyllelse av sina rättigheter vilket resulterar i att de tillämpar sin rätt till 

föräldrarledighet oftare än de ungerska föräldrarna (ibid, s. 169). 

 

I en studie som har gjorts i Sverige menar Helene Hillborg (2010) att individen kan känna maktlöshet 

om dennes förmågor och rättigheter inte främjas.  Hon lyfter upp vikten av social delaktighet för att 

undvika isolering. I sin avhandling om psykiskt funktionshindrades rehabiliteringsprocess till arbetslivet 

i Sverige intervjuade hon personer med psykiskt funktionsnedsättning. Syftet var att analysera om deras 

upplevda hinder och möjligheter för att aktivt kunna delta i samhällslivet. För att få de professionellas 

perspektiv intervjuade hon även informanter inom olika myndigheter som hade kommit i kontakt med 

dem (Hillborg 2010, s. 30-31, 41).  Hennes teoretiska utgångspunkter är Marc A. Zimmermans (1995)  

”empowerment”. Denna teori förklarar bland annat individens upplevelser av personlig kontroll och om 

sin egen självuppfattning. Exempel på detta är komponenter som individen tror sig ha för att kunna 

påverka sin egen situation gällande arbetsliv och motivation (Zimmerman & Rappaport 1988, refererad i 

Hillborg 2010, s. 34). Det handlar om individens interaktion med sin omgivning och kunskap om vilka 

alternativ som finns till hands. Att ha tillgång till dessa är betydelsefullt för att kunna handla 

målmedvetet och uppnå de resultat denne önskar. Med andra ord känner individen psykologisk 

”empowerment”. Om individen inte upplever dessa komponenter blir erfarenheten istället det motsatta, 

att denne känner maktlöshet över sin situation (Zimmerman 1995, refererad i Hillborg 2010, s. 35-36).  
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Att tillfriskna handlar om att med stöd öka sin delaktighet i samhällslivet och att ha kontroll över sitt 

eget liv än att bli frisk från sjukdom (jfr Anthony, Cohen, Farkas & Gagne 2002 refererad i Hillborg 

2010, s. 17; Degan 2003; Topor 200 refererade i Hillborg, 2010, s. 17). Detta för att motverka att 

individen fastnar i långvarig arbetslöshet, sjukdom och utanförskap (Anthony et al. 2002, refererad i 

Hillborg 2010, s. 17). Studiens resultat pekar på vikten att få rätt stöd under rehabiliteringsprocessen 

samt att ha kontakt med den psykosociala arbetsmiljön (Hillborg 2010, s. 5). Att gå från att vara en 

stigmatiserad individ till att istället få uppleva sig vara en duglig person ökar individens tro på sig själv 

och sin egen förmåga. Dessa faktorer stärker självkänslan hos individen, underlättar integration och har 

ett normaliserande syfte (Krupa 2004; Richardson 2005; Borg & Kristiansen 2008; Provencher, Gregg, 

Mead & Mueser 2002; Strong 1998; Gewurtz & Kirsh 2007 refererade i Hillborg 2010, s. 24). Krupa 

2004 bl.a., refererad i Hillborg 2010, s. 24).  Det vill säga individens ”empowerment” process borde 

tillämpas oavsett slutgiltigt resultat för att öka individens känsla av delaktighet i besluten som handlar 

om dennes liv (Hillborg 2010, s. 52, 57).  

 

De tre studier som presenteras ovan uppmärksammar individens möjligheter för att utveckla och 

tillämpa sina förmågor för att nå sina rättigheter i sampelet med sin omgivning. I det kommande kapitlet 

förklaras vårt metodval samt vilka tillvägagångsätt vi har använt oss av. Vi tar även upp etiska 

hänsyntaganden gällande vårt möte med intervjupersonerna och hantering av den insamlade empirin. 

Längre fram ger vi en utförlig förklaring av vår analysmodell och operationalisering av förmågor. 
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5. Metod 

 

5.1. Metodval och urval 

 

Vi har valt att fokusera på hur människor med funktionsnedsättning skapar sin FD (förmågodeprivation) 

i relation till de möjligheter som skapas av strukturella och personliga faktorer (jfr. Sen 1997, ss. 201-

202, 2003, ss. 48-49, 2012, ss. 9, 18). För att göra detta har vi valt att genomföra intervjuer och fråga de 

funktionsnedsatta hur de värderar sina förmågor, hur de bemöts av myndigheterna och huruvida de 

känner några hinder för att använda sina förmågor. Genom att analysera deras utsagor får vi vetskap om 

de upplever en minskning av möjligheter till att använda sig av sina förmågor i förhållande med sin 

omgivning eller inte och i så fall på vilken nivå (jfr. Sen 1997, ss. 214-216). Kvalitativa intervjuer och 

ett teoretiskt perspektiv blir då de rätta verktygen för att samla in materialet och analysera vår empiri. 

Det måste dock uppmärksammas att kvalitativa metoder har sina begränsningar för vår studie (Larsson 

et al. 2005, s. 92). För det första anses det vara nödvändigt inom FD att använda sig av statistiska 

metoder, som till exempel inkomstrelaterade mätningsmetoder, för att komplettera informationsbasen 

vilket underlättar interpersonella jämförelser (Sen 1997, s. 214). För det andra har kvalitativa metoder 

en begränsning gällande generaliserbarhet i statistisk mening. Däremot kan det göras en analytisk 

generalisering vilket betyder att bedömningen grundas på en teoretisk analys och ger en ledtråd till 

vilket belägg det finns i liknande situationer (Kvale 1997, s. 210-212, refererad i Larsson et al. 2005, s. 

118). För att genomföra analysen var det nödvändigt att välja utsagor som var gemensamma bland 

informanterna och som belyser erfarenheter som vanligt förekommer i deras vardag (jfr. Hargreave 

1998, refererad i Kvale & Brinkmann 2009, ss. 254-255). Även att inom kvalitativa studier kan enskilda 

fall vara tillräckliga för att göra generaliseringar (Flyvbjeg 2006, refererad i Kvale & Brinkmann 2009, 

s.283), är vi medvetna om att sex intervjuer kan betraktas som ett litet antal för att få tillfredsställande 

mängd av empiriskt material. Trots detta har vi har valt att enbart använda oss av kvalitativ metod och 

fokuserat på en analytisk generalisering av vår empiri. En anledning för detta val är att det finns en 

tendens hos ekonomer att operationalisera nytta efter maximering av resurser och översätta den till 

statistiska siffror när det gäller att analysera välfärdsstatens resultat. Detta gör att kvantitativa studier 

orsakar oriktigheter i att bedöma individens livssituation (Sen 2012, s. 2). För att utföra en studie om 

funktionsnedsattas FD har det varit nödvändigt att utveckla en analysmodell som har låtit oss dra nytta 

av FP (förmågoperspektiv) som teoretisk grund.  Hur vi har gått tillväga förklaras i detalj i nästa avsnitt. 
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Vår empiri består av utsagor från sex individer i åldrarna 29-77 år, en man och fem kvinnor. Fyra av 

intervjupersonerna har funktionsnedsättning på grund av multipel skleros
5
 (MS), och två på grund av 

fysiska skador som har orsakats av olyckor. En av intervjupersonerna är gift och fem är ensamstående. 

Två intervjupersoner har barn varav en har en hemmaboende tonåring. Alla intervjupersonerna har 

någon form av statligt bidrag. Två har arbete på 50 procent och sjukersättning på resterande 50 procent.  

Fyra har sjukersättning eller pension på 100 procent. Samtliga intervjupersoner är insatta i 

handikappfrågor genom olika organisationer som exempelvis handikappråd
6
 eller politiska verksamheter 

eller diskussionsgrupper. 

 

5.2. Tillvägagångssätt  

 

Intervjufrågorna formulerades efter att vi hade gjort en analys av FP:s centrala begrepp och andra 

forskares tillämpningar av FD (jfr. Ekholm & Fransson 2009, s. 61-62). Det krävdes en utformning av 

en analysmodell, särskilt designad för den målgrupp vi studerar och våra forskningsfrågor. 

Intervjufrågorna var semistruktuerade, vilket betyder att det som används är en blandning av 

struktuerade och ostruktuerade frågor (Trost 2010, ss. 41-42).  Detta innebär för det första att frågorna 

blev indelade i uppsatsens olika nivåer som i sin tur omfattar olika teman.  För det andra var frågorna 

öppna i sin karaktär vilket gav oss möjlighet att kunna ställa följdfrågor under samtalens gång för att 

fördjupa oss i de intervjuades utsagor (Ekholm & Fransson 2009, s. 73). Fokusen var på 

intervjupersonernas tankegångar och uppfattningar, uppföljningen skedde direkt i konversationen och 

inte enligt en förutbestämd mall (Esaiasson et al. 2009, ss. 259-260, 298-299; Ekholm & Fransson 2009, 

s. 27).  Denna metod rekommenderas när det är ett nytt område man vill forska i, för då kommer 

respondenternas subjektiva åsikter fram (Ekholm & Frasson 2009, s. 13), vilket är det vi var ute efter.  

 

Vi använde oss av snöbollsurval för att kunna komma i kontakt med människor med 

funktionsnedsättning. Det utgår från att de intervjupersoner som vi har fått kontakt med har i sin tur 

hjälpt till att hitta andra analysenheter (jfr. Larsson et al. 2005, ss. 103, 175; Esaiasson et al. 2009, ss. 

216, 291). På det sättet har snöbollseffekten rullat igång och resulterat i sex intervjupersoner. 

Nackdelarna med denna urvalsmetod är för det första att den inte är slumpmässig eftersom det är 

                                                 
5
 MS, Multipel skleros, är en sjukdom som angriper och ger skador på det centrala nervsystemet (Stockholms läns landsting 

2013). 

6
 Handikappsråd är ett rådgivande organ som arbetar under kommunalstyrelsen och som medverkar i kommunens nämnders 

verksamhetsplanering och ger förslag angående frågor som rör personer med funktionshinder (Sollentuna Kommun 2013) 
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kontaktpersonen som väljer vem som ska vara med på intervjun och inte intervjuaren.  För det andra nås 

inte en bred population utan endast ett begränsat antal analysenheter. Båda nackdelarna gör att studiens 

trovärdighet försämras. För att förbättra den är det lämpligt att jämföra analysenheten med populationen 

inom intressegruppen om egenskaperna överensstämmer med varandra (Esaiasson et al. 2009, s. 216). I 

denna studie krävdes det att intervjupersonerna uppfyllde tre krav, det vill säga att vara äldre än 18 år, 

att ha en funktionsnedsättning och att ha någon form av statligt bidrag. Trots de ovan förklarade 

nackdelar valde vi snöbollsurval som urvalsmetod då målgruppen är svårtåtkomlig.  

 

Vi har båda närvarat vid samtliga intervjuer vilket anses vara en fördel eftersom förståelsen för den 

intervjuades utsagor blir bredare än när det bara är en intervjuare. För att undvika att den intervjuade 

skulle känna sig i underläge har vi haft olika roller. En av oss ställde intervju- och följdfrågor. Den 

andra följde uppmärksamt intervjufrågeformuläret och kontrollerade att alla frågor var besvarade. Detta 

har underlättat samtalsflödet och tillförsäkrat tillförlitligheten då det är två som kan försäkra att inget 

värdefullt går förlorat (Trost 2010, s. 66-67). Den intervjuade fick bestämma platsen för intervjun, trots 

att detta inte rekommenderas eftersom den då kan ske i en störande miljö (ibid. s. 65). Detta gjordes 

ändå på grund av att målgruppen kan ha svårigheter att förflytta sig. Syftet var att skapa en så gynnsam 

situation som möjligt för de intervjuade (Ekholm & Fransson 2009, s. 22 ). Resultatet blev olika 

intervjumiljöer som informanternas hem, på caféer, på rehabliteringcenter och en datorstöddintervju via 

telefon.  Intervjuer via telefon kan med fördel användas då det inte går att träffas av olika orsaker, i vårt 

fall hälsoskäl. Nackdelarna är att man missar gester och ansiktsutryck och att det kan vara svårt att få 

noggranna beskrivningar (Elmholdt 2006, refererad i Kvale & Brinkman 2009, s. 165). 

 

Samtliga intervjuade/informanter blev informerade om att interjvun skulle ta ca 60 minuter och att dessa 

skulle spelas in på diktafon. En fördel med inspelningen är att det minskar risken för omtolkning av 

deras utsagor då det finns möjlighet att lyssna på intervjun flera gånger. En annan fördel är att samtalet 

blir flytande eftersom man kan fokusera på det och inte på skrivandet (jfr. Patton 1990, s. 348-349, 

refererad i Larsson et al. 2005, s. 100; Ekholm & Fransson 2009, s. 58).  Nackdelar med denna metod är 

att intervjupersonen kan känna sig mer begränsad med vad den vågar säga. En annan nackdel är att det 

tar tid att transkribera intervjuerna i efterhand (Ekholm & Fransson 2009, s. 58). Ett noggrant 

övervägande gjordes och fördelen med att använda diktafonen vägde tyngre då det var viktigt att få 

ordagranna citat till uppsatsen (Larsson et al. 2005, s. 100). När vi citerade de intervjupersonernas 

formuleringar ändrade vi det till skriftspråk för att det skulle ha en akademisk form (Trost 2010, ss.156-

158).  
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Sammanfattningvis har vi samlat in intervjumaterialet genom semistruktuerade intervjuer. Vi har använt 

oss av snöbollsurval för att komma i kontakt med intervjupersonerna som själva valde mötesplatserna. 

Vi har även tagit hänsyn till etiska aspekter då den intervjuade fick vetskap om hur lång intervjun skulle 

vara och att den skulle spelas in. Nedan förklarar vi mer ingående vad etiska hänsyntagande innebär 

gällande vårt möte med intervjupersonerna och hantering av den insamlade empirin. 

 

5.3. Etiska hänsynstaganden 

 

Inför varje intervjutillfälle var det viktigt att vi skulle inge respekt och trygghet för intervjupersonerna.  

Därför informerade vi samtliga intervjudeltagare med ett brev om uppsatsens syfte.  I brevet stod 

uppgifter om hur lång tid intervjun skulle ta, deras rätt att vara anonyma samt deras rätt att inte svara på 

frågor de inte ville. De informerades även om att de hade rätt att avbryta sin medverkan utan att ge 

någon orsak till detta. Deras personliga uppgifter behandlades konfidentiellt och förstördes efter 

avslutad studie (Ekholm & Fransson 2009, ss. 23-25) Av samma etiska skäl och för att skydda 

intervjupersonernas konfidentalitet har vi fingerat deras namn när vi citerade dem under kapitel 6, 

Resultat och analys (jfr. Kvale & Brinkman, 2009, s.88-89). Intervjupersonerna har även rätt att ta del 

av den slutliga uppsatsen om de vill. För att visa vår uppskattning fick alla intervjupersoner en biobiljett 

som tack för sin medverkan (Ekholm & Fransson 2009, ss. 23-25).  De andra etiska aspekter som togs 

hänsyn till är att vara medveten om att det finns en maktrelation mellan den intervjuade och intervjuaren 

(Kvale 2006, refererad i Kvale & Brinkmann 2009, s. 92). Svårigheter kan vara att hitta en balansgång 

mellan intervjuarens vilja att få kunskap och att undvika att kränka intervjupersonen.  Vi löste detta 

dilemma genom en noggrann planering av intervjun samt formulering av intervjufrågorna (ibid ss. 190-

191). För att göra det skaffade vi oss en grundlig kunskap om ämnet och tog hänsyn till den intervjuades 

känslighet i vissa frågor (Kvale & Brinkmann 2009, s. 90).  

 

Sammantaget kan vi hävda att intervjupersonerna fick den information som de borde ha fått och vi har 

följt de etiska aspekterna som kvalitativa intervjuer kräver. Efter varje avslutad intervju frågade vi om 

de ville tillägga något och om huruvida några av våra frågor hade känts obehagliga.  Samtliga 

intervjupersoner svarade att de inte hade känts obehagliga och intervjun avslutades med en bra 

stämning. Nedan beskrivs en ingående presentation av vår analysmodell och operationalisering som 

grundas på FP:s centrala begrepp.  
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5.4. Analysmodell av förmågor 

 

Som tidigare nämnts, erkänner Sen (1997, ss. 214-216) att det behövs kompletterande metoder av 

kvantitativ karaktär för att utvidga FP:s informationsbas. Uppsatsens fokus ligger på en kvalitativ analys 

av intervjupersonernas gemensamma utsagor i förhållande till utvalda förmågor. Enligt Comim (2001, 

s.5) hävdar Sen (1999, s. 53) att för att operationalisera FD behövs det göras förutbestämda definitioner 

av grundläggande grupper av förmågor. Dessutom är det viktigt att forksningen belyser drivkraften hos 

individen för att undvika att förvandla dem till passiva mottagare av sociala förmåner (Comim 2001, 

s.5.). Innan vi beskriver tillvägagångssättet för hur vi skapade vår analysmodell och operationalisering 

är det nödvändigt att först förklara vad en operationalisering av teoretiska begrepp innebär. Detta 

handlar om att omvandla teoretiska begrepp till mätbara indikatorer med potentiella empiriska 

användningar som kan tillämpas i kvantitativa eller kvalitativa forskningsanalyser (jfr. Comim 2001, s. 

1; Esaiasson et al. 2003, s. 20;). Det finns inte ett enhetligt sätt att mäta och samla in empiri vilket 

innebär att operationalisering alltid kan ifrågasättas (Esaiasson et al. 2003, s. 58). Om begreppen och 

indikatorerna inte är tätt kopplade till varandra kan undersökningen få bristande validitet
7
. Om de 

däremot överenstämmer med varandra ger detta bra förutsättningar för att göra trovärdiga tolkningar av 

empirin (ibid. s. 59).  

 

 

                                                 
7
 Validitet betyder att indikatorer/variabler som används i undersökningen överenstämmer med de teoretiska begreppen och 

leder till en lämplig mätning av dessa, det vill säga det undersöks det som påstås (Esaiasson et al. 2003, s. 61). 
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För att konstruera vår analysmodell av förmågor har vi gått igenom en tvåstegsprocess. Första steget är 

att kartlägga vår analysmodell genom en grafisk presentation där de tre analysnivåerna anges. Det andra 

steget är att operationalisera begreppet förmåga genom att först göra ett urval av relevanta förmogår 

samt deras respektive indikatorer. Den grafiska representationen är inspirerad av den som Hobsons et al. 

(2011) har gjort. Det finns en väsentlig skillnad mellan deras analysmodell och vår vilket är att de 

identifierar huvudsakligen två nivåer, nämligen mikro och makronivå. Mikronivån benämns som 

individuella faktorer och makronivån delas in i två analysområden, det vill säga normativ och diskursiv, 

som i sin tur benämns som institutionella respektiv sociala faktorer. I vår analysmodell identifierar vi tre 

nivåer, mikro-, mellan- och makronivå. På mikronivån innefattas personliga faktorer, mellannivån 

omfattar kontakter som individen har i samspelet med sin omgivning och makronivån utgörs av 

strukturella och institutionella faktorer samt den offentliga debatten. Varje nivå förklaras utförligt under 

kapiteln Resultat och analys. Individens FD bedöms i enlighet med människans livskvalitet i samband 

med förmågor och funktionaliteter som uppfylls (Sen 1997, s. 198, 2003, s. 43, 2012, ss. 19). 

Uppsatsens samtliga nivåer utgör därför grunden för att kunna bedöma om människor med 

funktionsnedsättning upplever FD eller inte.  I varje nivå har vi valt att inkludera funktionaliteter, 

friheter, varor och nytta som indikatorer till förmågorna som studeras.  Ovan visar Figur 5.4.1 en 

översikt av vår analysmodell där samtliga nivåer är representerade. På det sättet blir det lättare för 

läsaren att förstå hur analysen genomfördes.   

 

Denna grafiska representation utgjorde grunden för att utveckla vidare det andra steget av vår 

analysmodell, det vill säga operationaliseringen av förmågor i förhållande till forskningsfrågor, vilket 

syns i tabell 5.4.1. Detta var en process som krävde fyra olika moment. För det första utvecklade vi en 

egen lista av förmågor som Sen föreslår (Sen 1992, s. 52). Det är inte vår mening att fastställa en lista av 

relevanta förmågor för människor med funktionsnedsättning, eftersom det kan finnas andra som 

målgruppen besitter och som kan vara viktigt att studera vidare. Samma förmågor kan värderas olika 

eller har olika betydelse beroende på vad forskningen gäller och på kulturen som råder i ett visst 

samhälle (Sen 1992, s. 108). För det andra analyserade vi vårt urval av förmågor med hjälp av den 

teoretiska ramen och de tidigare forskningar som vi tog upp under teori ram respetive tillämpningen av 

FP och tidigare empiriska studier. Bland de utvalda förmågorna finns de som anses vara allmänt 

grundläggande för att alla individer, oavsett sitt hälsotillstånd, ska kunna utvecklas till sitt fullo och de 

som är specifika för målgruppen. Detta för att få information om huruvida de lever på lika villkor som 

resten av populationen eller i relativ fattigdom gällande deras möjligheter till utveckling. Eftersom det 

inte finns inga specificerade nivåer där man kan placera dessa förmågor för att utföra en analys (Alkire 

1998, s. 3, refererad i Comim 2001, s. 3), delade vi in dem i de olika nivåerna under moment tre. 
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 INDIKATORER 

Nivåer Förmågor Funktionaliteter Friheter Varor Nytta 

B 

E 

D 

Ö 

M 

N 

I 

N 

G 

 

A 

V 

 

F 

Ö 

R 

M 

Å 

G 

O 

D 

E 

P 

R 

I 

V 

A 

T 

I 

O 

N 

MIKRONIVÅ 

att hålla sig frisk 
att vila, att äta näringsriktig mat, 

att träna, att få vård 
valmöjligheter 

gällande viktiga 

aspekter i sitt liv 

som socialt 

umgänge, arbete, 

ekonomiska 

resurser, 

stödinsatser 

näringsrik mat, stödinsatser, sjukvård, 

ekonomiska resurser, träningsplats 

grad av nöjdhet i 

förhållande med 

vad de har 

åstadkommit 

att försörja sig 

att ta tillvara kunskapen de 

besitter, att ha ett avlönat arbete 

i det yrke de har erfarenhet i, 

utbildning, arbetslivserfarenhet, kontakter 

inom branschen de har arbetslivserfarenhet i, 

personliga styrkor, stödinsatser 

att umgås med familj 

och vänner 

att bygga starka band med 

andra, att planera fritiden 

socialt nätverk, ekonomiska resurser, tid, 

personliga styrkor 

att prioritera och 

administrera sitt liv 

att planera vardag och fritid 

ekonomiskt och tidsmässigt 

tidsuppfattning, ekonomiska resurser, 

personliga styrkor 

MELLANNIVÅ 

att vara socialt 

delaktig 

att aktivt ta kontakt med 

organisationer och föreningar, 

att vara politiskt aktiv 

möjlighet att få 

kontakt med 

samhället, 

faktiska 

möjligheter att 

fritt välja insatser 

som de har behov 

av, att få tillgång 

till 

informationsflöde 

socialt nätverk, ekonomiska resurser, tid, 

personliga styrkor 

grad av nöjdhet 

gällande: 

myndigheternas 

och 

organisationernas 

bemötande 

social delaktighet 

att välja mellan 

insatser som finns 

att få information från 

myndigheterna, från 

organisationer, från kontakter 

med samma 

funktionsnedsättning eller som 

är insatta i ämnet 

utbildning, kunskap, tekniska resurser som 

t.ex. telefon, kommunikationsflöde i form av 

informationsblad från olika organisationer, 

myndighetskontakter som t.ex. handläggare 

eller kurator, personliga styrkor, sociala 

normer, rättigheter till olika stödinsatser, 

att kunna påverka 

myndigheternas 

bemötande 

att veta vilken myndighet de ska 

vända sig till, att ta kontakt med 

offentliga organisationer, kunna 

överklaga myndighetens beslut, 

att förstå myndigheternas 

språkbruk, att vara lika mycket 

värda 

utbildning, kunskap, tekniska resurser som 

t.ex. telefon, kommunikationsflöde i form av 

informationsblad från olika organisationer, 

myndighetskontakter som t.ex. handläggare, 

kurator, personliga styrkor. Sociala normer, 

att vara lika mycket värd 

MAKRONIVÅ 

att tillämpa sina 

rättigheter 

att skaffa sig kunskap om sina 

rättigheter, att aktivt söka 

uppfyllelse av sina rättigheter, 

att vara lika mycket värd, att 

spara till sin ålderspension 

möjlighet till 

utbildning, till 

arbete, att spara 

till sin 

ålderspension 

utbildning, sociala normer, ekonomiska 

resurser, rätt till utbildning, rätt till arbete, 

anpassning, socialförsäkringar, att röra sig 

fritt 

nöjdhet med hur 

de framställs i den 

offentliga debatten 

och deras 

möjlighet att 

påverka och om 

deras behov 

bemöts korrekt 

att kunna påverka 

bidragspolicy 

att utrycka sina åsikter, att delta 

i den offentliga debatten 

yttrandefrihet, 

frihet att delta i 

del sociala livet 

rättigheter till olika stödinsatser, sociala 

normer, lika värde, offentlig debatt 

Tabell 5.4.1. Förmågor och indikatorer för att bedöma funktionsnedsattas förmågodeprivation 
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Slutligen designade vi en tabell som är inspirerad av en aggregerad matris, vilket visas i tabell 5.4.1. En 

aggregerad matris har för syfte att främja interpersonella jämförelser inom multidimensionella analyser
8
, 

genom att minska variationerna mellan analysenheter. Detta görs genom att analysera variablerna istället 

för analysenheterna. (Martinetti 2000, s. 7, refererad i Comim 2001, s. 10). Matrisens horisontala fält 

innehåller förmågor som är indelade i mikro -, mellan- och makronivå. De vertikala fält innehåller 

indikatorer som är sammanlänkade till varje förmåga. Dessa indikatorer utgörs av funktionaliteter, 

friheter, varor och nytta. Nackdelen med aggregering är de individuella variationerna går förlorade 

(Larsson et al. 2010, ss. 48-49), vilket egentligen inte är meningen med FP, men det behövs för att 

kunna dra interpersonella jämförelser. Detta kan anses som ett motsägelsefullt argument inom FP 

(Comim 2001, s. 10).  För att utföra en holistisk bedömning av individens FD har vi analyserat de 

enskilda resultaten i samtliga nivåer genom att koppla nyttan funktionsnedsatta personer upplever i 

förhållande till de undersökta förmågorna. Värderingen av dessa förmågor kräver även att 

uppmärksamma individens personliga drivkrafter annars görs analysenheterna till passiva mottagare av 

förmåner (Sen 1999, s. 53, refererad i Comim 2001, s.4). 

 

Som vi har beskrivit ovan har vi skapat vår analysmodell av förmågor genom att designa en grafisk 

representation av den och att operationalisera begreppet förmåga i förhållande till våra forskningsfrågor 

med hjälp av en matris. Vi har genomfört en teoretisk analys av vårt intervjumaterial som består av 

utvalda gemensamma utsagor bland informanterna som belyser vanliga förekommande erfarenheter i 

deras vardag.  I kommande kapitel kommer vi att redovisa resultat och analys av vårt intervjumaterial. 

 

                                                 
8
 Multidmensionella analyser är de där flera efterföljande nivåer omfattas (Martinetti 2000, s. 7 refererad i Comim 2001, s. 

10) 
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6. Resultat och analys 

 

Analysen av empirin utgår från vår analysmodell som är indelad i tre nivåer. På varje nivå anger vi en 

kort lista av förmågor och tillhörande indikatorer, det vill säga funktionaliteter, varor, friheter och nytta 

som tillsammans tillåter oss bedöma om individen upplever FD (förmågodeprivation) eller inte. En 

bedömning av dessa indikatorer genomförs i slutet av varje nivå då syftet med den här uppsatsen är att 

synliggöra på vilken nivå människor med funktionsnedsättning upplever FD, om så är fallet. Senare görs 

en slutbedömning om huruvida människor med funktionsnedsättning generellt sett upplever FD eller 

inte genom att sammanställa resultaten från alla nivåerna. Denna slutbedömning implementeras under 

rubriken Bedömning av förmågodeprivation.  Resultatet kan tyda på att människor med 

funktionsnedsättning upplever FD på alla tre nivåerna, men främst på mellan- och makronivån. Bortsett 

från själva funktionsnedsättningen kan detta bero på fyra orsaker. För det första finns det en 

välutvecklad lagstiftning som är tänkt att skydda de mest utsatta i samhället fast den är svår att nå på 

grund av hur den är formulerad. För det andra vittnar de intervjuade om brist på skicklighet och kunskap 

hos socialarbetare eller tjänstemän att tolka lagstiftningen. För det tredje är arbetsmarknaden 

strukturerad på ett sätt som förhindrar de funktionsnedsatta att skaffa sig ett avlönat arbete för att kunna 

försörja sig. För det fjärde framställs människor med funktionsnedsättning i den allmänna diskursen som 

en belastning för samhället. Detta kan försvåra för dem att skapa en känsla av att vara likvärdiga alla 

andra. Alla dessa anledningar ökar risken att människor med funktionsnedsättning hindras från att 

komma åt sina rättigheter och att nå en livskvalitet på samma villkor som resten av populationen. Deras 

frihet att välja mellan de valmöjligheter som finns blir då depriverade. 

 

6.1. Mikronivå   

 

Mikronivån omfattar personliga faktorer som till exempel hälsa, utbildning, arbete, vänskapskrets och 

personliga egenskaper (jfr. Honneth 2003, refererad i Heidegren 2009, ss. 66-68). Inom den här nivån 

har vi valt att lyfta fram fyra viktiga förmågor för människans grundläggande utveckling.  Dessa är att 

hålla sig frisk, att försörja sig, att umgås med familj och vänner samt att kunna prioritera och 

administrera sitt liv (jfr. Sen 1982 [1981], ss. 25-27, 46, 93, 155-156, 2003, ss. 46-47, 49, 53-55 2004,s. 

78; Nussbaum 2000, ss. 78-80, 2012, ss. 53-55). Beskrivningar av dessa förmågor ger oss vetskap om 

svårigheter som människor med funktionsnedsättning möter i sin vardag. Det är viktigt att tydliggöra att 

när deras utbildning och arbetsliv tas upp menas kunskap och erfarenhet de redan har sedan tidigare. 
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Deras möjligheter till vidareutbildning samt utveckling i arbetslivet kommer att tas upp i makronivån. 

Den här nivån handlar om stödinsatsers påverkan i deras liv, vilket inte borde blandas ihop med 

problematik som de upplever för att få dessa. Detta synliggörs i både mellan- och makronivån.  

  

Den första förmågan, att hålla sig frisk, anses vara ett mål i sig eftersom den utgör grunden till 

individens utveckling, oavsett sitt hälsotillstånd (Sen 1983, s. 164). Funktionaliteter som kan vara 

indikatorer till den förmågan är att vila, att äta näringsrik kost, att träna och att få vård (ibid.). Det krävs 

även att individerna kan utöva sin frihet att välja den livsstil som främjar deras hälsa (jfr. Sen 2003, s. 

44, 2012, s. 9). För målgruppen är dessa funktionaliteter viktiga eftersom deras hälsa redan är påverkad 

av funktionsnedsättningen.   

 

”… Det är inte riktigt på samma sätt som när man är frisk. På grund av sjukdomen så 

kommer jag att prioritera att bo bra, att ha en bra säng. För mig är det så viktigt för att jag 

är mer sårbar än andra människor. Man lever bra, man äter bra, man sover bra, man tränar 

och undviker negativa saker så gott det går…” (Lisa, 50) 

 

Citatet visar att varor som näringsrik mat, stödinsatser, sjukvård, ekonomiska resurser, träningsplats har 

en särskild betydelse för människor med funktionsnedsättning för att kunna hålla sig friska. Efter 

funktionsnedsättningens uppkomst har intervjupersonerna upplevt en omfattande förändring i deras liv 

gällande rörlighet, ork, ekonomi och socialt liv. Därför har dessa varor en annan dimension för dem 

eftersom de inte är självklara i deras vardag. Bland stödsinsatserna räknas bland annat kontaktpersoner, 

arbetsterapeut, sjukgymnast, Försäkringskassans och kommunal handläggare.   

 

En annan förmåga som kan bli kritisk bland människor med funktionsnedsättning är att försörja sig.  

Tillhörande indikatorer är funktionaliteter som att ha ett avlönat arbete i det yrke de har erfarenhet i och 

att kunna ta tillvara kunskapen de besitter. Den sistnämnda funktionaliteten blir nödvändigt för att öka 

deras arbetsmöjligheter (jfr. Nussbaum 2000, ss. 78-80, 2012, ss. 53-55; Sen 2003, s. 55). För att 

förmågan att försörja sig ska uppfyllas behövs valmöjligheter (jfr. Townsend 1979, refererad i Halleröd 

1991, ss. 62-63, 73; Fromm 1987, ss. 24-25; Zimmerman & Rappaport 1988, refererade i Hillborg 2010, 

s. 34). På grund av deras funktionsnedsättning kan varor som utbildning och arbetslivserfarenhet förlora 

det värde de hade före uppkomsten av funktionsnedsättningen.  

 

 “När man är med i ett sådant här funktionshindersråd så får man en symbolisk summa 

som är 350 kr efter skatt per möte och inte ens per timme. Inte som andra typ av styrelse, 
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alltså det är inte motsvarande vad politikerna får… Trots att jag är högutbildad, lever jag 

på existensminimum” (Anna, 73) 

 

Det framgår av citatet att även människor som är högutbildade och hade en produktiv och riklig 

arbetslivserfarenhet kan bli låginkomsttagare efter att ha fått funktionsnedsättningen. Informanterna 

intygar att om de skulle ha bättre ekonomiska förutsättningar skulle de ha ett mer aktivt socialt liv och 

skulle kunna betala till exempel en kontinuerlig rehabiliteringsträning och andra hjälpmedel de behöver 

för att må bättre.  De ekonomiska svårigheter de upplever beror i vissa fall på att de inte har ett avlönat 

arbete och på att rättigheter de åtnjuter är beroende av i vilken kommun de bor i (Nyheter P4 Värmland 

2013). Detta kan innebära att de behöver mer stödinstatser än de får eftersom de har en ekonomi som 

endast räcker för att täcka sina grundläggande behov, det vill säga de lever i relativ fattigdom i 

jämförelse med resten av populationen (jfr. Korpi 1971, refererad i Halleröd 1991, s. 22; Sen 1982, 

ss.14-16). Arbetet har inte bara ett utilitaristiskt mål för människor utan det ger dem även en mer positiv 

inställning till sin livssituation både ekonomiskt och socialt (jfr. Zimmerman & Rappaport 1988, 

refererad i Hillborg 2010, s. 34; Sen 1997, s. 195-196; 2012, ss. 6-8).   

 

”… Ja, jag har valmöjligheter… Jag menar att jag har ju MS men annars är jag frisk. Jag 

har ett socialt liv, jag träffar mycket folk… Jag har min livsfilosofi: det finns inget jag inte 

kan göra. Allt går att göra i frihet…” (Johan, 29). 

 

Intervjupersoner som har ett avlönat arbete känner att de har kontroll över sitt liv och förutom 

funktionsnedsättningen har de inte större svårigheter än resten av befolkningen. Arbetet ger dem också 

en känsla av frihet och att vara kompetenta. 

 

Den tredje förmågan, att umgås med familj och vänner, ger oss information om individens möjlighet att 

utföra viktiga funktionaliteter som att bygga starka band med andra människor och planera sin fritid på 

samma villkor som alla andra. Detta kan ge dem tillgång till ett socialt nätverk som är en vara som 

främjar individens utveckling av självförtroende och välmående (Honneth 1992, refererad i Heidegren 

2009, ss. 28-30, 63), alltså ett trygghetsnät som kan räknas med om något oförutsett inträffar. 

Informanterna upplever att de inte har några hinder för att bygga sitt trygghetsnät och menar att de har 

lika bra umgängeskrets som resten av befolkningen.  
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” … Det är en naturlig process, jag brukar säga att det är som ett kapitel till i en bok … 

Först levde jag ett socialt liv när jag var ensam. Sen levde jag ett annat när jag var gift men 

när jag miste min make så försvann en del av det sociala livet…” (Jenny, 77). 

 

Genom citatet framkommer att det sociala umgänget förändras i enlighet med livets gång. Livscirkeln 

har stor påverkan på vilken umgängeskrets människan väljer och under vilka förutsättningar det sker, 

det vill säga rum, tid och form. Med andra ord kan man konstatera att funktionsnedsatta har ett socialt 

umgänge som kan anses som naturlig utveckling i människors liv. Förutom trygghetsnätet är 

familjeförhållandet en vara som har en stor påverkan på deras ekonomiska förutsättningar (Nussbaum 

2000, ss. 15-16; Hobson 2011, ss. 170-172). Detta syns tydligare när det gäller jämförelser av 

ekonomiska förutsättningar mellan ensamstående och de som har en medförsörjare. 

 

”… Om jag skulle vara ensam... då kommer jag att sjunka. Det skulle vara mycket svårare. 

Då kommer jag att bli beroende av biståndet från samhället, bostadsbidrag, 

handikappsbidrag eller andra insatser som finns... jag skulle inte kunna behålla den 

livsstilen jag har just nu...” (Lisa, 50). 

 

Trots att samhället erbjuder omfattande stödinsatser som till exempel LSS, SoL eller från 

Försäkringskassan blir det svårare för ensamstående funktionsnedsatta än för människor utan 

funktionsnedsättning att klara av sin ekonomi. Detta på grund av de extrakostnader 

funktionsnedsättningen medför. De som anser ha fått stödet de behöver för att tillfredsställa sina 

speciella behov känner att deras förmågor kommer till nytta. Detta på grund av att det underlättar för 

dem att ha ett socialt och ekonomiskt aktivt liv. De som däremot inte har fått lämpligt stöd känner 

hopplöshet över sin livssituation. 

 

Den fjärde förmågan i mikronivån handlar om hur bra en människa med funktionsnedsättning är på att 

prioritera och administrera sitt liv. Detta anses vara en viktig personlig egenskap som ger individen 

känsla av frihet och kontroll över sin situation (jfr. Anthony et al. 2002, refererad i Hillborg 2010, s. 17; 

Sen 2003, ss. 46-47, 53-55). Som tidigare sagts kan även arbete bidra till att utveckla den känslan. Bra 

indikatorer till denna förmåga är funktionaliteter att planera sin vardag och fritid, ekonomiskt och 

tidsmässigt. Ekonomiskt sett anser informanterna sig vara duktiga på att administrera sin ekonomi även 

om de inte har stort utrymme för extra utgifter som genomsnittet har. Dessa extra utgifter kan vara till 

exempel att åka på semester eller spara till ålderspensionen. Tidsmässigt anser majoriteten av de 
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intervjuade att tiden inte räcker till för de olika aktiviteterna. Funktionsnedsättningen i sig gör att allt tar 

längre tid att genomföra vilket blir ännu svårare när något oförutsett händer. 

 

 ”… Det tar så lång tid att göra det arbetet man gör. Det som har att göra med tiden 

försöker man lära sig, det är inte så lätt… Min värld har förändrats helt och hållet. Man 

förstår att man måste prioritera och spara sina krafter. Jag kan inte göra spontana saker. 

Man måste planera allt... Jag har kämpat jättehårt eftersom allting har rasat i väg… För 

mig tog det ett år att acceptera sjukdomen och sen ett år till att organisera livet, det blev ett 

två-års projekt…” (Lisa, 50). 

 

Det framgår från citatet att människor med funktionsnedsättning upplever att varor som tid och 

ekonomiska resurser får en ny dimension eller nya värden som kan vara svåra för dem att uppfatta och 

hantera. Förmågan att planera och prioritera är inte en lätt uppgift för en människa som har fått en 

funktionsnedsättning senare i livet. De måste lära sig att göra en fungerande planering av sin vardag. 

Det viktiga med planeringen är att den ger en känsla av trygghet och kontroll särskilt när det gäller 

långsiktiga framtidsplaner (jfr. Nussbaum 2000, ss. 31, 75, 78-80, 87, 2012, ss. 53-55; (jfr Anthony, 

Cohen, Farkas & Gagne 2002, refererade i Hillborg 2010, s. 17; Degan 2003; Topor 200, refererade i 

Hillborg, 2010, s. 17; Sen 2003, ss. 46-47, 53-55). Ingen av intervjupersonerna hade långsiktiga planer 

eftersom de fokuserar på nuet. 

 

”… Om fem år… med ganska stor sannolikhet lär det se ut som det gör just nu. Om inte något 

alldeles oförutsett inträffar. Jobbet är jag säker på att jag har kvar, jag ser inte någon anledning att 

varför jag skulle bli avpolleterad därifrån. Förhoppningsvis är jag ännu starkare i kroppen… det 

skulle vara optimalt…” (Sara, 41). 

 

Citatet förtydligar att deras framtidsplaner innebär en förbättring av deras hälsotillstånd på grund av 

rehabilitering och behandling som de får just nu, men inte förändringar i andra aspekter.  Detta kan bero 

på att de behöver använda sig av sina personliga styrkor för att hålla sig så friska som möjligt och därför 

finns det inte utrymme för andra planer. Detta kan bero även på att de inte har lika mycket kontroll på 

andra aspekter i sitt liv som de har över att hålla sig friska. De personliga styrkor de lyfter fram är 

envishet och glädje som ger dem en positiv inställning för att kunna hantera funktionsnedsättningen. 

Självkännedom och socialt erkännande från sin närmaste sociala krets ger dem inre trygghet för att ta 

sig fram genom livet (jfr. Mead 1934, refererad i Heidegren 2009, s. 16; Zimmerman & Rappaport 

1988, refererad i Hillborg 2010, s. 34; Honneth 1995, refererad i Heidegren 2009, ss. 28-30; Nussbaum 
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2000, ss. 31, 75, 85; Krupa 2004; Richardson 2005; Borg & Kristiansen 2008; Provencher, Gregg, Mead 

& Mueser 2002; Strong 1998; Gewurtz & Kirsh 2007 refererade i Hillborg 2010, s. 24). 

 

Nytta i mikronivå 

 

Som tidigare nämnts bedöms i varje nivå nyttan människor med funktionsnedsättning upplever i 

förhållande till de undersökta förmågorna och tillhörande indikatorer. De fyra förmågorna som tagits 

upp under mikronivån ger oss en överblick av deras möjligheter att använda sig av dem för att kunna 

agera i sin närmaste miljö, samt de hinder de möter i sin vardag. På detta sätt tydligörs det om 

informanterna upplever FD eller inte inom mikronivån. Det kan konstateras att när det gäller 

förmågorna att hålla sig frisk och att försörja sig finns det två grupper med två olika erfarenheter. Den 

första gruppen är de som får hjälpen de behöver för att täcka sina speciella behov. De känner att att 

deras sociala liv kan likställas med genomsnittet och att deras funktionsnedsättning inte tar över hela 

deras liv. Samma känsla upplever de som arbetar eftersom de sammantaget har en mer positiv 

inställning till hela sin situation.  De känner att alla deras nämnda indikatorer tas tillvara. Den andra 

gruppen utgörs av de som varken får hjälpen eller känner att deras arbetserfarenhet inte tas tillvara. 

Deras möjligheter till utveckling förhindras på grund av brist på stödinsatser. De upplever att de har ett 

mödosamt liv med ett flertal motgångar på grund av att deras utbildning och arbetslivserfarenhet går till 

spillo. Därmed blir den ekonomiska aspekten lidande vilket även försvårar deras möjligheter att betala 

för rehabilitering som de anser sig de behöva. Sammanfattningsvis känner den första gruppen ingen FD, 

medan den andra gruppen upplever FD på grund av negativa påverkningar av de begränsningar som 

arbetslöshet och brist på hjälp har i deras liv. Detta blir aktuellt att ta hänsyn till gällande den praktiska 

tillämpningen av socialt arbete, då målet enligt lagen är att öka individens deltagande i det sociala livet, 

höja dennes livskvalitet och förbättra dennes möjlighet till utveckling.   

 

Gällande förmågan att umgås med familj och vänner känner intervjupersonerna att de har samma 

möjligheter att bygga ett trygghetsnät på lika villkor som genomsnittet. Varken funktionsnedsättning 

eller ekonomiska förutsättningar förhindrar dem att bygga starka band med sina nära och kära. 

Trygghetsnätet kan ha en positiv inverkan på deras ekonomi, särskilt när det finns en medförsörjare med 

i bilden. De känner sig inte heller förhindrade på att tillämpa förmågan att prioritera och administrera 

sitt liv i ekonomiska termer, trots att de är låginkomsttagare. Emellertid ställer funktionsnedsättningen 

till med vissa svårigheter i vardagslivet, speciellt om inte rätt stöd fås, eftersom det tar mycket tid att 

utföra enkla uppgifter som till exempel att klä på sig. Självkännedom och socialt erkännande från sin 

närmaste omgivning räknas som två viktiga aspekter för att känna kontroll över sitt liv och ta sig fram. 
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Samtliga hade inga långtidsplaner och detta kan bero på att dessa påverkas av deras hälsotillstånd och av 

vad som händer i de andra nivåerna.  

 

6.2. Mellannivå  

 

Den här nivån har att göra med samspelet som sker i det sociala rummet mellan individen och samhället 

(Honneth 2003, refererad i Heidegren 2009, s. 71-73). I det här fallet riktas fokusen på människor med 

funktionsnedsättning och de olika myndigheter som de har kontakt med i förhållande med sina speciella 

behov. Med detta i åtanke finns det tre förmågor som vi anser vara avgörande när de vänder sig till 

någon myndighet när det uppstår svårigheter att få tillgång till stödinsatserna. Dessa förmågor är att 

vara socialt delaktig, att välja mellan insatser som finns och att kunna påverka myndigheternas 

bemötande. När det hänvisas till rättigheter i mellannivå menas de som har att göra med 

funktionsnedsattas speciella behov. Dessa har gett oss en bild på vilka stödinsatser som finns för att 

människor med funktionsnedsättning ska kunna utvecklas till fullo på samma villkor som resten av 

befolkningen. Rättigheter som allmänheten åtnjuter som till exempel rätt till arbete eller utbildning tas 

upp i makronivån. Gällande samhällets bemötande menas det samspel som funktionsnedsatta har i sin 

vardag med olika människor i sociala sammanhang, exempelvis i affären. Däremot tas samhällets 

bemötande som sker i den offentliga debatten i media och politiska sammanhang upp i makronivån. 

Utifrån intervjupersonernas utsagor av dessa förmågor har det kommit fram vetskap om de svårigheter 

de möter i sin vardag i sin kontakt med myndigheterna. 

 

Förmågan att vara socialt delaktig kan analyseras med hjälp av funktionaliteter som att ha en aktiv 

kontakt med organisationer och föreningar av olika slag samt att vara politiskt aktiv (jfr. Townsend 

1979, refererad i Sen 1983, s. 161; Nussbaum 2000, ss. 15-16; Hillborg 2010, ss. 52, 57). Som en 

minoritetsgrupp i samhället är det särskilt viktigt att hitta likasinnade grupper för att uppfylla behovet att 

känna samhörighet med andra (Heidegren 2009, s. 25). Informanterna upplever inga hinder för att söka 

sig till grupper som avspeglar deras identitet.  

 

”… Jag vet inte varför men då började jag intressera mig för föreningen istället, därför att där är ju 

människor som har gått igenom samma saker... Många av dem är sjuka och har nästan haft 

dödsupplevelser…” (Jenny, 77).  
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Informanterna vittnar om att de har en aktiv social delaktighet. Vissa har kontakt med handikappråd 

eller föreningar som rör frågor om deras funktionsnedsättning eller politiska partier. De som inte tillhör 

en etablerad organisation eller förening har startat egna diskussionsgrupper där de hjälper och stöttar 

varandra. Individens sociala nätverk, utöver umgängen inom mikronivån, anses vara viktigt för att det 

förstärker individens position i samhället (jfr. Honneth 1992, refererad i Heidegren 2009, s. 63; 

Nussbaum 2000, ss. 15-16). Dessa aktiviteter har så stor betydelse att de investerar sin tid och andra 

resurser för att delta i dessa grupper. Det är oftast från sitt sociala nätverk från mikro- och mellannivån 

som de av en slump får kunskap om insatser som finns och som de har rätt till.  

 

”... Eftersom jag inte fick den hjälp jag behövde började jag engagerade mig i handikappfrågor, där 

fick jag lite information. Sen rullade det på efter det...” (Anna, 73) 

 

Insatser som kan gå förlorade om människor med funktionsnedsättning inte har tillgång till information 

är till exempel färdtjänst, hjälpmedel, personlig assistans och rehabilitering som det stadgas i lagen att 

funktionsnedsatta ska ha rätt till (jfr.SFS 1993:387, 1 § 3 p, 9§ 14 §, 15 § 1, 7 pp; SFS 2001:453, 2 kap. 

1,7 §§, 5 kap. 7, 8, 8a §§). Dessutom kan tolkningsutrymmen som Socialtjänsten har medföra att 

funktionsnedsatta utesluts från sina rättigheter eftersom det är myndighetsutövare som bestämmer vilka 

som ska omfattas av lagarna och vilken lag som ska tillämpas (jfr. SOU 2005:34; Westberg 2008).  

 

Tack vare de funktionsnedsattas sociala nätverk kan även den andra förmågan i mellannivån 

aktualiseras, nämligen att välja mellan insatser som finns. Funktionaliteter som sätts i gång blir då att 

få information om deras valmöjligheter från myndigheter, organisationer och individer med samma 

funktionsnedsättning som är insatta i ämnet. Exempel på varorna som kan behövas som medel för att 

utöva dessa funktionaliteter kan vara utbildning, kunskap, kommunikationsflöde i form av till exempel 

informationsblad och kontakter med myndigheterna mm (se tabell 5.4.1). Samtliga intervjuade vittnar 

om att informationsflödet från myndigheternas sida om vilka rättigheter, insatser och valmöjligheter 

som finns är väldigt svåråtkomligt. 

 

”... Det tog två år innan jag verkligen fick hjälp. De hade ingen aning om 

handikappsvärlden, jag visste inte så mycket heller... Sociala tanter var hjälpsamma men 

det hjälpte inte. Så småningom fick jag en biståndshandläggare...  Så jag har inte fått rätt 

hjälp, inte rätt information...” (Anna, 73) 
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De berättar om svårigheter som att få kontakt med tjänstemän via telefon, att broschyrer och tryckt 

information från myndigheterna inte är klart och tydligt presenterade. De vittnar även om att 

tjänstemännen inte har tillräcklig kunskap för att erbjuda den hjälp som finns och inte är lyhörda för 

deras behov. Många av dem som har fått alla sina särskilda behov uppfyllda upplever sig lyckligt lottade 

jämfört med andra funktionsnedsatta människor i deras närhet. De har ändå varit tvungna att kämpa mot 

systemet då och då för att få behålla insatserna de har eller för att nå andra rättigheter. Det dåliga 

informationsflödet uppstår ofta, trots att det står i lagen att myndigheterna är skyldiga att ge rätt 

information, hänvisa till rätt myndighet och samarbeta med varandra (jfr. SFS1986:223, 4 §; SFS 

1993:387, 14 § 15 § 1, 7 pp ; SFS 2001:453, 2 kap. 1, 7 §§, 5 kap. 7, 8, 8a §§; Stockholms läns landsting 

2013a). 

  

”... Rätt tid, rätt person, rätt plats, rätt stad, rätt område… Det är tur som gäller...”  

(Lisa, 50) 

 

Kunskapen man får genom att utöva de sistnämnda förmågorna möjliggör att sätta förmågan att kunna 

påverka myndigheternas bemötande i praktik. Funktionaliteter som blir relevanta för den här förmågan 

är bland annat att veta vilken myndighet man ska vända sig till för att kunna överklaga, att ta kontakt 

med myndigheter och att behärska deras språkbruk (jfr. Sen 1982 [1981], ss. 25-27, 46, 93, 155-156, 

2004,s. 78; Nussbaum 2000, ss. 78-80, 2012, ss. 53-55; Hillborg 2010, ss. 5, 30-31, 41, 52,57). 

Funktionaliteten att ta kontakt med myndigheterna är begränsad på grund av svårigheterna i 

kommunikationsflödet som beskrivits ovan. Varorna som behövs är de som tidigare nämnts. 

Informanterna vittnar om svårigheter att kunna använda sig av sina förmågor och de tillgängliga varorna 

och därmed blir funktionsnedsattas möjligheter att påverka bemötandet depriverade.  

 

“… Det har hänt alla möjliga konstigheter, totalt utanför min kontroll. Jag försöker men 

det händer alltid någonting som inte riktigt är tänkt… Allting är fel i systemet, jag har fått 

fel bidrag. Det som blev fel på 90-talet förblir ändå fel nu och det underlättar inte 

situationen. Det är mycket varierande gällande skicklighet i tillämpning av lagar och 

regler… det är som det är. Jag har blivit tvångsförflyttad… det är bottenlöst alltså... allt 

som inte ska hända, har hänt mig. Och det är så komplicerat att det är ingen som kan ta i 

det här. Sedan från 90-talet har jag samma känslor... Jag tvivlar på att jag kommer att 

åstadkomma någonting. Jag menar, mitt underverk är att jag överhuvudtaget lever…” 

(Anna, 73). 
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Det framkommer av citaten att det även finns ett tolkningsproblem när det gäller tillämpning av lagar 

och regler som är svårt att komma över när det har blivit fel från början. Intervjupersonerna är 

missnöjda eller inte helt nöjda på grund av att deras behov inte bemöts på ett korrekt sätt eller inte alls 

vilket försvårar deras vardag. Citaten beskriver även hur individen skapar sin FD i samband med 

erfarenheter personen får och känslor som dessa väcker. Den påverkan som strukturella faktorer har på 

deras sätt att skapa sin FD, kan utveckla en känsla av hopplöshet hos individen när det gäller att kräva 

upprättelse av sina rättigheter (jfr. Zimmerman 1995, refererad i Hillborg 2010, s. 35-36; Nussbaum 

2000, ss. 24-33; Hobson 2011, ss. 169, 172). Det är inte något som händer plötsligt, utan utvecklas 

under livets gång. Vad de anser sig kunna och få göra, förvänta sig eller planera för framtiden utformas 

delvis av deras verkliga möjligheter (Fromm 1987, ss.32-33; Sen 1997, ss. 200- 201; Nussbaum 2000, s. 

31). De har inte den kontroll som behövs för att skaffa sig välbefinnande genom användandet av deras 

förmåga att utföra de nödvändiga aktiviteterna för deras existens. Ytterliggare exempel på hur skapandet 

av FD är situatinsbunden är:  

 

”… När jag är i en affär så kommer personalen och faktiskt vänder sig till assistenten och 

frågar: -”vad vill hon ha?”. Då svarar jag: -”Ja, hon skulle väldigt gärna vilja ha den här, 

men nu struntar jag i detta och går härifrån, tack”. Det har hänt och då har jag svarat på det 

viset…” (Sara, 41). 

 

” … Jag skulle ansöka om färdtjänst hos kommunen för att den skulle förlängas. Då sitter 

tjänstemannen och berättar för mig hur den fungerar, och jag tänkte: -”hallå, jag har haft 

den tjänsten i 16 år, jag vet precis hur den fungerar”. Hon fortsätter att förklara som om jag 

inte skulle kunna någonting… Jag har även bevittnat flera tillfällen när man är vid 

sjukhuset att sjukvårdspersonal inte pratar med själva funktionsnedsatta...” (Terese, 50) 

 

De ovanstående situationerna tydliggör att samtliga intervjupersoner upplever att i mötet mellan 

funktionsnedsatta och samhället erkänns de inte som lika mycket värda. Detta kan påverka 

självförståelsen negativt som formas genom den sociala uppskattningen som sker i samspelet med 

omgivningen (Honneth 1995, refererad i Heidegren 2009, ss. 28- 30). Det framgår av citaten att detta 

sker både i den offentliga och den privata sektorn.  
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Nytta i mellannivå 

 

Analysen av nytta i mellannivån genomförs i förhållande till nöjdhet människor med 

funktionsnedsättning upplever gällande deras frihet att använda sig av förmågor som att vara socialt 

delaktig, att välja mellan insatser som finns och att kunna påverka myndigheternas bemötande. 

Informanterna upplever ingen FD i att vara socialt delaktiga i olika organisationer och föreningar. Deras 

kontakt med dessa är positiv i den mån att de förstärker deras position i det sociala sammanhanget. Den 

ger dem en bra grund för att tillämpa de andra två förmågorna som är depriverade på grund av dåligt 

informationsflöde, otillgänglighet samt tjänstemännens och samhällets bemötande. Detta gör att det tar 

för lång tid att få rätt information för att kunna tillämpa sin förmåga att fritt välja mellan insatser som 

finns. Ett annat dilemma inom socialt arbete är myndigheternas stora tolkningsutrymme som laddar 

situationen med ovisshet, då det gäller att ha tur med handläggarens skicklighet för att tolka lagen rätt. 

Intervjupersonerna vittnar om en ständig kamp mot myndigheterna för att få deras behov tillfredställda. 

De som blir felbedömda redan från början, behöver anstränga sig ytterligare i förhoppning att få rätt 

hjälp senare. Förmågan att kunna påverka myndigheternas bemötande blir då avgörande för att kunna 

överklaga ett felaktigt beslut. Då är det väldigt viktigt att skaffa sig kunskap om vart man ska vända sig. 

De intervjuade utrycker vilja och initiativ för att använda sina förmågor fullt ut, men de blir starkt 

begränsade i mötet med myndighetsutövare. Detta tillsammans med samspelet i det sociala 

sammanhanget bidrar till att de skapar sin FD, då deras självförståelse kan bli skadad på grund av brist 

på socialt erkännande i mellannivån. 

 

6.3. Makronivå 

 

Makronivån innefattar strukturella och institutionella faktorer samt den offentliga debatten (jfr. Honneth 

2003, refererad i Heidegren 2009, ss. 77-79). Strukturella och institutionella faktorer som behandlas här 

är människors grundläggande rättigheter till utbildning, arbete, fri rörlighet och socialförsäkringar. Hit 

hör även den speciella lagstiftningen som skapades för att stödja människor med funktionsnedsättning i 

Sverige. Förmågor som blir relevanta för att belysa individens faktiska möjligheter att nå dessa 

rättigheter är att tillämpa sina rättigheter och att kunna påverka bidragspolicyn. Den första förmågan 

har att göra med allmänna grundläggande rättigheter samt med de som är specifikt inriktade mot deras 

särskilda behov. Den andra förmågan är relevant för målgruppen för att de ska kunna uttrycka sina 

synpunkter utifrån individens perspektiv. 
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Den första förmågan att tillämpa sina rättigheter riktar sig mot de allmänna rättigheterna som till 

exempel rätt till utbildning, arbete, fri rörlighet och socialförsäkringar, vilka anges i tabell 5.4.1 som 

varor. Tillhörande funktionaliteter blir då att skaffa sig kunskap om sina rättigheter, att aktivt söka 

uppfyllelse av dessa och att vara lika mycket värda. Funktionalitet att vara lika mycket värda aktiverar 

de andra funktionaliteter eftersom den ger individen en känsla att de är värda att kräva uppfyllelse av 

sina rättigheter (Sen 1992, refererad i Hobson et al. 2011, s.172). Som det framkommer under rubriken 

Att ha en funktionsnedsättning i Sverige finns det en välutvecklad lagstiftning som ska skydda och 

ersätta individens förlorade fysiska funktioner. Syften med dessa lagar är att minska hinder för att 

individen ska kunna delta i det sociala sammanhanget på samma villkor som resten av befolkningen (jfr. 

SFS 1993:387, 5, 6, 7 §§; SFS 2001:453, 1 kap. 1§, 5 kap. 7, 8, 8a, 10§§; SFS 2008:567, 1 kap 1 §, 4 §  

1, 2, 3 pp; Europeiska unionens förlag 2010, Artikel 19; Socialstyrelsen 2013; Stockholms läns 

landsting 2013a). Trots detta vitnar informanterna om svårigheter att uppfylla sina rättigheter. 

 

 "... Jag vet fortfarande inte vilka rättigheter jag egentligen har... Jag undrar 

överhuvudtaget om det finns någon människa på Försäkringskassan som vet om alla 

lagar... Jag tror att det är en kostnadsfråga, men kanske det är så att det finns många andra 

prioriteringar som görs. Då är det lite dumt att man ska till exempel tänka så… För att om 

jag kommer på rehabilitering kostar jag mindre än om jag hamnar på sjukhuset, då är det 

bättre att välja rehabilitering. Jag förstår inte riktigt de här prioriteringarna som finns…" 

(Lisa, 50). 

 

"... Eftersom jag inte var handikappad från början så har jag blivit utesluten från många 

rehabiliteringsåtgärder som man kan få om man är född med en funktionsnedsättning, till 

exempel vattenträning... Man får tio gånger sjukgymnastik och efter det ska man ha en 

lång paus, och sen tio gånger till, vilket i mitt fall det är som en droppe i havet. Jag måste 

ha en kontinuerlig träning med sjukgymnasten och det är det jag är förnekad enligt 

systemet och har inga pengar att betala det för…" (Anna, 73). 

 

Citaten avslöjar två dilemman. För det första är det kunskapsbrist hos myndighetspersoner och dåligt 

kommunikationsflöde som har tagits upp i mellannivån. För det andra är att fokusen på den ekonomiska 

aspekten ger kortsiktiga lösningar när det gäller människors möjligheter till utveckling (jfr. Sen 2003, ss. 

42-43, 54). Dessa ekonomiska hänsyntaganden begränsar implementering av olika insatser som 

exempelvis rehabilitering.  En annan insats som påverkas av samma anledning som intervjupersonerna 

har tagit upp är tandvården. På grund av starka mediciner som människor med funktionsnedsättning äter 
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behöver de oftare och mer specialiserad tandvård än resten av populationen. De vittnar om att de själva 

måste betala dessa extra utgifter eftersom tandvården som de beviljas med stöd av LSS (Stockholms 

läns landsting 2013a) inte räcker för att täcka de reella kostnaderna. Den ekonomiska aspekten påverkar 

också deras möjlighet till utbildning och även till arbete. Informanterna kan tänka sig att vidareutbilda 

sig i form av fristående kurser eller kompetensutveckling. Detta är ett sätt att försöka förbättra sin 

arbetssituation och därmed sina ekonomiska förutsättningar då det främjar personens förmåga att 

omvandla sina resurser till sin fördel (Sen 2003, s. 55). Emellertid möter de, förutom begränsningar på 

grund av funktionsnedsättningen, strukturella hinder som ligger i hur systemet är utformat.  

 

"... Det skulle vara ganska bra att göra. Då skulle jag hamna i en annan situation, men jag tror 

inte att det är möjligt eftersom jag är 50 år. Det är bara att glömma, men det är orken mer än 

åldern och allt runt omkring som ska funka. Jag tror inte om man pluggar får man 

förtidspension eftersom då anses man vara arbetsför…” (Terese, 50). 

 

Det framkommer från intervjuades utsagor att det inte är personliga förutsättningar som ålder och ork, 

utan också strukturella hinder för att kunna tillämpa rätten till personlig utveckling.  Dessa strukturella 

hinder är svårtillgänglighet till rätt stöd och åldersgräns för studiestöd. Å ena sidan om de börjar studera 

så blir sjukersättningen vilande i högst två år (jfr. Försäkringskassan 2013c), vilket innebär att det bara 

satsas på yrkesutbildningar och inte högskoleutbildningar. Detta innebär att de är tvungna att ta emot 

Centrala studiestödsnämndens (CSN) studielån för att försörja sig under studiens tid. De är medvetna 

om att de eventuellt inte kommer att kunna arbeta heltid för att senare kunna betala av lånet. Då väljer 

de bort detta alternativ. Å andra sidan är deras utsagor ännu ett bevis på brister i kommunikationsflödet, 

vilket gör att de inte känner till alla valmöjligheter de har. Ett exempel på detta är möjligheten att ansöka 

om förlängning av studietiden efter att de har hunnit bli 54 år (SFS 2005:613 refererat i SFS 1999:1395 

3 kap 3 §), vilket innebär att deras ålder inte behöver vara ett hinder för att vidareutbilda sig. En 

ytterligare svårighet för att funktionsnedsatta ska kunna studera eller arbeta är andra arrangemang som 

ska anordnas runt omkring den aktiviteten vilket tydliggörs nedan:  

 

“… Jag behöver en personlig assistent som kan följa med mig till jobbet, jag behöver en 

bra kommunikationsservice mellan hemmet och jobbet som fungerar enligt tidsplan. 

Arbetsplatsen ska vara handikappanpassad och jag måste ha en arbetsgivare som har 

förståelse för vad det är MS, och det är alltid en resursfråga… Jag har sökt för att arbeta 

inom sjukvårdsupplysning. Det var 400 personer som sökte samtidigt, men jag fick inte 
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jobbet. Det jobbet passade mig perfekt, att svara i telefon. Jag säger inte heltid, det orkar 

jag inte med, det skulle vara några timmar…” (Lisa, 50) 

 

Bland informanterna finns det en stark bestämd vilja att komma över sin funktionsnedsättning och 

komma in på arbetsmarknaden eller arbeta inom branschen de har arbetserfarenhet i. Emellertid 

upplever de att stödet de får inte räcker till för att kunna förverkliga detta, eftersom de tacklar en 

ytterligare strukturell svårighet som finns på själva arbetsmarknaden. Den svårigheten är en tuffare 

konkurrens i jämförelse med resten av befolkning, vilket gör att de väljs bort i anställningsprocessen 

(jfr. Townsend 1979, refererad i Halleröd 1991, ss. 65-67, 73). De menar att hindret inte bara är antal 

sökande och ålder, vilka kan vara allmänt för alla som söker arbete. Även funktionsnedsättning och 

valmöjligheter gällande insatserna de behöver för att kunna fungera på arbetsplatsen måste tas hänsyn 

till. En annan problematik runt arbetsmöjligheter är att funktionsnedsatta personer ofta 

förtidspensioneras utan att ha fått tillräckligt många möjligheter för att visa sin fulla potential.  

 

"... När jag började arbetsträna på stadsdelsförvaltningen i deras telefonväxel… ville de 

helt enkelt förtidspensionera mig på heltid, och då sparkade jag till: - ”men snälla, jag 

måste få slutföra den här arbetsträningen först innan ni sparkar undan benen för mig från 

början”... de pensionerade mig 100 procent ett tag... men sen blev jag pensionerad på 

halvtid... eftersom jag klarar av att arbeta 50 procent. Jag skulle vilja arbeta 65 procent, i 

så fall skulle jag kunna ha bara 35 procent sjukersättning. Det skulle vara perfekt för mig, 

men försäkringskassan har bara fyra differentierade gränsdragningar 25, 50, 75 eller 100 

procent... det borde inte finnas sådana gränsdragningar utan att man skulle kunna arbeta så 

pass mycket som man klarar av..." (Sara, 41). 

 

Bidragssystemet för funktionsnedsatta är utformat på ett sätt som gör dem till relativt fattiga jämfört 

med resten av populationen (jfr. Sen 1982, ss.14-16) utan möjlighet för dem att utöka sina inkomster. 

Detta för att begränsningar och extra utgifter som funktionsnedsättningen medför är bestående 

omständigheter. Det framkommer att det första alternativet som erbjuds, när de har beviljats insatser, är 

att ge dem sjukersättning på 100 procent (före detta förtidspension) istället för att satsa på att investera i 

deras utveckling. De får inte testa sina förmågor eller ha några enstaka extrainkomster som hjälper dem 

att gå över en ekonomi som är baserad på existensminimun, eftersom de då riskerar att förlora en stor 

del av sjukersättningen (jfr. SFS 2001:453, 9 kap. 1§; Försäkringskassan 2013d). Därmed ökar risken 

för människor med funktionsnedsättning att fastna i relativ fattigdom utan möjlighet att ta sig ur den. 

Detta kan resultera att de döms till en evig fattigdom (jfr. Korpi 1971, refererad i Halleröd 1991, s. 22; 
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Sen 1982, ss.14-16; Burman 2010, refererad i Martinsson 2010b). Denna problematik tillsammans med 

svårigheter att utbilda sig vidare och skaffa ett arbete hänger ihop med socialförsäkringarna gällande 

pensionssystemet.  

 

”… Jag kommer antagligen jobba så länge jag bara kan… jag lär jobba till 70 årsålder 

minst, i och med jag har bara pensionen som räknas bara på 50 procent men slås ut på en 

heltid per månad när jag väl går i pension…” (Sara 41) 

 

Citaten tydliggör att informanterna känner sig tvungna att arbeta längre än genomsnittet, för att kunna 

försäkra sig om en bättre ålderspension, efersom de inte orkar eller kan arbeta heltid. Detta innebär en 

dubbel belastning eftersom de har en funktionsnedssättning som redan försvårar deras vardag. Om de 

inte arbetar 100 procent blir deras allmänna pension låg på grund av att den är inkomstbaserad. De som 

arbetar och har möjlighet att spara till privatpensionen kan förbättra sin ålderspension. De som inte 

arbetar kan inte spara till sin privatpension och får inte heller tjänstepensionen (jfr. 

Pensionsmyndigheten 2013). Dessutom kan deras levnadsstandard försämras när de når pensionsålder. 

Trots att det står i lagen att de får behålla insatserna som beviljades innan de fyllde 65 år (jfr. 

Stockholms läns landsting 2013a; Försäkringskassan 2013a), blir det inte så för alla funktionsnedsatta i 

realiteten. Vissa av dem har vittnat om att de har blivit av med insatserna eftersom de nu klassas som 

äldre människor och inte längre som funktionsnedsatta.  

 

För att människor med funktionsnedsättning ska kunna utöva sin förmåga att tillämpa sina rättigheter 

behövs det att samhället är anpassat så att de kan röra sig obehindrat. Om de blir isolerade kan deras 

förmågor och rättigheter inte främjas (jfr. Anthony et al. 2002, refererad i Hillborg 2010, ss. 17, 30-31, 

41). Som det nämns i mikro- och mellannivån har intervjupersonerna inga sociala svårigheter för att 

umgås och bygga starka band med sin närmaste omgivning. Hinder de upplever för att ha ett aktivt 

socialt liv är av fysisk karäktär i form av samhällets brist på anpassning för funktionsnedsatta. 

 

”… Det som främst strular till det är att jag sitter som jag gör. Att jag har den 

problematiken i kroppen, jag måste komma in, jag måste kunna gå på toan. Lite sådana 

grejer fungerar inte vare sig hos mamma, hos brorsan eller hos mina systrar … Det är icke 

anpassat... sen när det gäller allmäna ytor så har det blivit oerhört mycket bättre. I och med 

att Stockholm skulle bli Europas mest tillgängliga huvudstad 2010. Det är den inte, den är 

tillgängligare än vad det var 2000, men det är fortfarande en bit kvar. Sen kan man inte 

anpassa allting överallt. Kulturhistoriska byggnader kan man kanske inte bygga om entrén, 
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men där allmänheten har tillträde ska det anpassas enligt lag i den mån det går i samband 

med ombyggnationer och nybyggnationer…" (Sara, 41) 

 

Det framkommer att bostäder byggs i en storlek som inte tillåter tillgänglighet för människor med 

funktionsnedsättning. Informanterna menar att de borde kunna komma in i familjemedlemmarnas 

bostäder utan att de för den skull ska behöva vara handikappanspassade. De är medvetna om att det 

finns ekonomiska begränsningar när det gäller anpassning och nämner till och med praktiska 

svårigheter, särskilt när det handlar om historiska och kulturella byggnader då de riskerar att bli 

förstörda. Även om Stockholm är en välanpassad stad känner de att det finns en bit kvar särskilt när det 

gäller att följa lagen så att nya konstruktioner byggs med den i åtanke. Ett exempel på detta är att de 

konstaterar att nya trottoarer ibland byggs med höga kanter som är svåra att komma över med rullstol 

eller rullator. Intervjupersonerna påpekar att anpassningar som görs i samhället underlättar 

tillgängligheten även för människor utan funktionsnedsättning. Dörröppnare, ramper, hissar och dylikt 

blir därmed investeringar som alla i samhället har nytta av. Människor med funktionsnedsättning ska 

enligt lagen ha samma rättigheter att få tillgång till allmänna ytor som alla andra (jfr. SFS 1993:387, 5, 

6, 7 §§; SFS 2001:453, 1 kap. 1 §, 5 kap. 7, 8, 8a, 10§§; SFS 2008:567, 4 § 1, 2, 3pp; Europeiska 

unionens förlag 2010, Artikel 19; Stockholms läns landsting 2013a; Socialstyrelsen 2013), men dessa 

lagar följs inte fullt ut i praktiken. 

 

Den andra förmågan, inom makronivån, att kunna påverka bidragspolicyn anses vara relevant för 

målgruppen för att de ska kunna utrycka sina synpunkter. I den bemärkelsen betraktas funktionaliteter 

som att uttrycka sina åsikter och att delta i den offentliga debatten som viktiga för att aktivt bidra till att 

utforma bidragspolicyn (jfr. Hobson et al. 2011, ss. 170-172).  Detta ger en känsla av kontroll över det 

egna livet, vilket ökar individens valmöjligheter för att nå den önskade livsföringen (jfr. Sen 2003, s. 44, 

2012, s. 9). Om de har möjlighet att delta i beslutsfattandet stärker detta deras position i samhället (jfr. 

Nussbaum 2000, ss.15-16, 60, 78-80, 2012, ss. 53-55). 

 

”… Jag har gjort mitt bästa som medlem i handikapprådet när det har kommit frågor av olika 

slag. Jag hoppas i alla fall att mitt arbete har någon effekt. Kanske effekterna inte  kommer 

att synas i min tid. Bara lagstiftare själva vet vad kommer att ha för effekter lagar som ges 

eftersom det är en sådan komplicerad struktur. Men om någon kommer med en fråga där jag 

kan konkret bidra till, så gör jag det…” (Anna 73) 
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Genom sitt engagemang i handikappråd i respektive kommun kan de göra sig hörda och ge förslag till 

lagändringar som gäller insatser som rör deras behov. Det är oklart om deras bidrag ger en omedelbar 

effekt som kan synas i praktiken eller om huruvida dessa tas hänsyn till under beslutsprocessen.  Det är 

ändå viktigt att de är aktiva i handikappfrågor eftersom de är experter på området (jfr. Nussbaum 2000, 

ss. 7, 56; Larsson, Lilja & Mannheimer 2005, s. 92; Kaijser & Öhlander 2011, s. 26; Sen 2012, s. 6). 

Eftersom de är insatta i handikappsfrågor vet de vart de ska vända sig för att föra fram deras förslag till 

lagändringar. För att kunna få en bättre respons i målet att påverka bidragspolicyn behöver samhällets 

syn på människor med funktionsnedsättning ändras, eftersom de ofat framställs som en ekonomisk 

börda för samhället i den offentliga debatten.  

 

" ... Det har blivit oerhört mycket positivare klimat överlag i och med förebilder kommer 

fram, det är ju bara se på Paralympics som har fått ett ofantligt genomslag… emellertid har 

det funnits tillfällen då en del funktionsnedsatta som skulle vilja tävla på samma villkor 

som ordinarie inte har fått tillåtelse att göra det. Dessutom har media snålat med plats och 

tid för sändningar för dessa tävlingar, det går inte att jämföra med vanliga OS…" (Sara, 

41) 

 

”… Jag tycker att det finns mycket brister. Vi får inte så många tillfällen att prata och det 

som mest blir aktuellt i media är tyvärr den negativa sidan t.ex. när det blir fusk med 

personlig assistans och hur mycket funktionsnedsatta kostar samhället... och det påverkar 

mig negativt och de andra också. Fokusen ligger inte på vad kan göras bättre eftersom det 

är ingen bra nyhet…” (Lisa, 50) 

 

Citaten ovan belyser för det första att det har blivit bättre gällande framställningen av människor med 

funktionsnedsättning tack vare evenemang som Paralympics som ger samhället bra förebilder. För det 

andra att den positiva bilden inte får lika mycket plats i media som den negativa som oftast drar mer 

uppmärksamhet. För det tredje får funktionsnedsatta inte plats i media för att göra sina röster hörda, 

vilket påverkar synen på dem negativt. För det fjärde framställs de huvudsakligen som en börda för 

samhället på grund av insatser som de behöver. Dessa framställningar påverkar funktionsnedsattas syn 

på sig själva och de får känslan av att inte vara lika mycket värda (jfr. Mead 1934, refererad i Heidegren 

2009, s. 16; Honneth 1995, refererad i Heidegren 2009, ss. 28-30). Med andra ord upplever de en social 

rangordning där de prioriteras bort. Det budskap informanterna vill framföra är att de är människor som 

samhället kan dra nytta av eftersom de besitter kunskap och erfarenhet som kan bidra till att bygga 

samhället i alla möjliga inriktningar. De menar att de har inte bara kunskap om funktionsnedsättning 
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utan arbetslivserfarenhet och utbildning inom olika yrkesområden. Det krävs att samhället fokuserar på 

vad som är friskt hos dem och värderar deras fulla potential.  

 

Nytta i makronivå 

 

Analysen av nytta i makronivån genomförs i förhållande till nöjdhet människor med 

funktionsnedsättning upplever gällande deras frihet att använda sig av förmågor som att tillämpa sina 

rättigheter och att kunna påverka bidragspolicyn. Gällande den första förmågan, att tillämpa sina 

rättigheter, har intervjupersonerna svårigheter att tillgodose sina rättigheter, trots att det finns en 

välutvecklad lagstiftning. Detta på grund av brister i kommunikationsflödet från myndigheter och 

ekonomiska aspekter som fokuserar på kortsiktiga lösningar som inte tar hänsyn till deras möjlighet till 

utveckling. De strukturella och praktiska hinder som till exempel otillgänglighet, insatser som krävs för 

att allt ska fungera i deras vardag och bidragssystemet försvårar deras möjlighet att studera eller arbeta. 

Detta medför att de inte kan ta tillvara sina personliga förmågor. Konkurrensen på arbetsmarknaden 

tillsammans med begränsningar i bidragssystemet utgör svårigheteter för funktionsnedsatta att de ska 

försöka komma in på arbetsmarknaden. Detta kan innebära att de inte ens kan försöka förbättra sin 

ekonomiska situation eftersom de kan hamna över fattigdomsgränsen och därmed inte anses ha behov 

av något stöd. Ett ytterligare hinder är att funktionsnedsatta oftast förtidpensioneras innan andra 

alternativ övervägs.  Angående deras ålderspension blir det också begränsade i enlighet med brist på 

möjligheter att skaffa ett arbete. För att kunna öka sina chanser att få en bättre ålderspension behöver de 

arbeta längre. De som inte arbetar och blir pensionerade får endast en allmänn pension som baseras på 

existensminimum. Ett annat dilemma som informanterna tampas med är bristen på handikapp 

anpassning av allmänna ytor. Den andra förmågan, att kunna påverka bidragspolicy, kan tillgodoses i en 

viss utsträckning genom funktionsnedsattas delaktighet inom handikappsråden. Det blir oklart om deras 

delaktighet i kommunala aktiviteter ger ett praktiskt resultat, men de anser att det är viktigt att de är 

aktiva så att deras åsikter kommer fram. När man ser närmare på den offentliga debatten så framställs 

människor med funktionsnedsättning på ett negativt sätt oftare än tvärtom. Detta påverkar deras sätt att 

skapa sin FD negativt då de inte känner sig lika mycket värda. Detta undergräver deras möjligheter att 

använda sig av sina förmågor i olika sammanhang, som till exempel att vidareutbilda sig och arbeta. 

Deras FD sitter inte i deras vilja att utvecklas, utan i de ovan nämnda hinder. 
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6.4. Bedömning av FD (förmågodeprivation)  

 

Empirin som presenterades ovan tyder på att människor med funktionsnedsättning upplever FD i de 

olika nivåerna. I mikronivån upplever de FD gällande förmågor att hålla sig frisk och att försörja sig 

beroende på om huruvida de får den rätta hjälpen och om deras arbetserfarenhet tas tillvara eller inte. 

Detta betyder att faktorer som samspelar i de andra nivåerna begränsar deras frihet att använda sig av 

dessa förmågor. Därmed upplever intervjupersonerna att funktionsnedsatta inte har samma chanser som 

resten av befolkningen för att förbättra sin livskvalitet. När det gäller förmåga att umgås med familj och 

vänner och att prioritera och administrera sitt liv utgör varken funktionsnedsättningen eller deras 

ekonomiska förutsättningar ett stort hinder. De kan bygga starka sociala nätverk, vilket främjar 

utveckling av deras självförtroende samt de kan upprätthålla en vardaglig rutin. Detta är ett bevis på att 

det finns en vilja hos dem för att övervinna sina svårigheter.  Inom mellannivån upplever de FD 

gällande förmågor att välja mellan insatser som finns och att kunna påverka myndigheternas bemötande 

på grund av dåligt informationsflöde och tolkningsutrymme av lagar från myndigheternas sida. Brister 

på att utöva dessa förmågor motverkas av deras förmåga att vara socialt delaktig eftersom 

informanterna vittnar om att de oftast får relevant information om insatserna som finns från privata 

kontakter. Detta tyder på att de är initiativtagande och aktivt söker lösningar på sina eventuella 

svårigheter. Samspelet i det sociala sammanhanget kan även bidra till att människor med 

funktionsnedsättning skapar sin FD. Deras självförståelse kan bli skadad på grund av brist på socialt 

erkännande då de blir behandlade som inte lika mycket värda som resten av befolkningen. När det 

handlar om makronivån upplever de FD gällande deras förmåga att tillämpa sina rättigheter i 

förhållande med samtliga indikatorerna. Trots den välutvecklade lagstiftningen, når människor med 

funktionsnedsättning inte uppfyllelse av sina rättigheter på grund av två olika anledningar. För det första 

finns det brister i kommunikationsflödet, som nämndes i mellannivån. För det andra väger ekonomiska 

hänsyntaganden i tillämpning av social policyn tyngre än funktionsnedsattas möjligheter till utveckling. 

Lagar och regler har förändrats till deras nackdel, då viktiga förmåner tas bort vid förnyelse av regler 

och när nya bedömningar av individens tillstånd görs. Människor med funktionsnedsättning som inte får 

ekonomiskt stöd har inte råd med de extrauppgifter som deras tillstånd kräver, även om de har ett 

avlönat arbete. Att täcka de speciella behov som deras funktionsnedsättning kräver måste prioriteras 

högt. När det gäller indikatorer som utbildning och arbetsmöjligheter är strukturella faktorer som 

arbetsmarknaden och hur lagar är formulerade de största hindren. Detta förhindrar dem även att nå 

socialförsäkringar gällande ålderspensionen. Gällande samhällets anpassningar av allmäna ytor är 

intervjupersonerna medvetna om att det finns praktiska begränsningar för att göra allt fullständigt 

tillgängligt för människor med funktionsnedsättning.  De känner att det ändå borde ges samma tillgång 
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till funktionsnedsatta som resten av populationen har i den mån det går. Indikatorerna för förmågan att 

påverka bidragspolicy är nära kopplat med hur de framställs i den offentliga diskursen. Det förekommer 

ofta att människor med funktionsnedsättning framställs som en ekonomisk börda för samhället. Deras 

förebilder kommer inte fram lika ofta som den negativa aspekten, vilket påverkar funktionsnedsattas syn 

på sig själva att inte vara lika mycket värda. 
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7. Slutdiskussion 

 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur individer med funktionsnedsättning skapar sin FD 

(förmågodeprivation) i relation till de möjligheter till utveckling, som skapas av strukturella och 

personliga faktorer. Problematiken för människor med funktionsnedsättning kan likställas med en 

reaktionskedja. För det första chockeras de redan från början av diagnosen eftersom deras liv kommer 

att drastiskt ändras på grund av funktionsnedsättningens uppkomst. För det andra behöver de ta reda på 

alla lagar, regler och riktlinjer som kommer att vara en del av deras vardag.  För de tredje måste 

funktionsnedsatta kämpa mot systemet för att få sina rättigheter uppfyllda och få den hjälp de behöver 

för att leva på lika vilkor som alla andra. Processen underlättas inte av myndigheternas 

svåråtframkomlighet, samhällets bristande förståelse och bemötande samt hur de framställs i den 

offentliga debatten. Dessutom har lagstiftningen inte utvecklats fullt ut till deras fördel på grund av hur 

lagarna är utformade, hur de tolkas av myndighetsutövare och ständiga omformuleringar av lagar som 

stramas åt. Detta kan leda till att vissa funktionsnedsatta hamnar utanför systemet eller har det svårt att 

nå sina rättigheter. Av dessa anledningar påverkas de negativt så att de skapar sin FD. De känner inte sig 

lika mycket värda, inte bara gentemot resten av befolkningen utan även gentemot andra 

funktionsnedsatta som har tillgång till möjligheter till utveckling. De skapar sin FD i enlighet med 

svårigheterna de tacklar under livets gång. Detta leder till att vissa människor med funktionsnedsättning 

ger upp gentemot systemet och inte kräver uppfyllelse av sina rättigheter.  

 

Vi hade tre frågeställningar att undersöka. Vår första frågeställning syftar att ta reda på vilka förmågor 

funktionsnedsatta anser att de besitter och som kan bidra till att förbättra deras möjligheter till 

utveckling.  Informanterna vittnar om att de känner att människor med funktionsnedsättning inte 

förväntas vara till nytta då deras erfarenheter inte tas tillvara. Deras möjligheter att använda sig av sina 

förmågor i olika sammanhang undergrävs, som till exempel att vidareutbilda sig och arbeta.  

Med vår andra frågeställning ville vi undersöka funktionsnedsattas syn på myndigheternas insatser för 

att förbättra deras möjligheter till utveckling. Informanterna vittnar om att människor med 

funktionsnedsättning i viss grad är socialt utestängda från arbetsmarknaden, utbildning och socialt 

deltagande på grund av brist på stöd från samhället och social acceptans.  Vår tredje frågeställning är om 

huruvida personer med funktionsnedsättning upplever FD och, i så fall, på vilken nivå mikro-, mellan- 

eller makro. Utsatsens resultat tyder på att funktionsnedsattas FD inte sitter i deras personliga drivkraft 

eller vilja att utvecklas, utan i ovan nämnda hinder. Deras initiativ blir begränsade på grund av faktorer 

som oftast ligger i mellan och makronivå där ekonomiska hänsyntagande och sociala föreställningar 
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väger tyngre än deras utvecklingsmöjligheter. Dessa ekonomiska hänsyntagande är diskutabla eftersom 

människor med funktionsnedsättning är i större behov av stöd från samhället för att ha samma 

möjligheter till utveckling som alla andra.   

 

Grad av funktionsnedsättning verkar inte vara avgörande för deras välbefinnande utan brist på 

valmöjligheter och åtnjutning av sina rättigheter som undergräver en positiv självkänsla. De måste hela 

tiden kämpa, även de som får sina rättigheter uppfyllda måste vara på sin vakt för att få behålla dessa. 

De sociala försäkringar och sociala stöden som finns i Sverige verkar ha syftet att hålla människor med 

funktionsnedsättning vid liv och inte främja deras utveckling samt deras möjlighet att komma tillbaka 

till det sociala livet. Funktionsnedsättningen är inget som försvinner och därför är det viktigt att sociala 

försäkringar ger dem samma möjligheter till utveckling som resten av befolkningen har. Därmed är det 

av stor betydelse att socialarbetare skaffar sig djup kännedom om sitt yrke för att kunna utöva ett bra 

socialt arbete där behovet och hjälp ska bemötas på rätt sätt. Tillgänglighet, att myndighetsutövare 

konstant utbildar sig för att tolka lagen rätt och att lagstiftarna prioriterar människors utveckling högre 

gentemot ekonomiska hänsyntaganden är kritiska punkter för att hjälpa funktionsnedsatta ur FD och 

därmed ur den relativa fattigdom de lever i. 

 

Som det framkommer tidigare kan den här studien vidare fördjupas med stöd av en kvantitativ 

informationsbas och bredare underlag vad gäller antal intervjuer. Ett ytterliggare dilemma som vi inte 

har lagt fokus på är maktrelationen mellan myndighetsutövare och människor med funktionsnedsättning 

som skulle kunna studeras vidare.  
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Bilagor 

 

Bilaga A: Intervjuförfråga 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Institutionen för samhällsvetenskaper i Socialt arbete 

 

 

 

Stockholm, 2013-04-22 

 

 

 

 

Till dig som bär en funktionsnedsättning 

 

 

 

 

Vi heter Cecilia Arroyo och Kaisa Lind Kärkkäinen och läser sista året på Socionomutbildning på 

Södertörns Högskola. Inriktningen på utbildningen är Socialt arbete med storstadsprofil med fokus på 

hur den sociala miljön påverkar människor.  

 

Just nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om möjligheter till utveckling för funktionsnedsatta 

människor. Vi får mycket information om hur samhället stödjer de funktionsnedsatta genom olika 

insatser. Denna information kommer oftast ur myndigheternas och politikernas synvinkel men inte ur 

klienternas perspektiv. Vi vill lyfta fram din syn på din situation och på eventuella insatser du får samt 

dina förhoppningar. Därför undrar vi om du skulle vilja ställa upp på en intervju med oss.  
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Vi skulle vilja träffa dig under vecka 17 och vecka 18. Intervjun kan äga rum på Södertörns Högskola, 

en cafeteria eller annan valfri plats och kommer att ta ca 60 minuter. Vi kommer att fråga om din 

tillåtelse att spela in den. Du får en biobiljett som tack för din medverkan. 

  

Dina personliga uppgifter skall behandlas konfidentiellt och förstöras efter avslutad studie. Eftersom 

vissa frågor kan vara känsliga har du rätt att inte svara på dessa om det känns obekvämt. Du har också 

rätt att avbryta ditt deltagande när du vill utan att lämna någon orsak till detta. Om du är intresserad har 

du möjlighet att ta del av det slutgiltiga examensarbetet.  

Har du funderingar eller är intresserad av att delta? Kontakta oss snarast möjligt. Våra kontaktuppgifter 

finner du nedan.  

 

 

Tack på förhand! 

 

 

Vänligen 

 

 

Cecilia och Kaisa 

 

 

 

Cecilia Arroyo    Kaisa Lind Kärkkäinen  

mobil: XXX-XXXXXXX,   mobil: XXX-XXXXXXX 

E-post: XXXXXXXX@XXXX.XX    E-post: XXXXXXXX@XXXX.XX     

 

 

 

Handledare: Zhanna Kravchenko 

Tel. XX-XXXXXXX 

E-post: XXXXXXXX@XXXX.XX  

mailto:cecilia.margarita01.arroyo.aita@student.sh.se
mailto:cecilia.margarita01.arroyo.aita@student.sh.se
mailto:cecilia.margarita01.arroyo.aita@student.sh.se
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Bilaga B: Intervjuguide  

 

 Mikronivå  

– Familjeförhållande  

1. Ensamstående,  

2. Gift, sambo. Om ja, hur ser din partners ekonomiska förutsättningar (förvärvsarbete) 

3. Barn? 

 

– Personliga egenskaper  

1. Kön 

2. Ålder 

3. Är du bra på att prioritera, administrerar du ditt liv på ett bra sätt, tidsmässigt, ekonomiskt, 

eller behöver du hjälp? 

 

– Personligt kapital 

1. Hur ser din utbildning ut? 

2. Vilken Arbetslivserfarenhet har du? 

3. Hälsa: 

a. Hur ditt hälsotillstånd påverkar ditt liv? (rörlighet, ork, ekonomi, socialliv) 

 

– Fritid 

1. Vad gör du på din fritid? 

2. Hur ser din vardag ut? 

3. Har du råd att till exempel åka på semester? 

4. Känner du att du har valmöjligheter gällande arbetslivet, socialt liv? 

5. Motsvarar dina valmöjligheter dina önskemål? 

 

– Bidrag och ekonomi 

1. Har du ett avlönat arbete? 

2. Om ja, vad har du för arbete? 

3. Får du bidrag?  

4. Hur länge har du fått bidraget? 

5. Vad är det som omfattar bidraget? 

6. Hur stor är den ekonomiska delen av bidraget du får? 
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7. Är du nöjd med stödet du får?  

8. Har du råd att spara för att unna dig något extra? (t.ex. kläder, tv, fin middag på 

restaurang)  

 

– Personliga åsikter angående:  

1. Känner du att du har kontroll över ditt liv? Utveckla ditt svar 

2. Känner du att dina grundläggande behov (månsidig näringsmat, boende och kläder) är 

täckta? 

 

– Önskemål  

1. Hur skulle du beskriva ett tillfredsställande liv för dig? 

2. Hur tror du att ditt liv kommer att se ut om fem år? 

3. Hur vill du att det ska se ut? 

4. Finns det möjlighet att förverkliga dessa mål?  

a. Om nej: vad skulle du behöva för att nå dessa mål? 

b. Om ja: utveckla på vilket sätt kan du göra det?  

5. Hur skulle en förbättring av din ekonomiska situation påverka ditt liv? 

6. Vilka tror du är dina styrkor för att förbättra din livskvalitet? (personlighet, utbildning, 

arbetserfarenhet) 

 

 

 Mellannivå  

–  Socialt nätverk:  

1. Hur ser ditt socialnätverk ut gällande familj, släkting, vänner  

2. Hur ofta träffar du dem? 

3. Är du politisk aktiv? I vilka organisationer? 

4. Har du kontakt med privat och offentliga organisationer? Vilka? 

Medlemskap på någon organisation/förening 

5. Känner du dig nöjd med ditt nätverk eller vill du utvidga eller minska det? 

 

– Myndigheternas bemötande:  

1. Får du tillräckligt information från myndigheternas sida om dina rättigheter? 

2. Känner du att det hjälper att ta kontakt med myndigheterna? (handläggarens engagemang, 

dennes skicklighet i tillämpning av lagar och regler). På vilket sätt? 
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3. Känner du att du kan påverka myndighetens bemötande? På vilket sätt? Vet du var ska du 

vända dig till för att förbättra detta) 

4. Anser du att du blir du rättvist behandlad? Finns det något de inte har tagit hänsyn till? 

 

 

 Makronivå  

– Rättigheter  

1. Får du alla dina rättigheter tillfredställda? 

 

– Bidragspolicy 

1. Utifrån den hjälpen som finns till buds är det något som du tycker borde 

ändras/förbättras?  

Om ja, Hur borde det ändras? 

Om nej, utveckla 

2. Har du möjlighet att påverka på något sätt bidragspolitiken? 

Om ja, hur så?  

Om nej, varför inte? 

 

– Utbildning 

1. Hur ser din utbildningssituation ut?  

2. Vill du vidareutbilda dig? I så fall, har du möjlighet att studera? Utveckla 

 

– Sjukvård  

1. Får du allt du behöver gällande sjukvården? Eller måste du täcka någon speciellt behov 

med dina egna resurser? 

 

– Socialförsäkringar (ålderspension, sjukförsäkringar, förtidspension, arbetslöshet) 

1. Vilka socialförsäkringar får du? 

2. Vilka är dina förväntningar på när du blir pensionär? Skulle du kunna behålla samma 

livsstandard som du har just nu? 

3. Har du råd att spara privat till din pension?  

4. Hur ser din arbetssituation ut? 

5. I fall du är arbetslös, är du försäkrad? 
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– Media, offentlig debatt 

1. Hur tycker du att funktionshindrade framställs i den offentliga debatten?  

2. Hur bemöts funktionsnedsatta av samhället? (Inom privat och offentlig sektor) 

3. Främjar sociala normer din utveckling? (social rangordning) 

 

– Företagsmiljö (att starta eget) 

1. Är det att starta eget ett alternativ för dig för att öka dina ekonomiska förutsättningar? 

 

– Samhällets anpassning 

1. Upplever du att samhället är anpassad till dina behov: rörelsefrihet, användning av 

allmänna ytor, sociala umgänge, arbets- och politisk delaktighet? 

 

– Övrigt 

1. Finns det något du vill lyfta fram och som vi inte har frågat?  


