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Abstract 

In this master thesis I examine the cutbacks in User-Led Personal Assistance in Denmark, and how 

people with mobility impairments experience that these cutbacks have an influence of their living 

conditions. To understand these consequences, I likewise examine the possibilities granted from 

User-Led Personal Assistance. This master thesis is written in cooperation with the Danish 

association of the Physically Disabled (DHF), who provided me with access to the target group. I 

made qualitative semi-structured interviews with five people with mobility impairments who explore 

cutbacks in their personal assistance schemes. I used this empirical data in an analysis combined with 

the following theoretical approach: Axel Honneths theory of recognition, Ronald Dworkins theory of 

resources equality and the concept empowerment as understood by Inge Bonfils and Ole Askheim. 

From this analysis I interpret that there are some physical, psychological, and social individual 

consequences because of the lack of personal assistance, which limits their participation in society. 

Thereby they do not feel recognized and are made unequal in resources, which leads to a lack of 

empowerment. Moreover, the personal assistants are influenced because they might lose their job and 

accordingly not only their income but also a friend. The analysis also shows that the family and 

friends of the individual who explores cutbacks in the personal assistance scheme, are also impacted 

by the situation because they need to act as personal assistants. 
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1. Indledning 

I foråret 2019 vedtog politikerne i Københavns Kommune en række af besparelser på 

handicapområdet, hvilket blandt andet ville medføre, at borgere skulle tvinges til at flytte fra bosteder 

og ud i egen bolig. Disse besparelser mødte derfor stor kritik fra flere landsdækkende 

handicaporganisationer, og sidenhen blev besparelserne droppet. For nylig er det blevet fremlagt, at 

der i år 2020 i stedet vil blive tilført flere midler til området. Denne radikale kursændring tyder derfor 

på, at handicapområdet er et omskifteligt politisk område, som er præget af flere forskelligartede 

politiske interesser. Det var denne problemstilling, der vakte min interesse for at skrive speciale om 

netop dette område. Begyndelsesvist ønskede jeg at undersøge, hvordan skiftende udmeldinger om 

besparelser og tilførsler af midler påvirker de mennesker, hvis livsudfoldelse og livskvalitet de 

potentielt kan gå ud over. Det vil sige en undersøgelse af, hvordan personer med handicap oplever at 

være afhængig af hjælp i et system, som er præget af institutionelle forandringer. Denne 

problemstilling er dog blevet yderligere afgrænset sidenhen grundet mit møde med fagprofessionelle 

inden for handicapområdet (se afgrænsning). 

1.1. Motivation 

Min interesse for dette speciale er udsprunget af ovenstående varsling af besparelser på 

handicapområdet. Ydermere har jeg en længerevarende interesse for handicapområdet, som for alvor 

blev vakt i min uddannelse til socialrådgiver. Her omhandlede min afsluttende bacheloropgave, 

hvorvidt etniske minoriteter med et bevægelseshandicap fik den kompensation, der kunne sikre dem 

deltagelse i samfundet på lige fod med andre. Jeg fandt især problemstillingen i bacheloropgaven 

spændende på grund af dens fokus på modvirkende barrierer i samfundet, idet jeg ud fra et 

retfærdighedsperspektiv har en interesse i, at mennesker opnår lige muligheder. I dette speciale er jeg 

derfor motiveret for atter at fordybe mig i handicapområdet, men denne gang med et andet fokus. 

Indledningsvist ville jeg som tidligere beskrevet undersøge, hvordan mennesker med 

bevægelseshandicap oplever institutionelle forandringer på handicapområdet, og hvordan disse 

påvirker deres hverdag. Da dette problemfelt er yderst omfattende, og jeg ønskede det afgrænset til 

en konkret problemstilling, valgte jeg at kontakte forskellige aktører på området for at få deres 

ekspertise og vejledning. Jeg fik kontakt til Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet 

(DUKH), og havde et telefonisk møde med en af deres rådgivere den 14. februar 2020. Rådgiveren 

tydeliggjorde, at jeg skulle konkretisere problemstillingen yderligere. Vedkommende gjorde mig 



Camilla Lund 

Studienr.: 64704 

Roskilde Universitet 

4 

 

blandt andet opmærksom på, at mange af deres medlemmer henvendte sig for at få hjælp til 

borgerstyret personlig assistance (BPA), hvilket kunne være en mulig problemstilling for specialet. 

Jeg kontaktede derefter Dansk Handicap Forbund (DHF), idet deres medlemmer er mennesker med 

bevægelseshandicap, som derfor kan være i målgruppen til en BPA-ordning. Jeg havde desuden 

allerede på daværende tidspunkt et ønske om at skrive om denne målgruppe. DHF repræsenterer 

derfor målgruppen for specialet, og jeg så dem som værende en yderst vigtig og indflydelsesrig aktør, 

som ville kunne bidrage med viden og erfaringer, samt en adgang til målgruppen for specialet. Jeg 

havde et fysisk møde med to repræsentanter fra DHF den 19. februar 2020. Vi aftalte at indgå et 

samarbejde, idet jeg kunne belyse nogle af de problemstillinger, de har erfaret, at mennesker med 

bevægelseshandicap oplever i deres dagligdag. 

Efter samtalen med DHF stod det klart for mig, at jeg er motiveret for at skrive om borgerstyret 

personlig assistance, jf. lov om social service § 96. Dette skyldes, at spørgsmål angående BPA er den 

hyppigste årsag til, at medlemmerne henvender sig til DHF. Det samme gør sig gældende hos DUKH. 

BPA er en ordning, der skal sikre, at mennesker med handicap kan leve det liv, de ønsker at leve. Det 

er dog også en ordning, der er kommet under pres, hvilket kan skyldes en vægtning af økonomiske 

hensyn i kommunerne. Jeg ønsker derfor at undersøge, hvordan det påvirker den enkelte borgers 

livssituation, hvis vedkommendes BPA-ordning forringes eller fjernes. 

1.2. Afgrænsning 

I ovenstående afsnit er motivationen for emnet blevet præsenteret, hvori det også er fremlagt, at jeg 

har afgrænset ved hjælp af ekspertise fra fagprofessionelle. Der er blevet afgrænset løbende i forhold 

til mine indledende tanker, idet min problemformulering har ændret sig undervejs. I dette afsnit vil 

jeg tydeliggøre afgrænsningen for specialet på fire områder. Rienecker & Jørgensen (2012, s. 128) 

opererer med afgrænsning på fire forskellige niveauer: tid, rum, personer og fænomener. 

I forhold til personer har jeg afgrænset til mennesker med bevægelseshandicap, selvom personer med 

betydelig og varig nedsat psykisk funktionsnedsættelse også kan modtage BPA. Dette vælger jeg dog 

at gøre, da jeg skriver speciale i samarbejde med DHF, som naturligvis har en interesse i adgang til 

viden om den målgruppe, de repræsenterer. Der er desuden stor forskel på mennesker med handicap, 

herunder grad af funktionsnedsættelse, muligheder for at udtrykke sig og selvhjulpenhed. Dermed 

ville alle mennesker med funktionsnedsættelser i Danmark blive en for stor og inhomogen gruppe. 

Mennesker med psykiske funktionsnedsættelser kan desuden have kognitive vanskeligheder, så de 



Camilla Lund 

Studienr.: 64704 

Roskilde Universitet 

5 

 

muligvis har sværere ved at reflektere over deres situation. Der kan dog også være nogle 

bevægelseshandicap, som påvirker personen kognitivt. Jeg fravælger dog at tale med mennesker med 

svære kognitive handicaps, hvilket gør, at de ikke er repræsenteret i denne undersøgelse. Dette 

skyldes, at jeg ikke har socialpædagogiske færdigheder til at tale med mennesker med svære kognitive 

handicaps. Tilmed kan jeg ikke tegnsprog, og kontakten til mennesker, som er døve, afhænger derfor 

af muligheden for tilstedeværelsen af en tegnsprogstolk i interviewsituationen. I dette speciale vil jeg 

derfor grundet samarbejdspartner og faglige begrænsninger udelukkende undersøge mennesker med 

bevægelseshandicap, som oplever nedskæringer i BPA. Derudover er denne målgruppe afgrænset i 

forhold til alder, idet BPA udelukkende er et tilbud til voksne. Undersøgelsen er også afgrænset i 

forhold til tid og rum, idet problemstillingen undersøges i Danmark anno 2020. Jeg har desuden en 

tidsbegrænsning som specialestuderende, som begrænser mig i antallet af interviewpersoner, hvilket 

jeg vil belyse senere. 

Slutteligt er der afgrænset i forhold til fænomen, idet jeg udelukkende undersøger besparelser i BPA. 

Dette er et valg, jeg har truffet under vejledning fra DHF og DUKH.  Derudover har Ankestyrelsen 

undersøgt kommunernes sagspraksis med fokus på, om kommunerne overholder lovregler, når de 

skal vurdere, om borgerne er i personkredsen for enten kontant tilskud eller BPA, samt 

tidsfastsættelse og udmåling af hjælpen i ordningerne (Ankestyrelsen, 2019). Baggrunden for denne 

undersøgelse er, at der i 2017 var en omgørelsesprocent på 39, idet Ankestyrelsen modtog 185 

klagesager om BPA, hvoraf de stadfæstede 105 afgørelser, hjemviste 53 afgørelser, ændrede eller 

ophævede 14 afgørelser og afviste 13 afgørelser. Møller (2014, s. 126) beretter, at Ankestyrelsen 

generelt er tilbageholdende med at ændre eller tilsidesætte det forvaltningsmæssige skøn eller 

bedømme kommunens adfærd som ansvarspådragende. Klagesager omhandler afgørelser, som 

borgerne er uenige i, og derfor må de formodes ikke at få den hjælp, de selv mener, de har brug for. 

Jeg vil gøre opmærksom på, at der også kan være besparelser på andre paragraffer i lovgivningen, 

som kan berøre den enkeltes livssituation. Det er dog kun BPA, jeg undersøger i dette speciale. 

Dette problemfelt har ledt mig til følgende problemformulering: 

- Hvordan oplever det enkelte menneske med bevægelseshandicap, at nedskæringerne i BPA-

ordningen påvirker vedkommendes livssituation? 

- Hvilke muligheder giver BPA-ordningen? 

- Hvilken individuel, relationel og samfundsmæssig betydning har nedskæringerne i en 

BPA-ordning? 
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1.3. Historisk gennemgang af handicapområdet 

I dette afsnit vil jeg gennemgå udviklingen på handicapområdet i Danmark for at forstå feltet; 

herunder de rammer som påvirker mennesker med bevægelseshandicap. Det er nødvendigt at have 

en forståelse for udviklingen på handicapområdet i en fortolkning af, hvordan det påvirker mennesker 

med bevægelseshandicap, når de fratages den BPA-ordning, de muligvis har haft adgang til i årevis. 

Dette afsnit om den historiske udvikling på handicapområdet i Danmark bygger på beskrivelsen af 

Specialkonsulenterne for Bevægelseshandicap (2000, s. 40-47). Handicaphistorisk kan den første 

sociale indsats i Danmark spores tilbage til 1708, idet Kong Frederik IV udsendte en forordning om 

betlere. I 1803 indførtes Den nye Fattiglov, som havde fokus på forsørgelsesret og den enkelte 

kommunes forpligtelse til at forsørge egne fattige. I 1933 trådte Socialreformen i kraft, hvoraf en af 

lovene var loven om offentlig forsorg, som indeholdt regler om den statslige særforsorg af grupper 

som dengang blev omtalt sindslidende, åndssvage og vanføre. I 1959 blev Lov om Forsorgen for 

Åndssvage og andre særligt svagt begavede vedtaget. Målsætningen af denne lov var normalisering, 

idet Åndssvageforsorgen måtte skabe en tilværelse for den enkelte så tæt på det normale som muligt. 

I 1976 trådte Bistandsloven i kraft, og i 1980 blev særforsorgen udlagt til amterne og 

primærkommunerne, som overtog statens forpligtelse til at stille institutionspladser til rådighed. I 

1998 blev Bistandsloven erstattet af tre nye sociallove. Disse er: lov om social service (serviceloven), 

lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) og lov om administration og retssikkerhed 

(retssikkerhedsloven). Disse love på socialområdet har fokus på integration af mennesker med 

handicap, og er stadig gældende i dag, men er blevet revideret løbende siden ikrafttrædelsen. 

Danmark tilhører i dag det, der omtales som den skandinaviske model. Ifølge Greve (2014, s. 47) er 

de nordiske velfærdsstater karakteriseret ved at have fokus på: fuld beskæftigelse, høj grad af lighed, 

relativt generøse velfærdsydelser, universalisme som princip og finansieres hovedsageligt gennem 

skatter og afgifter. Siden 1990’erne er der dog sket en udvikling i retning mod Danmark som en 

konkurrencestat, hvor individet i højere grad gøres ansvarligt for sit eget liv (Kaj Pedersen, 2014, s. 

12). Der tales om en overgang fra Welfare til Workfare, hvor arbejdsmarkeds- og socialpolitikken 

udvikler sig i retning af neoliberale værdier om individets egen pligt til forsørgelse og 

individualisering af ansvar, hvilket illustreres i vedtagelsen af aktivloven (1998). 

Der er tale om et ulige magtforhold mellem sagsbehandleren og den enkelte person med 

bevægelseshandicap, idet sagsbehandleren har bemyndigelse til at træffe beslutninger, der kan have 

konsekvenser for personen med bevægelseshandicap og dennes livssituation. Der er altså tale om en 
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gruppe, hvis liv afhænger af afgørelser fra en udenforstående offentlig myndighed. Når en person 

fratages eller skæres i sin eksisterende BPA, kan dette blive betragtet som en uretfærdighed af den 

enkelte, hvis vedkommende har retligt krav på denne hjælp. Når det ikke blot er en enkelt person, 

men der derimod er flere tilfælde, kan man diskutere, om der er tale om en generel uretfærdig 

behandling af en social gruppe. Her er der tale om en gruppe, som har det tilfælles, at de alle har et 

bevægelseshandicap, og derfor er afhængige af hjælp fra institutionerne i samfundet for at blive 

kompenseret for dette. 

Som det illustreres i bilag 1 og 2, er der forandringer på handicapområdet, idet andelen af personer 

der modtager og mængden generelt er vokset i årene 2013-2018. Feltet er derfor præget af 

forandringer i andelen af forskellige ydelser, men også af en vis stiafhængighed, idet der langsigtet 

er tale om de samme ydelser. 

1.4. Definition af handicap 

Formålet med dette afsnit er at afklare begrebet handicap, idet det er et væsentligt begreb i mit 

speciale, som kan tillægges forskellige betydninger. Det estimeres, at mere end en milliard mennesker 

på verdensplan lever med et handicap, hvoraf 200 millioner oplever betydelige 

funktionsvanskeligheder (WHO, 2011, s. 7). I Danmark vurderede 31 procent af befolkningen i 

alderen 16-64 år i 2016, at de havde mindst ét handicap (Amilon et al., 2016, s. 8). Det vides dog ikke 

præcist, hvor mange mennesker med et handicap, der er i Danmark, og det handler også i høj grad 

om, hvem der vurderer, om der er tale om et handicap. Selvom omkring 30 procent af befolkningen 

vurderer, at de har et handicap, regner man kun med, at omkring ti procent af befolkningen har et 

handicap. Denne upræcished i vurderingen af antallet af mennesker med et handicap kan skyldes, at 

det er vanskeligt at definere, hvad et handicap er (Dansk Handicap Forbund, u.å.). 

Det er ikke muligt at finde frem til en universelt gældende forståelse og definition af handicap (Bjelke, 

2013, s. 53). Dette tydeliggøres ved, at titlen på en af de større danske bøger på området er: 

Handicapforståelser. Dette indikerer, at der er forskellige forståelser, opfattelser og definitioner af 

begrebet handicap. En persons forståelse af begrebet handicap udspringer fra vedkommendes 

fagprofessionelle synspunkt. På denne måde vil klassiske psykologer anskue handicap som noget 

patologisk i det enkelte individ, og dermed betragte handicap ud fra en medicinsk forståelsesmodel, 

mens kritiske psykologer også vil stille spørgsmål af kulturel og social art (Bjelke, 2013, s. 55). 

Sociologer vil anskue handicap som et samfundsskabt begreb; det er samfundet, der gør mennesker 

med funktionsnedsættelser handicappede. 
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I 2009 ratificerede Danmark FN’s Handicapkonvention, og påtog sig derfor en forpligtelse til at 

overholde konventionens krav (Social- og Indenrigsministeriet, u.å.). I specialet læner jeg mig af 

samme årsag op ad FN’s definition af handicap, som står noteret i Artikel 1 i FN’s 

Handicapkonvention: “Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, 

psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan 

hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.” (Det Centrale 

Handicapråd, 2017). Det er samme relationelle forståelse, som WHO indskriver sig i, hvilket 

illustreres i modellen nedenfor, som ses i International Classification of Functioning, Disability and 

Health (2012, s. 27): 

 

Modellen er en bio-psyko-social model, idet den skaber sammenhæng mellem forskellige 

dimensioner af sundhed på det biologiske, individuelle og sociale plan (WHO, 2012, s. 29). Ud fra 

figurens forståelse ser jeg ikke handicap som en iboende egenskab i det enkelte menneske, men 

derimod som et relationelt fænomen, der opstår mellem et menneske med en funktionsnedsættelse og 

dets møde med det omgivende samfund. Sagt med andre ord: funktionsnedsættelse + samfundsskabte 

barrierer = handicap. 

Idet målgruppen i specialet er mennesker med bevægelseshandicap, finder jeg det nødvendigt også at 

definere bevægelseshandicap. Det følgende afsnit bygger på Specialkonsulentordningen for 

Bevægelseshandicap (2000, s. 4) og deres definition af bevægelseshandicap: 

Bevægelseshandicap er en samlebetegnelse for en række forskellige syndromer og diagnoser, der 

varierer i forhold til, hvordan funktionsnedsættelsen kommer til udtryk. Herunder hvor omfattende 

funktionsnedsættelsen er, om den optræder alene eller sammen med andre funktionsnedsættelser, 
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samt om tilstanden er medfødt eller erhvervet, stationær eller progredierende. Bevægelseshandicap 

kan optræde hos børn, unge, voksne eller ældre, og dermed i alle livssituationer. Inden for de 

forskellige diagnosegrupper, kan der på landsplan være få til tusindvis af mennesker med den 

pågældende diagnose. Dertil er der mennesker med bevægelseshandicap med ukendte diagnoser. 

Socialstyrelsen har udarbejdet en liste over de mest almindelige diagnoser relateret til 

bevægelseshandicap, som er: cerebral parese, erhvervet hjerneskade, gigtlidelser, muskelsvind, 

parkinson, rygmarvsbrok, rygmarvsskade, sclerose og senfølger af polio (Socialstyrelsen, 2019). 

1.5. Handicap-organisationer i Danmark 

I Danmark er Danske Handicaporganisationer den politiske paraply, som varetager 35 

handicaporganisationers politiske interesser (Danske Handicaporganisationer, u.å.). Disse 

organisationer har alle forskellige forståelser af handicap, idet nogle har fokus på det diagnostiske 

perspektiv, mens andre har fokus på at ændre den samfundsmæssige arena, så der skabes bedre 

forhold for mennesker med handicap (Bjelke, 2013, s. 65). Én af disse handicaporganisationer er 

DHF, som varetager interesser for mennesker med bevægelseshandicap, og de tilslutter sig FN’s 

relationelle forståelse af handicap. 

Derudover er der Det Centrale Handicapråd, hvis opgave er at drøfte og vurdere samfundsudviklingen 

i relation til FN’s handicapkonvention. Tilmed har alle landets kommuner pligt til at etablere et lokalt 

handicapråd, som skal bestå af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationer i kommunen og 3-7 

kommunale medlemmer. Disse 98 kommunale handicapråd arbejder lokalt for at skabe lige 

muligheder og vilkår for borgere med handicap på alle politikområder. Kommunalbestyrelsen skal 

derfor høre kommunens lokale råd vedrørende alle initiativer og forhold, der kan have betydning for 

mennesker med handicap (Det Centrale Handicapråd, u.å.). 

1.6. Politik på handicapområdet 

Som tidligere nævnt har Danmark ratificeret FN’s Handicapkonvention, og skal derfor opfylde 

konventionens forpligtelser og føre politik i overensstemmelse hermed både centralt og decentralt i 

de enkelte kommuner. Danmark skal derfor sørge for at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at 

alle mennesker med handicap kan nyde menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på 

lige fod med andre, samt fremme respekten for deres naturlige værdighed, som er formålsartiklen i 

konventionen (Det Centrale Handicapråd, 2017). Derudover er der nævnt otte grundprincipper i 

Artikel 3, som er: værdighed og selvbestemmelse, ikke-diskrimination, inklusion, respekt for 
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forskellighed, lige muligheder, tilgængelighed, ligestilling mellem mænd og kvinder og respekt for 

børns udviklingsmuligheder. 

I Danmark opererer vi med fire grundprincipper på handicapområdet, som er ligebehandlings-

princippet, sektoransvarlighedsprincippet, solidaritetsprincippet og kompensationsprincippet (Social- 

og indenrigsministeriet, u.å.). Ligebehandlingsprincippet handler om, at alle skal have lige 

muligheder for at udvikle deres potentialer og opfylde deres mål i livet. Sektoransvarligheds-

princippet bidrager til, at alle offentlige instanser tager deres ansvar og sikrer, at deres tilbud er 

tilgængelige for mennesker med handicap. Solidaritetsprincippet sørger for, at de fleste sociale 

ydelser betales af skatteindtægterne, så de derved er gratis til rådighed for borgere med et handicap. 

Slutteligt er der kompensationsprincippet, som omhandler dét at give kompensation til mennesker 

med handicap, så de kan overkomme de barrierer, som forhindrer dem i deltagelse i samfundslivet på 

lige fod med alle andre. 

Ud over FN’s Handicapkonvention er der andre internationale aftaler, der har betydning for den 

danske handicappolitik. Herunder kan nævnes Menneskerettighedskonventionen og FN’s 17 

verdensmål, som blev vedtaget af FN’s 193 medlemslande i 2015, og er en plan for bæredygtig 

udvikling frem mod 2030. Idet planen har fokus på forandringer og resultater, der skal opnås, er det 

vigtigt, at mennesker med handicap er nævnt specifikt i disse verdensmål. Mennesker med handicap 

nævnes i fem ud af FN’s sytten verdensmål, som er: mål 4: Kvalitetsuddannelse, mål 8: Anstændige 

jobs og økonomisk bæredygtighed, mål 10: Mindre ulighed, mål 11: Bæredygtige byer og 

lokalsamfund og mål 17: Partnerskaber for handling (Danske Handicaporganisationer, u.å.). 

Handicappolitikken i Danmark varetages lokalt i de enkelte kommuner, som med strukturreformen i 

2007 fik det fulde finansierings- og myndighedsansvar på socialområdet (Klausen, 2015, s. 83). Det 

er den kommune, hvor borgeren bor, som skal træffe afgørelse om bevilling af de sociale ydelser og 

tilbud, som vedkommende har behov for (Klausen 2015, s. 86-87). Disse sociale ydelser og tilbud 

bevilges efter serviceloven. I kommunerne er der et behov for at skabe balance mellem økonomiske 

hensyn og faglige krav på handicapområdet, og disse to mål er potentielt modstridende (Svanholt, 

2013, s. 138). 

1.7. BPA-ordningen 

BPA-ordningen opstod i Århus i 1970’erne, da en ung mand flyttede fra sin institution og ud i egen 

bolig. Han kontaktede kommunen for at få hjælp til at klare dagligdagen med pleje, overvågning og 

ledsagelse (Lenger, 2013). Kommunen besluttede at give ham et økonomisk tilskud, så han selv kunne 
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ansætte og aflønne sine hjælpere. Princippet var, at tilskuddet skulle svare til prisen på en 

institutionsplads. Dermed var grundlaget for Århus-ordningen lagt. Den unge mands historie spredte 

sig, og flere flyttede fra deres institutioner og ud i egen bolig. I 1989 blev ordningen landsdækkende 

under navnet hjælperordningen. I 1998 fik ordningen sin egen paragraf i serviceloven, og i 2009 

skiftede den navn til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). 

Borgerstyret personlig assistance (BPA) er et tilbud til voksne med en betydelig og varigt nedsat 

funktionsevne, der er afhængige af hjælp for at kunne udføre daglige opgaver, og som har et 

omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand (LOBPA, u.å.). 

Modtagerne af denne ordning vil jeg i afhandlingen omtale som BPA-brugere, og de personer der 

yder hjælp i ordningen, vil jeg både omtale som hjælpere og personlige assistenter. 

Borgerstyret personlig assistance bevilges efter § 96, jf. serviceloven, og er et økonomisk tilskud til 

ansættelse af hjælpere. Efter § 96, stk. 2 er det en betingelse for tildeling af BPA-ordningen, at man 

kan fungere som arbejdsleder for sine hjælpere. Derudover skal borgeren selv kunne fungere som 

arbejdsgiver, idet ydelsen er borgerstyret. Hvis det ikke er muligt, kan borgeren indgå aftale om, at 

tilskuddet overføres til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der er godkendt af 

socialtilsynet, som herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Der er imidlertid nogle mennesker, som 

heller ikke selv er i stand til at være arbejdsledere, og disse kan derfor ikke bevilges en BPA-ordning 

efter § 96. De kan i stedet bevilges kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, jf. § 95 i serviceloven. 

Denne ydelse dækker dog ikke overvågning, idet den udspringer og vurderes efter hjemmepleje-

bestemmelsen, jf. serviceloven § 83, hvorfor sigtet med denne også er anderledes. I specialet 

behandler jeg primært BPA-ordningen, men vil henvise til det kontante tilskud. 

Formålet med BPA står noteret i punkt 1 i den tilhørende vejledning, VEJ nr 10325 af 12/12/2017. 

Ifølge denne er formålet at sikre en fleksibel og sammenhængende hjælp, som den enkelte borger 

selv bestemmer over. Ordningen skal tilpasses borgerens ønsker og behov, så vedkommende kan 

fastholde eller opbygge et selvstændigt liv (Retsinformation, 2017). 

Dette hænger sammen med de førnævnte handicappolitiske principper, idet målsætningen i disse er 

at sikre ligestilling gennem kompensation. BPA er derfor et udtryk for, at mennesker med indgribende 

funktionsnedsættelser kun kan ligestilles, hvis samfundet kompenserer dem gennem denne ordning. 

BPA-ordningen kan forstås som omfattende, idet den medfører, at mennesker vil kunne ansætte 

personlige assistenter i alle døgnets timer, hvis der er behov for dette. Derfor er det også klart, at 

besparelser i BPA kan have betydelige menneskelige konsekvenser for den enkelte borgers liv. 
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I Bilag 1 og 2 har jeg udarbejdet tabeller over udviklingen på de forskellige ydelser på 

handicapområdet ud fra tal fra Danmark Statistik. I disse bilag kan det ses, at antallet af BPA-

ordninger efter § 96 har været stigende frem mod 2017. Herefter er der et lille fald fra 2017 til 2018. 

Disse tal indeholder dog kun data fra 57 kommuner, og der er derfor en statistisk usikkerhed forbundet 

hermed. Ifølge Kommunernes Landsforening (2016, s. 2) var der i alt 1500 brugere af BPA i år 2015. 

 

2. Litteratursøgning 

2.1. State of the art 

I udarbejdelsen af mit speciale har jeg fundet det nødvendigt at lave et litteraturstudie for at læse mig 

ind på området. Jeg påbegyndte således specialeprocessen med at undersøge, hvad der på tidspunktet 

for specialestart allerede eksisterede af forskningsbaseret viden om emnet; altså hvad der allerede er 

skrevet om BPA-ordningen og eventuelt besparelser i denne i en forskningsmæssig kontekst. Således 

sikrer jeg, at mit speciale repræsenterer en manko; det vil sige et videnshul i den hidtidige viden, som 

dermed også retfærdiggør min forskning. Denne litteratursøgning er dog gennemgående i hele 

specialeprocessen, da jeg arbejder hermeneutisk. 

Jeg har derfor valgt at søge af flere omgange i de større sociologiske databaser, herunder: JStor, 

Scopus og Nordic Social Work Research. Derudover søgte jeg i nogle af de mere almene databaser: 

REX, Forskningsdatabasen, RUCs og andre uddannelsesinstitutioners forskningsportaler, samt 

Google Scholar. Min vejleder oplyste mig desuden om databasen Scandinavian Journal of Disability 

Research, hvor jeg fandt størstedelen af litteraturen. Jeg valgte en systematisk søgestrategi, hvor jeg 

anvendte følgende søgeord: handicap*, funktionsnedsættelse*, fysisk*, bevægelseshandicap*, 

besparelse*, nedskæring*, BPA*, livskvalitet*, autonomi og anerkendelse. Disse søgeord blev både 

anvendt i kombination med hinanden og enkeltvis, primært i deres engelske oversættelse. 

Søgestrengen blev således følgende: (bevægelseshandicap, handicap OR fysisk funktionsnedsættelse, 

BPA AND nedskæring OR besparelse, livskvalitet OR autonomi OR anerkendelse).  

Idet handicapområdet er et foranderligt område, indsnævrede jeg søgningen til primært at omfatte 

publikationer fra de seneste fem år: 2015-2020. I nogle af databaserne fandt jeg dog enkelte artikler, 

der var ældre og relevante for emnet. Jeg gjorde mig desuden overvejelser om, hvorvidt jeg kun var 

interesseret i forskningsartikler og tekster omhandlende dansk kontekst, idet området for mit speciale 

blev afgrænset snævert til kun at omhandle BPA. Ved en søgning i Scandinavian Journal of Disability 
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Research, blev jeg dog klar over, at der er tilsvarende ordninger i Sverige og Norge, som det kunne 

være interessant at benytte i en sammenligning.  

Ud fra de ovenstående søgeord fandt jeg frem til en masse forskelligartet litteratur, som dog ikke blev 

fundet på en gang. Da jeg arbejder ud fra en hermeneutisk tilgang, er det vigtigt, at jeg også i 

litteraturstudiet følger samme tilgang for at sikre kohærens. Ud fra en hermeneutisk forståelse består 

hele kroppen af relevant litteratur om et specifikt fænomen af adskillige tekster, og disse tekster kan 

individuelt ses som dele af hele kroppen af relevant litteratur (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2010, s. 

133). Idet den hermeneutiske cirkel fordrer en cirkulær proces, har jeg kontinuerligt gennem hele 

specialeprocessen søgt efter ny litteratur, som jeg har læst grundigt og fortolket. Det har på denne 

måde været en tidsubegrænset proces, hvor jeg ikke fra start har identificeret al relevant litteratur, 

men derimod løbende har søgt ny litteratur, idet der også kan stilles spørgsmål ved, hvorvidt det er 

muligt at finde frem til al relevant litteratur om et emne (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2010, s. 130). 

Da mit emne desuden er snævert, har det været vanskeligt at finde litteratur ud fra de samme søgeord 

i alle databaser. Jeg har derfor løbende måttet tilføje eller udskifte søgeord i de forskellige databaser. 

Desuden handler det i et hermeneutisk litteraturstudie ikke kun om at finde frem til litteraturen, men 

om at fortolke og forstå den. Derfor er det den efterfølgende gennemlæsning af den fundne litteratur, 

der bliver relevant, da denne faciliterer jagten efter yderligere litteratur (Boell & Cecez-Kecmanovic, 

2010, s. 133). Den hermeneutiske cirkel for litteratursøgning ses i figuren fra Boell & Cecez-

Kecmanovic (2010, s. 134) nedenfor, som også viser, hvordan en research-proces aldrig slutter: 

 

Det endelige litteratursøgningsresultat er udarbejdet som tabel og indsat i bilag 3. Selvom processen 

kunne være fortsat i en uendelighed, er der en tidsbegrænsning i forhold til specialet. Disse 

fremfundne artikler og afhandlinger omhandler forskellige perspektiver på BPA-ordningen.  



Camilla Lund 

Studienr.: 64704 

Roskilde Universitet 

14 

 

Flere af artiklerne har fokus på besparelser i BPA. Her kan nævnes Niklas Altermarks artikel Hvordan 

legitimeres socialpolitiske besparelser? Konstruktionen af personlig assistance som et 

’omkostningsproblem’ (2018), som jeg fandt via en gennemlæsning af en anden artikel. Det illustrerer 

derfor vigtigheden af den hermeneutiske cirkel i litteratursøgningen, da artiklen muligvis ikke var 

fremkommet som et søgeresultat i de databaser, jeg har udvalgt til min søgning. Artiklen er på svensk, 

og omhandler en sideløbende tendens af nedskæringer i BPA i Sverige. Her bliver BPA set som et 

omkostningsproblem, som besparelsesforanstaltninger skal søge at begrænse. Denne artikel 

diskuterer, hvordan disse besparelser bliver legitimeret ud fra et politisk perspektiv. 

Derudover er der en del litteratur, som har fokus på handicaphjælperens rolle, arbejdsforhold og 

relation til sin arbejdsleder. Blandt andet An analysis of Personal and Household Services to support 

work life balance for working parents and carers (Per K. Madsen, 2018), som har fokus på begrebet 

work-life balance i relation til hjælpernes arbejde og arbejdsvilkår. Derudover har Shakespeare, 

Porter & Stöckl (2017) udarbejdet rapporten Personal Assistance Relationships: Power, Ethics and 

Emotions, hvor formålet er at forstå magt, etik og følelser i relationen mellem hjælper og BPA-bruger. 

En af de sidste artikler, jeg i dette afsnit vil fremhæve, er Empowerment and personal assistance – 

resistance, consumer choice, partnership or discipline? (Bonfils & Askheim, 2014). Denne artikel 

har jeg valgt at tage udgangspunkt i som en del af den teoretiske fortolkningsramme i specialet (se 

afsnit 5.2 om empowerment). I tråd hermed kan nævnes artiklen Active social citizenship: the case of 

disabled peoples' rights to personal assistance (Christensen, Guldvik & Larsson, 2014), som 

beskæftiger sig med begrebet aktivt medborgerskab, og dermed også indirekte med empowerment. 

Udover min egen fremsøgning af litteratur, har min samarbejdspartner DHF også bidraget med 

relevant litteratur. Blandt andet en afhandling omhandlende BPA skrevet af deres afdelingschef Jeppe 

S. Kerckhoffs i 2016: Skønsudøvelsen på handicapområdet. En belysning på baggrund af 

bestemmelsen om borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96. Denne er skrevet ud fra 

et jurafagligt perspektiv, og har derfor fokus på de lovgivningsmæssige bestemmelser. Derudover 

understreger afhandlingen, at tildeling og udmåling af BPA er betinget af kommunernes 

skønsudøvelse. I dette speciale anlægger jeg et sociologisk perspektiv på emnet; og har i stedet fokus 

på, hvad besparelserne betyder for den enkelte borger og dennes sociale netværk i dansk kontekst, da 

dette endnu er uudforsket. Generelt er forskning om BPA i Danmark mere begrænset, end i Norge og 

Sverige, hvor størstedelen af undersøgelserne om emnet er blevet udført (Selander, 2015, s. 25). 
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Grundet COVID-19’s nedlukning af de fysiske biblioteker, har der uheldigvis været en betydelig 

mængde af litteratur, som ikke har været tilgængeligt online, og som jeg derfor ikke har haft adgang 

til. Jeg har derfor udelukkende haft adgang til en litteratur bestående af otte bøger, som jeg allerede 

havde anskaffet inden nedlukningen af Danmark. Da jeg ikke har kunnet hjemskaffe yderligere 

materiale siden nedlukningen, har jeg ufrivilligt måttet frasortere relevant litteratur i mit speciale. I 

andre tilfælde har jeg kun haft adgang til en delmængde af en bog i f.eks. Google Books, hvilket 

naturligvis kan have betydning for min forståelse af bogen som helhed. 

 

3. Videnskabsteori 

I dette afsnit vil specialets videnskabsteoretiske ståsted blive præsenteret, som er Martin Heideggers 

og Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutik. Ud fra denne erkendelsesteori er jeg som forsker 

en del af den virkelighed, der skal fortolkes. Det er det, Heidegger omtaler som menneskets væren i 

verden (Juul, 2012, s. 121).  I dette speciale er jeg interesseret i at undersøge, hvordan besparelser i 

BPA påvirker den enkelte person med bevægelseshandicap, som skæres i sin adgang til hjælp. Jeg 

har derfor allerede en forforståelse om, at der er nogle udfordringer på handicapområdet, idet 

nedskæringer har en negativ konnotation, og dermed forventes at påvirke den enkelte negativt. Denne 

forforståelse blev bekræftet i min samtale med DUKH og DHF. Jeg har derfor fra begyndelsen en 

forforståelse om, at nedskæringer påvirker den enkeltes livssituation negativt, og kan have en 

betydning for den enkeltes følelse af frihed, da formålet med BPA er autonomi og selvbestemmelse. 

Denne forforståelse er jeg dog nødt til at undersøge, og dette gør jeg ved at afprøve den i en samtale 

med nogle af de mennesker, der lever i og direkte påvirkes af dette system. 

Mine forforståelser og appliceringen af disse, bliver udelukkende relevante i dette projekt, grundet 

valget af videnskabsteoretisk ståsted. Hvis jeg havde en fænomenologisk fremgangsmåde, skulle jeg 

i stedet sætte forforståelserne i parentes for at opnå en åben og fordomsfri samtale. Ud fra en 

hermeneutisk forståelse er dette ikke muligt, da man som forsker altid vil påvirke feltet. Jeg vælger 

en hermeneutisk tilgang, idet jeg har en forskningsinteresse i at finde frem til deltagernes erfaring af, 

hvordan forringelser i BPA påvirker deres eksistentielle vilkår. Jeg har altså fokus på mennesker med 

bevægelseshandicap og BPA’s betydning for deres væren-i-verden. 

For at opnå en forståelse af, hvordan den filosofiske hermeneutik kan benyttes rent metodologisk, 

tager jeg udgangspunkt i Hanne Fredslunds beskrivelse i artiklen Den filosofiske hermeneutik – fra 

filosofi til forskningspraksis. I denne artikel præsenteres en omsætning fra teori til praksis, og dermed 
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hvordan den filosofiske hermeneutik konkret benyttes i den kvalitative forskning, hvilket er 

væsentligt i mit speciale, da jeg udformer semistrukturerede interviews. 

Fredslund redegør for Hans-Georg Gadamers begreber i sin artikel ud fra den måde, de præsenteres i 

hans hovedværk Sandhed og Metode fra 1960, hvori der også gøres oprør med traditionen om, at man 

ved anvendelse af den rigtige metode kan nå frem til sand viden (Fredslund, 2013, s. 99). Gadamers 

begreber omtales som forståelsens elementer, og omfatter forforståelse, forståelseshorisont og 

situation. Jeg kan ved hjælp af Gadamers forståelse anskue min empiri som en tekst, der skal fortolkes 

ud fra min forforståelse. Gadamer beretter om fordomme som en slags forudforståelser, som 

mennesker har af en situation, inden vi går ind i en forståelsesproces (Fredslund, 2013, s. 79). Jeg 

havde på forhånd nogle forforståelser om undersøgelsesfeltet, blandt andet grundet min tidligere 

erfaring med handicapområdet i udarbejdelsen af mit bachelorprojekt. Derfor blev det vigtigt at få 

be- eller afkræftet mine forforståelser i mødet med interviewpersonerne, så jeg ikke endte med at 

drage konklusioner på baggrund af tidligere erfaringer eller egne iagttagelser og vurderinger. Det skal 

dog pointeres, at min forforståelse vil sætte begrænsninger for min forståelse (Fredslund, 2013, s. 99). 

Jeg vil som hermeneutisk forsker medbringe fordomme i forståelsesprocessen, som er produktive for 

erkendelsen, og gør mig i stand til at stille relevante spørgsmål (Juul, 2012, s. 122). En fordom er en 

dom, der fældes, før en sag er grundigt undersøgt. Efter undersøgelsen kan den vurderes både negativt 

og positivt (Juul, 2012, s. 123). Fordommen testes ved, at den sættes i spil mod nye erfaringer via 

applikation (Juul, 2012, s. 126). I dette speciale bringer jeg mine fordomme i anvendelse ved 

interviews med personer med bevægelseshandicap for at teste dem mod erfaringer fra disse 

interviewpersoners sociale virkelighed. Jeg har f.eks. på forhånd en fordom om, at BPA har betydning 

for målgruppens følelse af livskvalitet. Denne fordom skyldes akkumuleret socialfaglig viden fra mit 

tidligere studie. Jeg kan dog ikke konkludere, at der er en kausalitet mellem en nedskæring i BPA og 

følelsen af livskvalitet udelukkende på baggrund af min fordom. Jeg må undersøge, om dette gør sig 

gældende ved at spørge interviewpersonerne om dette i interviewsituationen, hvor jeg kan få adgang 

til deres perception af deres sociale virkelighed. Tilmed er dét, jeg finder frem til min forståelse af 

deres påstande, og dermed ikke en endegyldig sandhed, idet forståelse og fortolkning er en 

uafsluttelig proces (Fredslund, 2013, s. 95). Der vil således kunne ske yderligere fortolkninger af min 

forståelse, og min forståelse kan ændres i mødet med individer med en anden forståelseshorisont. Da 

jeg spurgte til mulige konsekvenser ved besparelser i den enkeltes BPA-ordning, havde jeg grundet 
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min forforståelse en forventning om, hvad vedkommende ville svare. Der kom dog i flere tilfælde 

nogle overraskende svar, som gjorde, at jeg måtte udvide min forståelseshorisont. 

Gadamer refererer til begrebet horisontsammensmeltning; hvor horisonter, der formodes at eksistere 

i hver sin virkelighed, smelter sammen, og herigennem forandrer sig (Juul, 2012, s. 125). Dermed er 

erkendelsen dialogisk, og handler ikke om meningsoverensstemmelse, men om at man er i stand til 

at forstå den andens horisont-perspektiv. Derfor startede jeg også med at spørge ind til en typisk 

dagligdag for interviewpersonerne, så jeg kunne få et indtryk af, hvilket perspektiv de talte ud fra. Af 

samme årsag ville jeg gerne foretage interviewet i deres eget hjem, hvilket kun kunne lade sig gøre i 

to ud af seks tilfælde. 

I dette afsnit vil jeg præsentere de fire metodiske principper i filosofisk hermeneutiske 

forskningsprojekter, som man som forsker bør søge at efterleve (Fredslund, 2013, s. 85-93). Det første 

princip er at bevidstgøre sin egen forforståelse. Dette betyder, at jeg gennemgående i specialet skal 

eksplicitere min forforståelse for at synliggøre det subjekt, jeg er. Det andet metodiske princip 

indebærer at sætte sin forforståelse i spil og derigennem sin forståelseshorisont i bevægelse. Det tredje 

princip er at sætte sig i den andens sted, og dermed forsøge at forstå den situation og position, som 

den anden taler ud fra. Det fjerde metodiske princip er at bevidstgøre sig spørgsmålets struktur for at 

kunne påvirke dets horisont. Hvis jeg på forhånd er for fokuseret på, hvad jeg tænker, at det 

omhandler, kommer mine undersøgelsesspørgsmål til at bære præg heraf. Derfor har jeg spurgt åbent 

ind til muligheder og konsekvenser i BPA. Jeg har en formodning om, at begge dele er til stede, men 

jeg lader det være op til interviewdeltagerne at svare det, de umiddelbart tænker. På denne måde 

udvider jeg horisonten for deres svarmuligheder. Jeg kunne i stedet have spurgt, om nedskæringerne 

i BPA indskrænker deres følelse af frihed, da jeg har en forforståelse om, at det er tilfældet. Ved at 

spørge således kan der dog være væsentlige elementer af deres fortælling, jeg frasorterer, da de 

dermed udelukkende kan tale ind i min forståelse. 

Slutteligt beretter Fredslund om kvalitetskrav, som er forbundet med filosofisk hermeneutisk 

forskning, og der alluderes ikke til traditionelle krav. Dermed vil begreber som validitet og reliabilitet 

i deres oprindelige naturvidenskabelige betydning som gyldighed og pålidelighed ikke finde 

anvendelse i specialet. Det er uladsiggørligt at anvende begrebet validitet, når jeg har en filosofisk 

hermeneutisk erkendelsesinteresse. Jeg opnår ikke forskningsresultater, og fortolkningerne 

‘forurenes’ af min forforståelse (Fredslund, 2013, s. 95). Det giver heller ikke mening at stille krav 

om reliabilitet i en filosofisk hermeneutisk forskning, da forskeren er en del af forskningsprocessen. 
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Jeg vil derfor som forsker præge forskningsprocessen via min særlige situation, forforståelse og 

forståelseshorisont (Fredslund, 2013, s. 96). Desuden vil jeg ikke kunne opnå samme resultat, hvis 

jeg genstarter undersøgelsen, idet min forståelse kontinuerligt påvirkes. 

 

4. Metode 

For at undersøge og besvare mit forskningsspørgsmål, finder jeg kvalitative metoder anvendelige, 

idet jeg har en interesse i at finde svar på, hvordan forandringer på handicapområdet opleves ‘inde 

fra’ af målgruppen i de lokale praksisser, de lever i (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 13-14). Jeg 

vælger en kvalitativ metode, da jeg søger mere detaljerede beskrivelser, end hvad der er muligt at 

opnå kvantitativt ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. Jeg vælger at udføre interviews med 

målgruppen, idet jeg gennem en samtale med dem, vil kunne høre dem fortælle om deres egne 

oplevelser ud fra deres livsverdensperspektiv. Dette ønsker jeg at gøre for at komme så tæt som muligt 

på deres oplevelser af fænomenet; besparelser i BPA (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 31). Jeg har 

dog som forsker også min egen forforståelse af dette fænomen, og denne er lettest at applicere i en 

samtale med målgruppen. Derfor har jeg også forud for disse interviews udarbejdet en række af 

spørgsmål, som er præget af min forforståelse (se interviewguide i bilag 4). 

4.1. Udvælgelse af informanter 

Jeg har som tidligere nævnt skrevet et bachelorprojekt om mennesker med, og det ville derfor være 

oplagt at kontakte informanterne herfra igen. I bachelorprojektet interviewede jeg dog udelukkende 

etniske minoriteter, som derved også har andre udfordringer end deres handicap. Derfor ønsker jeg i 

dette speciale at finde nye og andre informanter.  

Jeg påbegyndte specialet med at udarbejde en liste over bosteder i mit nærområde, da jeg opfattede 

dette som en naturlig indgang til feltet. Jeg anså disse bosteders ansatte som gatekeepers, der kunne 

lukke mig ind i deres fællesskab på bostedet. Det blev dog ved denne research tydeligt for mig, at 

mange af bostederne er for mennesker med svære udviklingshandicap. Dermed ville de ikke kunne 

give mig adgang til målgruppen for specialet. Jeg kontaktede dog Sundby Væksthus, idet de har flere 

personer med fysiske funktionsnedsættelser i deres dags- og aktivitetstilbud, som jeg forhåbentlig 

derigennem kunne komme i kontakt med. Jeg hørte desværre aldrig fra Sundby Væksthus. Derefter 

kontaktede jeg som tidligere nævnt en række forskellige handicaporganisationer i håb om, at de kunne 

videreformidle kontakten til deres medlemmer. Således fik jeg indgået en aftale med DHF, hvorved 

de ville formidle adgang til informanter. 
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Det har været vanskeligt for mig på forhånd at definere antallet af informanter, men som 

udgangspunkt har jeg villet udføre interviews, indtil jeg er nået et mætningspunkt, hvor yderligere 

interviews ikke tilfører ny viden, men blot bekræfter den allerede eksisterende empiri (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 167). Jeg havde en forventning om 5-10 informanter. Desuden har jeg ikke selv 

været med i rekrutteringen af interviewpersoner, og har derfor ikke haft indflydelse på, hvordan eller 

hvem der blev rekrutteret. Jeg fik dog fortalt af DHF, at de lavede et opslag på medlemmernes 

Facebookgruppe og formidlede mit projekt ud til deres lokalafdelinger. Derfor kan jeg ikke udelukke, 

at de har filtreret og udvalgt interviewpersoner til mit speciale, som repræsenterer deres politiske 

interesser bedst. 

Jeg foretog fem interviews med målgruppen, samt et interview med en person med 

bevægelseshandicap, som ikke er ramt af nedskæringer. Under normale omstændigheder ville jeg 

gerne have foretaget flere interviews for en sikkerheds skyld, men da COVID-19 lukkede stort set 

hele landet ned, var det ikke muligt at få adgang til flere interviewpersoner i specialeperioden. Jeg 

oplevede dog også tidligt et mætningspunkt, idet interviewpersonerne overvejende havde fokus på de 

samme konsekvenser. Dette på trods af at interviewpersonerne befinder sig i vidt forskellige 

livssituationer. Som eksempel kan nævnes, at uanset om du er 25 år og lige flyttet hjemmefra, eller 

du er 65 år og bor i det hjem, du har tænkt dig at ende dine dage i, så har du brug for socialt samvær. 

4.2. Præsentation af informanter 

Igennem DHF fik jeg kontakt til fem interviewpersoner, som er formidlet ved hjælp af deres lokale 

afdelinger i Danmark. Interviewpersonerne repræsenterer målgruppen godt, idet der er en passende 

spredning i forhold til køn, alder og geografi, da personer med bevægelseshandicap er en inhomogen 

gruppe, og dermed kan befinde sig i alle livssituationer. Jeg har forsøgt at sikre disse 

interviewpersoners anonymitet ved at give dem alle et dæknavn og ved ikke at angive deres præcise 

alder. Af samme årsag kommer jeg heller ikke til at beskrive, hvilken funktionsnedsættelse de hver 

især har, som har resulteret i deres bevægelseshandicap, da dette er en fortrolig oplysning, som vil 

kunne føre til genkendelse af den enkelte informant. Interviewpersonerne befinder sig geografisk 

rundt omkring i Danmark; én fra Region Hovedstaden, én fra Region Sjælland og tre fra Region 

Midtjylland (disse dog spredt ud over hele regionen). 
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Oversigt over interviewpersonerne og mængden af hjælp via BPA: 

- Inger [60-70 år], ansigt-til-ansigt interview, 6. marts 2020 (Bilag 5) 

- Frataget BPA-ordning: Fra 37 timers BPA til 13 timer og 50 minutters hjemmehjælp 

om ugen (hvoraf to timer er rengøring). 

- Laila [50-60 år], video-interview, 17. marts 2020 (Bilag 6) 

- Skåret i BPA-ordning: Fra 168 timers BPA til 137 timers BPA om ugen (hvoraf 20 

timer er erhvervstimer). 

- Thomas [40-50 år], video-interview, 17. marts 2020 (Bilag 7) 

- Frataget sin BPA-ordning, men klagede og har nu 7 timer og 55 minutters BPA om 

dagen (svarende til 55 timer og 25 minutter om ugen). 

- Bent [60-70 år], telefonisk interview, 18. marts 2020 (Bilag 8) 

- Skåret i BPA-ordning: Fra 101 timers BPA og 5 timer og 15 minutters hjemmehjælp 

om ugen til 78 timers BPA om ugen. 

- Daniel [20-30 år], video-interview, 20. marts 2020 (Bilag 9) 

- Afslag på flere BPA-timer. Han får 9 timer og 45 minutters BPA om dagen (svarende 

til 68 timer og 15 minutter om ugen). 

Derudover besluttede jeg mig alligevel for at tale med en interviewperson fra mit bachelorprojekt, 

som i dag er omfattet af BPA, og ikke har oplevet problemer med ordningen. Dette valgte jeg at gøre 

for at høre, hvilke muligheder ordningen giver ham. Denne interviewperson kommer fra Region 

Hovedstaden, og jeg har givet ham følgende navn: 

- Miguel (30-40 år), ansigt-til-ansigt interview, 11. marts 2020. 

4.3. Interview 

Forud for de forskellige interviews, havde jeg besluttet mig for at udføre semistrukturerede 

interviews, idet dette ville give plads til spontan samtale og opfølgende spørgsmål. Dog fik jeg på 

forhånd at vide af DHF, at det er en gruppe af mennesker, der gerne vil fortælle og har meget på 

hjerte. Det giver mening, da de på grund af nedskæringerne i BPA, kan befinde sig i en penibel 

situation, og det netop er denne hverdagssituation, de skal berette om i interviewsituationen. Jeg 

besluttede mig derfor for at strukturere interviewet mere, end jeg plejer at gøre. Således er der ledende 

overskrifter i interviewguiden, som jeg præsenterede interviewpersonerne for i begyndelsen af 

interviewet, så de havde en fornemmelse af, hvad jeg overordnet set, var interesseret i at høre om. Jeg 

har udarbejdet en generel interviewguide, som jeg har anvendt i mødet med interviewpersonerne. 

Denne har jeg dog korrigeret efter behov, idet interviewpersonerne har været i forskellige situationer 
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vedrørende deres BPA-ordning. Da det er forskellige mennesker, jeg har talt med, blev interviewet 

ikke lige struktureret i alle tilfælde. F.eks. startede interviewpersonen Laila med at tage styringen og 

læse et digt op, og dette interview var generelt vanskeligt for mig at strukturere. 

Jeg ønskede at foretage interviewene ved et fysisk møde med interviewpersonerne i deres eget hjem. 

På denne måde ville jeg få en forståelse for deres dagligdag gennem en observation af den fysiske 

udformning af deres hjem og de tilstedeværende hjælpemidler. Derudover giver det en kropslig 

tilstedeværelse, hvoraf man kan aflæse hinandens kropslige signaler, som jo tilmed kan være med til 

at udtrykke interviewpersonens følelser forbundet med det stillede spørgsmål. Desuden refererer 

Kvale & Brinkmann (2014, s. 141) til Ellingson (2012), som skriver, at ifølge forskning er 90 procent 

af meningen i en samtale non-verbal, og dermed formidlet af kropstegn snarere end talesprog. 

COVID-19’s udbredelse i Danmark udviklede sig dog markant i netop den uge, hvor jeg havde aftaler 

med størstedelen af interviewpersonerne. Derfor besluttede jeg mig for at foretage disse interviews 

telefonisk eller som video-interview. Dette valgte jeg at gøre, idet jeg ikke ønskede at udsætte en 

risikogruppe for smittefare. Jeg nåede at foretage to interviews ansigt-til-ansigt inden COVID-19’s 

nedlukning af hele landet. Jeg foretog således både telefonisk, video og ansigt-til-ansigt interview. 

Jeg oplevede en markant forskel på de forskellige typer af interviews.  I video-interviewene følte jeg, 

at der var en distance, som jeg forsøgte at nedbryde ved at være særligt nærværende. På denne måde 

fik jeg dog ikke fulgt interviewguiden helt så slavisk, da jeg følte, at hver en skelen til interviewguiden 

ville medføre, at interviewpersonerne ikke følte sig hørt. I det telefoniske interview oplevede jeg 

desuden, at interviewpersonen og jeg kom til at tale i munden på hinanden flere gange, hvilket 

besværliggjorde transskriberingen. I det ene af de to ansigt-til-ansigt interviews kunne 

interviewpersonen faktisk ikke se mig, idet vedkommende foruden sit bevægelseshandicap også har 

et synshandicap. Jeg havde dog lettere ved at aflæse vedkommendes signaler, idet hun sad lige foran 

mig, og jeg kunne aflæse hele hendes kropssprog. Det skal desuden nævnes, at jeg kun har deres 

fortællinger at forholde mig til, og ikke har fået indblik i deres sagsakter. Jeg må derfor forudsætte i 

undersøgelsen, at de fortæller deres sandhed til mig i interviewsituationen. 

4.4. Etik 

I forbindelse med interviews er det vigtigt at reflektere over etiske spørgsmål - både før, undervejs 

og efter interviewet. Herunder kan nævnes spørgsmål om fortrolighed, anonymitet og informeret 

samtykke, som jeg også har taget stilling til i forhold til mine interviews. Idet der er tale om mennesker 

med handicap, har jeg endda oplevet, at der har været en form for ekstra lag i mine etiske overvejelser. 
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Som tidligere nævnt har jeg forsøgt at sikre informanternes anonymitet ved at give dem dæknavne, 

og udelade væsentlige personlige oplysninger, der kan føre til genkendelse af dem. Det skal dog 

pointeres, at de alle med undtagelse af én er formidlet gennem DHF, som har 8300 medlemmer. 

Samtidig er de alle berørt af besparelser i BPA, som det estimeres, at omtrent 1500 mennesker i 

Danmark modtager. Derfor kan det ikke udelukkes, at interviewpersonerne vil kunne genkendes af 

personer, som kender dem eller har kontaktflade med handicapområdet. Som en af 

interviewpersonerne, Laila, også nævner, er det en lille verden. Der er dog heller ikke nogen af 

interviewpersonerne, der selv har ytret ønske om anonymitet. 

Foruden anonymitet har det været vigtigt at skabe et trygt og fortroligt rum, hvor de følte, at de kunne 

dele oplysninger med mig, og jeg kunne være en fortrolig partner. Derfor blev det også nødvendigt 

for mig i nogle af interviewene at vælge side, og gøre det klart for interviewpersonerne, at jeg havde 

forståelse for deres situation, og selv forholder mig kritisk til besparelser i BPA. Jeg oplevede 

desuden, at jeg fik en stærk medfølelse for deres situation i interviewene, som gjorde, at jeg blev mere 

partisk i undersøgelsen, end det egentlig var tiltænkt. Ved gennemlytningen af optagelserne af 

interviewene kan jeg også høre, at jeg viser så stor forståelse for deres situation, at jeg ikke får stillet 

alle relevante kritiske spørgsmål. Desuden var det næsten en hæmsko, at interviewpersonerne vidste, 

at jeg var uddannet socialrådgiver. Selvom dette signalerer, at jeg har et kendskab til området, er det 

også socialrådgivere, der ofte sidder som sagsbehandlere på handicapområdet. Derfor er det 

formentlig en profession, som interviewdeltagerne ikke er begejstrede for, da det er dem, der har 

truffet afgørelse om at skære i deres BPA-ordning. Jeg følte derfor også, at jeg var nødt til at gøre det 

klart, at jeg ikke har arbejdet som myndighedssagsbehandler, og netop fravalgte denne rolle som følge 

af min personlige uforenelighed med den. 

En af informanterne viste mig den tillid at dele oplysninger med mig, som muligvis kunne forværre 

vedkommendes situation, hvis kommunen fik kendskab hertil. Derfor har jeg udeladt disse 

oplysninger i de transskriberede bilag. Jeg kan ikke etisk forsvare at bryde denne tillid, når 

oplysningerne desuden ikke er nødvendige for besvarelsen af min problemstilling. Interviewpersonen 

nævnte også selv, at hun ikke ønskede, at jeg nedskrev oplysningerne i specialet. Dertil kommer, at 

denne informant tidligere har oplevet, at tillidsvækkende personer fra kommunen har udnyttet 

vedkommendes tillid til kommunens økonomiske fordel. Flere af disse oplysninger blev desuden delt 

med mig, efter diktafonen var slukket. Interviewpersonen udtrykte selv, at når nu du har slukket for 

den der, kan jeg godt fortælle dig følgende. Det vidner også om, at diktafonen har en indskrænkende 

virkning på interviewpersonernes talefrihed. 
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Jeg er som interviewer særligt opmærksom på at beskytte interviewpersonerne, idet jeg er bevidst 

om, at de er blevet frataget deres BPA-ordning enten helt eller delvist, og muligvis befinder sig i en 

sårbar situation. Kvale & Brinkmann henviser dog til Foley, som fortæller om risikoen for, at 

interviewere positionerer interviewpersonerne som risikotruede, da det kan tænkes, at disse personer 

ikke ser sig selv som specielt sårbare (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 139). Der var en af 

interviewpersonerne, Daniel, som var nervøs forud for interviewet, og derfor ville have tilsendt 

spørgsmålene på forhånd, samt have sin mor med i interviewsituationen. Disse ønsker valgte jeg at 

efterleve på trods af, at det kan have en indflydelse på den manglende umiddelbarhed i 

vedkommendes svar på spørgsmålene. Desuden havde Daniels mor selv en agenda med spørgsmålene 

i forhold til Daniels ankesag, og det blev derfor svært for mig at opnå en naturlig samtale med Daniel, 

idet moderen påvirkede med sin kontrol af spørgsmålene og sin tilstedeværelse i interviewsituationen. 

Selvom dette gør interviewet mindre validt, er den uforudsete situation tydeligt med til at illustrere, 

at der er noget på spil for deltagerne. 

Selvom det kan føles intimiderende at stille spørgsmål som ‘Har du mulighed for at leve det liv, du 

ønsker at leve?’, valgte jeg dog i alle tilfælde at gøre det. Jeg lod det i stedet være op til 

interviewpersonen selv at sige fra, hvis det kom for tæt på. Disse spørgsmål kan også føre til, at 

vedkommende ville komme til at sige ting i interviewet, som han eller hun efterfølgende ville 

fortryde. Derfor er jeg opmærksom på, at interviewpersonerne skal give informeret samtykke til at 

deltage i interviewet. Inden vi påbegyndte interviewet, informerede jeg dem om undersøgelsens 

overordnede formål, samt hvem der får adgang til materialet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 116). Jeg 

gjorde det desuden klart, at det er frivilligt at deltage, og samtykket altid kan trækkes tilbage. 

Derudover indhentede jeg deres samtykke til optagelse af interviewet med henblik på den 

efterfølgende transskription. En af interviewpersonerne, Laila, udtrykte et behov for at vide, hvad jeg 

citerede hende for. Derfor aftalte vi, at jeg sendte hende de udvalgte citater til godkendelse. Samtykket 

blev indhentet mundtligt og fremgår af de transskriberede bilag. Jeg valgte udelukkende at indhente 

samtykket mundtligt, idet de to interviews, der foregik ansigt-til-ansigt, blev foretaget med personer, 

som ikke er i stand til at skrive grundet deres funktionsnedsættelse. De fire efterfølgende interviews 

blev foretaget telefonisk eller virtuelt, og derfor var det nemmere at indhente samtykket mundtligt. 

En af interviewpersonerne, Miguel, havde vanskeligt ved at udtrykke sig forståeligt grundet sin 

funktionsnedsættelse, og derfor måtte jeg undervejs i interviewet gentage det, han sagde, så jeg var 

sikker på, at jeg havde forstået det korrekt, hvortil han kvitterede med et: ‘Ja, præcis’. Derfor er det 

også vanskeligt for mig etisk at forsvare at citere ham direkte, da jeg havde en oplevelse af, at jeg kun 
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fik ufuldstændige sætninger fra ham i interviewet, og forståelsen af disse var op til min fortolkning. 

Derfor er dette interview ikke blevet transskriberet og anvendes i yderst begrænset omfang i specialet. 

4.5. Transskription af interview  

Som tidligere nævnt har jeg valgt at lydoptage alle interviews. Dette har jeg gjort med henblik på at 

kunne genhøre dem efterfølgende, idet jeg ikke har tiltro til min hukommelse alene. Jeg er 

opmærksom på, at optageenheden på bordet, kan påvirke stemningen ved et interview, og tilmed 

interviewpersonens velvillighed til at fortælle. Jeg har efterfølgende valgt at transskribere lydfilerne, 

idet det sikrer, at de sproglige formuleringer i interviewene kan gengives nøjagtigt (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 238). Dette medvirker desuden til at sikre transparens i specialets 

interviewproces, således hele samtalen fremstår på skrift for læseren i bilagene. Dog er der tale om 

en konstruktion fra en mundtlig samtale til en skreven tekst, hvilket betyder, at den fysiske 

tilstedeværelse og den sociale atmosfære i interviewsituationen kun er til stede i min og den 

interviewedes hukommelse (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 243). Atmosfæren i selve interviewet vil 

jeg, hvis nødvendigt gengive i analysen, som jeg husker den. 

Jeg har valgt at transskribere så ordret som muligt, men udeladt gentagelser og ordlyd som ‘øh’, hvis 

det nedsætter forståelsen af citatet. Derudover har jeg anonymiseret eller udeladt brudstykker i 

transskriptionerne grundet fortrolighed. Når noget er blevet anonymiseret, er der blevet sat klammer 

om; eks. [anonym funktionsnedsættelse]. Jeg er opmærksom på, at der sker en oversættelse fra tale- 

til skriftsprog, og noget af det levende i det sociale samspil i interviewet går tabt (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 236). Transskriberingen faciliterer det efterfølgende analysearbejde, og transskriptionerne er 

tilgængelige i de vedlagte bilag. På denne måde kan jeg hurtigt søge efter informationer og overlap i 

de transskriberede bilag. Når jeg refererer til interviews i analysen, henviser det angivne sidetal derfor 

til siden i de vedlagte bilag. Når jeg har fundet relevante informationer i transskriptionerne, har jeg 

genhørt lydfilen for at få eventuelle stemninger fra lydfilen med. Derudover har jeg anvendt min egen 

hukommelse til at huske, hvordan jeg oplevede situationen i øjeblikket. 

 

5. Teori 

I dette afsnit vil jeg præsentere den teoretiske fortolkningsramme i specialet, som er Axel Honneths 

anerkendelsesteori, Ole Askheim & Inge Bonfils forståelse af begrebet empowerment og Ronald 

Dworkins lighedsteori. Selvom mit speciale er hermeneutisk inspireret, er der teoretikere, som ikke 

har samme videnskabsteoretiske ståsted. En kritisk teoretiker som Axel Honneth har den position, at 
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samfundsteoretikeres rolle er et åbent og normativt engagement med en emancipatorisk 

erkendelsesinteresse. I denne undersøgelse bringer jeg min forforståelse i spil om, hvordan 

handicapområdet er og bør være i mødet med interviewpersonerne. Jeg har derfor også en normativ 

forståelse, som er præget af min erfaring og forståelse på baggrund af litteratur omhandlende emnet 

og erfaring fra et tidligere bachelorprojekt. Min forståelse og horisont kan dog ændres i mødet med 

interviewpersonerne, og den endelige erkendelse er min fortolkning af interviewpersonernes situation 

ud fra relevant videnskabelig teori om anerkendelse, empowerment og lighed. Disse teoretiske 

begreber har jeg valgt, idet de har relevans i besvarelsen af specialet. BPA opfylder de handicap-

politiske grundsætninger om ligebehandling og kompensation, og når der skæres i denne ordning, vil 

det derfor formodentlig få konsekvenser for individets følelse af anerkendelse, frihed og autonomi, 

samt deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre. Slutteligt finder jeg begrebet lighed 

repræsenteret ved Dworkins teori anvendeligt, idet der er fokus på lige muligheder. 

5.1. Anerkendelse – Axel Honneth 

Dette teoretiske afsnit bygger på bogen Behovet for anerkendelse (Honneth, 2003) og Heine 

Andersens beskrivelse af Honneths anerkendelsesteori i kapitlet “Jürgen Habermas og Axel Honneth” 

i bogen Klassisk og moderne samfundsteori. Jeg ville have anvendt Honneths hovedværk Kamp om 

anerkendelse, men jeg nåede ikke at få adgang til bogen før COVID-19. Anerkendelse er et nøgleord 

på handicapområdet, og i FN’s Handicapkonvention anvendes ordet 39 gange enten som verbum eller 

substantiv. Derfor finder jeg Honneths anerkendelsesteori anvendelig i dette speciale. 

Axel Honneth (1949-) er socialfilosof, og er en af Frankfurterskolens kritiske tænkere, idet han er 

tidligere elev af Jürgen Habermas. Honneth adskiller sig imidlertid teoretisk fra Habermas, idet 

Habermas’ teori kan ses som en klassisk retfærdighedsteori, mens Honneths anerkendelsesteori er en 

teori om retfærdighedens andre (Honneth, 2003, s. 13-14). Det er en normativ samfundsteori, idet 

Honneth ser menneskets realisering af dets muligheder og mål som det overordnede ideal (Andersen, 

2013, s. 413-14). Honneth er dermed interesseret i at bestemme de konstituerende betingelser for 

menneskets selvrealisering (Honneth, 2003, s. 13). I anerkendelsesteorien er anerkendelse selvsagt 

kernebegrebet, som også er normativt ladet. Historisk er det placeret i tænkningen om individuel og 

kollektiv selvstændighed, uafhængighed, ligeværdighed og gensidighed (Andersen, 2013, s. 410). 

Der er tale om et pluralistisk anerkendelsesbegreb, idet det er uddifferentieret i tre anerkendelses-

sfærer: privatsfæren, den retslige sfære og den solidariske sfære (Honneth, 2003, s. 14). Anerkendelse 

i privatsfæren fører til selvtillid, anerkendelse i den retslige sfære fører til selvagtelse, mens 
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anerkendelse i den solidariske sfære fører til selvværdsættelse. Disse grundlæggende former for 

forholden til sig selv er ontogenetiske udviklingstrin, der indgår i en indbyrdes relation i ideen om 

det gode liv (Honneth, 2003, s. 15). Hvis et menneske ikke får anerkendelse, vil det således ikke 

kunne svare på, hvem det er (Honneth, 2003, s. 12). På denne måde kan det siges, at anerkendelse i 

høj grad hænger sammen med identitet og selvforståelse. 

Honneths teori kan anvendes til at forstå, hvordan mennesker med bevægelseshandicap oplever at 

blive frataget den hjælp, de får i BPA-ordningen, som kan betragtes som en anerkendelse af deres 

eksistens og behov. Når de fratages denne ordning, vil jeg med Honneths begreber kunne undersøge, 

hvordan dette påvirker deres selvagtelse, idet de ikke anerkendes i den retslige sfære. Grundet BPA-

ordningens placering i den lovgivningsmæssige sfære, er det særligt Honneths anden 

anerkendelsesform, der bliver relevant i specialet, idet denne handler om anerkendelsen af subjektets 

formelle kapacitet for autonome moralske handlinger. Denne anerkendelse gives gennem universelle 

rettigheder, der tildeles alle medlemmer af samfundet, og gør subjektet i stand til at se sig selv som 

et lige medlem af samfundet (Honneth, 2003, s. 16). Selvom handicapkompenserende ydelser ikke er 

universelle, men kun tildeles mennesker med funktionsnedsættelse, der har brug for kompensation 

for at blive ligestillet med andre mennesker, kan man argumentere for, at der gøres forskel, når der 

ikke forskelsbehandles. Denne anerkendelse i form af rettigheder, såsom BPA-ordningen, er med til 

at sikre individets muligheder for at realisere sin autonomi (Honneth, 2003, s. 16). 

Når en borger med bevægelseshandicap ikke får den kompensation, han har brug for, vil 

vedkommende ikke kunne deltage i fællesskabet og samfundslivet på lige fod med andre mennesker, 

jf. kompensationsprincippet. Dermed medfører en fratagelse af BPA, at det kan blive svært at opnå 

anerkendelse i den solidariske sfære. Hvis et subjekt er forhindret i at indgå i gruppens eller 

samfundets solidaritet, vil vedkommende ikke opleve sig selv som en positiv bidrager til gruppens, 

fællesskabets og samfundets hele. Dermed vil vedkommende ikke kunne anerkendes, da han mangler 

at bidrage til en reproduktion af samfundet (Honneth, 2003, s. 16). På denne måde påvirker de 

forskellige anerkendelsesformer hinanden; når et individ ikke anerkendes retligt, kan det blive 

forhindret i at deltage i den solidariske sfære, og dermed også miste anerkendelse her. 

Derudover kan en manglende anerkendelse i den retslige sfære gennem en fratagelse af BPA, også 

medføre, at et individ ikke anerkendes i den private sfære, idet vedkommende ikke får den nødvendige 

hjælp til basal fysisk velfærd. Dermed er anerkendelsesformerne forudsætninger for hinanden, og 

tilmed også forudsætning for et fuldt integreret samfund. Om et samfund kan opfattes som solidarisk, 
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afhænger derfor af, om samfundet er i stand til at integrere borgernes forskellige værdihorisonter, 

præstationer og færdigheder (Honneth, 2003, s. 17). 

Hvis et individ ikke anerkendes, risikerer det at miste sit positive selvforhold, som er grundlæggende 

for dets udvikling (Honneth, 2003, s. 18). Personer med bevægelseshandicap kan opleve, at deres 

selvagtelse skades eller ødelægges, når de fratages deres BPA-ordning, og på denne måde fratages en 

hjælp, som de er afhængige af for at kunne leve et selvstændigt liv. Det kan med Honneths begreber, 

opfattes som en krænkelse af individet, hvis der er tale om en ordning, som den enkelte har behov for 

og legitimt har krav på. Det vil være en naturalistisk fejlslutning, hvis et behov for anerkendelse også 

skal føre til anerkendelse. Et behov begrunder nemlig ikke med logisk nødvendighed legitime krav 

over for andre på opfyldelse (Andersen, 2013, s. 414). Honneth anvender desuden begrebsparret 

usynlighed og synlighed, som henleder opmærksomheden på anerkendelsens ekspressive karakter 

(Honneth, 2003, s. 110). Synliggørelsen af en person går ud over erkendelsen af et subjekt visuelt og 

er mere end den kognitive handling, som er forbundet med individuel identifikation. Ved social 

synlighed erfares personen via en ekspressiv handling, og tilføres derved anseelse og anerkendelse. 

Omvendt vil social usynlighed være forbundet med en krænkelse, idet individet erfares, men 

reaktionen på erfaringen udebliver, og personen bliver set igennem, negligeret og ignoreret (Honneth, 

2003, s. 103-4). 

Der er en intern sammenhæng mellem moral og anerkendelse, idet en moralsk forseelse fører til en 

følelse af uretfærdig, og derfor også et element af nægtet anerkendelse (Honneth, 2003, s. 84). Der er 

altså først tale om en moralsk krænkelse, når det sker ud fra en bevidst handling, og ikke blot er 

resultatet af et uheld. De tre anerkendelsesformer modsvares af tre krænkelsesformer. Der er en 

konstitutiv sammenhæng mellem den moralske krænkelse og forholdelsen af anerkendelse, som 

tydeliggøres af følgende tre præmisser. For det første er det kun levende væsener, som forholder sig 

refleksivt til sit eget liv, der kan krænkes. Hvis der ikke er kvalitative standarder for ens eget liv, kan 

det ikke forklares, hvad der er skadeligt for den enkelte person i forhold til moralske krænkelser 

(Honneth, 2003, s. 84-85). For det andet er der en præmis om intersubjektive forudsætninger; et 

menneske er kun i stand til at opbygge og opretholde et positivt selvforhold ved hjælp af andre 

subjekters billigende eller bekræftende reaktioner (Honneth, 2003, s. 85). Den tredje præmis er, at 

der med erfaring af moralsk uret, må indgå et psykisk chok, idet subjektet bliver skuffet i en 

forventning, hvis indfrielse hører med til betingelserne for dets egen identitet. Derfor er en moralsk 

krænkelse en akt, der beskadiger personligheden (Honneth, 2003, s. 85). 
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Der er ifølge Honneth forskellige klasser af moralske krænkelser. Den første klasse er relateret til den 

private sfære. Her er tale om moralske krænkelser, som berøver en person den sikkerhed til at kunne 

råde over sin fysiske velfærd. Det, der bliver ødelagt, er den tillid til den værdi, som ens egen trang 

nyder i andres øjne (Honneth, 2003, s. 88). Den anden klasse er relateret til den retslige sfære, og 

omfatter moralske krænkelser, som foragter personers moralske tilregnelighed, og dermed fører til en 

påvirkning eller ødelæggelse af selvagtelsen. Der kan både være tale om individuelle tilfælde eller en 

retlig diskrimination af hele grupper (Honneth, 2003, s. 88). Den tredje klasse er knyttet til den 

solidariske sfære. Her er de moralske krænkelser de tilfælde, hvor det gennem ydmygelse og 

respektløshed klargøres for en eller flere personer, at deres evner ikke nyder nogen anerkendelse. 

Følelsen af at have social betydning i et konkret fællesskab beskadiges (Honneth, 2003, s. 88). 

5.2. Empowerment – Ole Askheim & Inge Bonfils 

Honneths anerkendelsesteori kan beskrives som en samfundsvidenskabelig teori, der har fokus på 

barrierer uden for det enkelte individ, som umuliggør, at vedkommende kan leve op til idealet om det 

gode liv. Behov er dog ikke lig med behovsopfyldelse for Honneth, men individet skal have dets 

almene og lovkravsmæssige behov opfyldt, så det ikke udsættes for moralske krænkelser. I 

skandinaviske lande repræsenterer BPA en social rettighed, fordi landene har en lovgivning, som 

sigter mod at dække mennesker med handicaps vitale behov for assistance forårsaget af en fysisk eller 

udviklingsmæssig funktionsnedsættelse. Dette behov skal derfor enten dækkes direkte af BPA-

ordningen eller i kombination med andre velfærdsordninger eller med hjælp fra andre, f.eks. 

pårørende. Der er dog i Danmark ikke et rettighedskrav, men blot et krav om at blive vurderet i forhold 

til BPA-ordningen (Christensen, Guldvik & Larsson, 2013, s. 30-31). 

I modsætning til Honneths fokus på omgivelsernes begrænsning af individets mulighed for 

selvrealisering, er empowerment et begreb, som i højere grad har fokus på individets eget ansvar for 

at leve et godt liv. Empowerment er dog også et begreb, der er uenighed om betydningen af, og det 

kritiseres for at være et plusord, som er gemt bag en liberalistisk disciplineringsstrategi. 

Empowerment er dog et anvendeligt begreb i dette speciale, idet det kan knyttes sammen med BPA-

ordningen i kraft af formålet i ordningen om borgerens selvbestemmelse til at fastholde og opbygge 

et selvstændigt liv. BPA-ordningen opfattes som en velfærdsordning, der sigter mod at øge mennesker 

med handicaps uafhængighed og empowerment (Christensen, Guldvik & Larsson, 2013, s. 19). 

Uafhængighed og selvstændighed kan betragtes som de grundlæggende frihedsrettigheder og knyttes 

desuden sammen med begrebet anerkendelse. Empowerment positionerer nemlig mennesker med 
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handicap til at være i stand til uafhængig beslutningstagen og uden at være passive ofre og modtagere 

af andre menneskers omsorg. Ideelt set har mennesker med bevægelseshandicap via BPA-ordningen 

fået mere kontrol over beslutninger om, hvem de modtager assistance fra, hvornår de har brug for 

assistance og hvilke opgaver de har brug for assistance til (Neumann & Gundersen, 2018, s. 951-52). 

Bonfils & Askheim har skrevet en artikel, som sammenkobler empowerment og BPA, hvori det 

beskrives, at initiativet til at etablere BPA-ordningen har været tæt sammenknyttet med empowerment 

som en form for modstandskraft (Bonfils & Askheim, 2014, s. 75). Dette sås i den første tildeling af 

ordningen, hvor det gjorde modtageren modstandsdygtig i forhold til at skulle tvinges i botilbud. 

BPA-ordningen har dog med tiden udviklet sig, så myndighedernes rolle er blevet mere 

betydningsfuld. Der har således været et paradigmeskifte, hvor empowerment har ændret sig til at 

være en strategisk ledelsesteknik til at udvikle brugerne til partnere og medproducenter af leveringen 

af regeringspolitik (Bonfils & Askheim, 2014, s. 75). 

Ifølge Bonfils & Askheim (2014, s. 64-67) kan empowerment forstås på fire forskellige måder: 

1. Empowerment som modstandskraft eller modmagt 

- Empowerment udspringer fra litteratur om marginaliserede mennesker, hvori den 

beskrives som en proces, hvorved marginaliserede mennesker kan mobilisere og skabe 

opmærksomhed på egne evner og ressourcer til at løse egne problemer. Herunder kan 

nævnes Paulo Freires kritiske og frigørende pædagogik. 

2. Empowerment som forbrugervalg 

- Der er en stigende betydning af markedsrelaterede modeller i velfærdssektoren, idet 

den offentlige sektor er påvirket af New Public Management-ideologien, hvor 

empowerment kan opfattes som en del af en markedslogik. Her ses BPA-brugeren som 

et selvstændigt og frit individ, hvor empowerment-processen for brugerne er 

sammenvævet med deres ret til at vælge frit mellem forskellige udbydere af BPA. 

3. Empowerment som samskabelse 

- Samskabelsesbegrebet har fokus på partnerskab, samarbejde og interaktion mellem 

forskellige aktører i velfærdsstaten. BPA-ordningen ses som en top-down tilgang, hvor 

de offentlige myndigheder leder empowerment-processen, og det er muligt for brugere 

at blive involveret i et samarbejde med myndighederne som lige partnere i udviklingen 

af BPA-ordningen. I denne variant øges den samlede magt, da brugeren får større 

indflydelse, men den professionelles magt formindskes ikke. 
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4. Empowerment som liberalistisk dominansstrategi i det moderne samfund 

- Empowerment kan betragtes som en selvstyre-praksis, der former brugerens identitet 

og regulerer dennes adfærd i en bestemt retning. Denne strategi kritiseres ud fra 

Foucaults begreb governmentality; begrebet velfærdsafhængighed betragtes som en 

komponent inden for en særlig mentalitet hos regeringen og dens ordforråd med regler 

og teknikker, hvorved vi styrer os selv. Dette fremhæver måden, BPA disciplinerer 

den enkelte bruger til at blive et selvforvaltende individ. 

BPA kan således både ses som et værktøj til frigørelse af undertrykte grupper og som et værktøj for 

autoriteternes anvendelse af magt og disciplin (Bonfils & Askheim, 2014, s. 67). De ovenstående 

forskellige diskurser om empowerment er derfor sammenblandede i forståelsen af BPA. Det er altså 

et flertydigt begreb, hvilket kan hænge sammen med, at det traditionelt optræder i mindst tre varianter 

(Andersen & Larsen, 2011, s. 475-76): 

1. Den nyliberalistiske variant: Empowerment omhandler individers og familiers evne og vilje 

til at tage ansvar for eget liv. Der stilles ikke spørgsmålstegn ved samfundets 

marginaliseringsskabende mekanismer og strukturer. 

2. Den socialliberale variant: Empowerment betyder, at de eksisterende velfærdsinstitutioner 

skal reformeres, og brugerne i højere grad skal inddrages. Der er manglende fokus på at ændre 

de strukturer og levevilkår i samfundet, der producerer ulighed, disintegration, social 

eksklusion og manglende social rummelighed. 

3. Den samfundskritiske (transformative) variant: Empowerment er bevidstgørelse og kollektiv 

handling i forhold til ændring af livsbetingelser for underprivilegerede grupper. Der er fokus 

på dialektikken mellem levevilkår og rettigheder. Det vil sige objektive livsbetingelser eller 

mulighedsstrukturer og ændringer i individets selvopfattelse og handlingskapacitet. 

BPA-ordningen kan i dansk kontekst betragtes som værende formet af ideerne om individets eget 

ansvar, og er et udtryk for den nutidige liberal-socialliberale politiske retning (Christensen, Guldvik 

& Larsson, 2013, s. 27, 29). Tidligere var der krav om en vis form for aktivitetsniveau for at være 

berettiget til BPA, og nu er betingelsen for hjælpen, at modtageren skal kunne fungere som 

arbejdsleder, jf. § 96, stk. 2 i serviceloven. Dette stemmer godt overens med den aktive socialpolitik, 

der generelt har præget Danmark, og dermed også begrebet empowerment. 

Ud fra Bonfils & Askheims fire forståelser af empowerment relateret til BPA-ordningen, kan 

empowerment som modstandskraft ses som en samfundskritisk variant, empowerment som 
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liberalistisk dominansstrategi ses som en nyliberalistisk variant, mens empowerment som 

forbrugervalg og samskabelse ses som socialliberale varianter. Derfor er det også vanskeligt at 

udelade nogle af disse varianter af empowerment, idet de ud fra forskellige perspektiver alle kan ses 

som sammenkoblede med BPA-ordningen. 

5.3. Lighed - Ronald Dworkin 

Der findes mange forskellige teorier om, hvordan et samfund bør indrettes, så det kan opfattes som 

lige og retfærdigt (Holtug, 2014, s. 150). Teorier om fordelingsretfærdighed bygger således også på 

normative ideer om, hvordan et samfund bør indrettes. Under gennemlæsningen af bogen Et liv i 

andres hænder, stødte jeg på teoretikerne John Rawls og Ronald Dworkin, som er kendt for 

retfærdigheds- og lighedsteorier. I kapitlet Kompensation som en grundforudsætning for inklusion på 

arbejdsmarkedet fortæller Jeppe Kerckhoffs om disse to filosoffers konklusion om, at vi må sikre lige 

muligheder for alle. John Rawls udgiver i 1971 hovedværket A Theory of Justice, og efterfølgende 

udgiver Ronald Dworkin artiklen What is Equality? i 1981 (Kerckhoffs, 2014, s. 160). I dette 

teoretiske afsnit er det Ronald Dworkins teori om lighed, jeg vil tage udgangspunkt i, idet FN’s 

handicapkonvention har fokus på lige muligheder, som kan opnås gennem kompensation for 

funktionsnedsættelsen, f.eks. via en BPA-ordning. Idet jeg benytter Honneths moralske teori om 

anerkendelse, finder jeg det relevant også at anvende Dworkins moralske teori om lighed. 

Ronald Dworkin (1931-2013) var amerikansk retsfilosof, og har udgivet hovedværket What is 

Equality, som er inddelt i to dele: velfærdslighed og ressourcelighed. Idet artiklen er skrevet med 

udgangspunkt i en amerikansk politisk kontekst, er der muligvis nogle vanskeligheder med 

overførbarheden til en anderledes dansk politisk kontekst. Dog er FN’s Handicapkonvention 

gældende for alle medlemsstater, der har ratificeret denne. I USA er den dog ikke ratificeret endnu, 

men udelukkende underskrevet. Danmark er en velfærdsstat, og som tidligere nævnt mener Greve, at 

velfærdsstaten er præget af en høj grad af lighed og universalisme, hvilket vil sige, at sociale ydelser 

skal omfatte alle. Det kan dog diskuteres, om der er lighed i Danmark, eller ligheden er kommet under 

pres ved overgangen til konkurrencestat? 

Ifølge Dworkin skal egalitarister starte med at beslutte, om de søger lighed i ressourcer eller velfærd 

eller en kombination af begge (Dworkin, 1981a, s. 187). Dworkins fravælger velfærdslighed, idet 

velfærd ifølge ham er et for subjektivt begreb, som kan opfattes forskelligt af forskellige individer ud 

fra deres præferencer (Dworkin 1981a, s. 224). Derfor er det vanskeligt at opsætte objektive mål for 

individers velfærd. Dworkins lighedsteori har primært fokus på lighed i ressourcer. Ifølge Dworkin 
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er den eneste vej til at undgå at krænke individer og deres borgerrettigheder, at der indføres solidariske 

kompensationsordninger gennem omfordeling af ressourcer (Kerckhoffs, 2014, s. 161). Dworkin 

antager, at enhver persons fysiske og mentale kræfter skal påregnes som en del af vedkommendes 

ressourcer, og derfor vil en person, der er født med et bevægelseshandicap, starte med betydeligt 

mindre ressourcer end andre har. Vedkommende bør derfor have lov til at indhente andre ved hjælp 

af overførselsbetalinger (Dworkin, 1981b, s. 300). Det retfærdiggør derved kompensation under en 

ordning, der er afsat til ligestilling af ressourcer (Dworkin, 1981b, s. 302). 

Når et menneske med bevægelseshandicap modtager ydelser for at blive kompenseret for sin 

funktionsnedsættelse, sker der en omfordeling af ressourcerne i det danske samfund, som bliver 

finansieret af skatteborgerne. Dette gøres for at sikre, at personer med bevægelseshandicap har 

mulighed for deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre, og Danmark på denne måde lever op 

til den ratificerede Handicapkonvention. Nedskæringerne i BPA-ordningerne har dog ikke kun 

konsekvenser for BPA-brugernes adgang til ressourcer, og dermed ressourceligheden i samfundet, 

men påvirker også deres fysiske velfærd, som nedsættes på grund af besparelserne, og dermed også 

velfærdsligheden i samfundet. 

Dworkins teori kan kritiseres for ikke at tage højde for ulighed i sociale relationer, og her bliver 

Honneths anerkendelsesbegreb relevant. Selvom to mennesker har samme mængde af ressourcer, kan 

den ene godt have magt over den anden og via magtanvendelse krænke den anden person. F.eks. har 

en myndighedssagsbehandler myndighed til at træffe afgørelse om en nedskæring i en BPA-ordning, 

hvilket kan betragtes som en krænkelse og en yderligere ressourceulighed. Deres indbyrdes relation 

er dermed stadig præget af ulighed. Der kan desuden være diskrimination og stigmatisering forbundet 

med det at have et handicap, som gør det vanskeligere at føle sig på lige fod med andre, selvom 

vedkommende er blevet kompenseret for sit handicap gennem overførsler af ressourcer. 

5.4. Opsamling 

I det ovenstående er de tre teoretiske perspektiver for den senere analytiske proces blevet præsenteret. 

Disse teorier vil jeg anvende til at åbne horisonter i analysen, idet teori i en filosofisk hermeneutisk 

analyse ses som et redskab til at stille nye spørgsmål til empirien, hvilket muliggør forskellige 

fortolkninger, således der opstår en ny forståelse (Fredslund, 2013, s. 89). Hvis livssituationen 

påvirkes, når der skæres i en BPA-ordning, kan anerkendelses- og empowermentbegrebeberne 

anvendes som en konkret indikator på dette. Disse teorier afgrænser dog også perspektivet, idet de 

ikke har ubegrænset forklaringsværdi (Fredslund, 2013, s. 91). Selvom problemstillingen er bredt 
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formuleret, afgrænses undersøgelsesmulighederne derfor af den valgte teori. Slutteligt finder 

Dworkins lighedsteori relevans, idet livssituationen ud fra denne teoretiske forståelsesramme kan 

sammenlignes med tidligere og med andre mennesker uden bevægelseshandicap. I analysen vil jeg 

primært anvende følgende begreber. Fra Honneth: anerkendelsesbegrebet og dets tre sfærer til at opnå 

en forståelse for interviewpersonernes anerkendelsesmæssige påvirkning. Empowermentbegrebet vil 

anvendes som det forstås i Bonfils & Askheims artikel, idet det i denne allerede er blevet 

kontekstualiseret til emnet for specialet. Slutteligt vil jeg fra Dworkins anvende hans forståelse af 

lighed som lighed i ressourcer. 

 

6. Analyse 

I den fortløbende analyse vil jeg søge svar på de stillede undersøgelsesspørgsmål i problem-

formuleringen ved at forholde teori og empiri til hinanden. Analysen er struktureret i to overordnede 

dele; 1. del om mulighederne i BPA-ordningen og 2. del om nedskæringens konsekvenser. Den 2. del 

er desuden inddelt i to undertemaer; individuelle konsekvenser, samt kollektive og samfundsmæssige 

konsekvenser. Der vil i analysen lægges mest vægt på nedskæringens konsekvenser. For at forstå 

disse konsekvenser, er det dog væsentligt først at bidrage med en fornemmelse for, hvilke muligheder 

BPA-ordningen giver. På denne måde bliver det lettere at forstå, hvad den enkelte borger giver afkald 

på, og hvilken betydning det har for det omgivende samfund. 

 

6.1. Muligheder i BPA-ordningen 

I den retslige sfære kan FN’s Handicapkonvention opfattes som et udtryk for en øget 

rettighedstilskrivning og anerkendelse af mennesker med handicap. Dette kræver dog, at 

rettighederne i denne lovgivning også overholdes i praksis. F.eks. omhandler Artikel 19 retten til et 

selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundslivet. Denne rettighed bliver dog kun mulig at 

indfri, hvis samfundet opretter foranstaltninger, der kan imødekomme dette krav. Her kan 

borgerstyret personlig assistance ses som en af disse foranstaltninger, idet det er en fleksibel og 

sammenhængende hjælp, som har fokus på selvbestemmelse og et selvstændigt liv for den enkelte 

borger. Borgerstyret personlig assistance ses som kronjuvelen i at fremme uafhængigheden for 

personer med handicap (Bonfils & Askheim, 2014, s. 62). Formålet med BPA-ordningen er en 

fleksibel og sammenhængende hjælp med fokus på borgerens selvbestemmelse, så vedkommende 

kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. Derfor skulle BPA-ordningen gerne muliggøre, at 

brugerne af den kan leve et selvstændigt liv ud fra egne ønsker og behov. 
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Ifølge Berggren et al. (2019, s. 4) har nordisk forskning om personlig assistance for personer med 

funktionsnedsættelser konkluderet, at personlig assistance giver brugerne af den mulighed for at 

deltage i samfundet, bo i deres egne hjem (Giertz, 2012; Larsson, 2008), få en familie (Selander, 

2015) og opnå betalt arbejde (Dowler, 2011). Det er disse muligheder, som alle kan ses som værende 

en del af det at leve et selvstændigt liv, som jeg vil tage udgangspunkt i, når jeg behandler min 

empiriske data i dette analyseafsnit. 

6.1.1. Bo i eget hjem og få en familie 

Der er ingen af de adspurgte interviewpersoner, som bor i botilbud eller anden offentlig boform. De 

bor således alle i eget private hjem. I forhold til at kunne bo i eget hjem, føler Daniel sig afhængig af 

sin BPA-ordning. Han er dog også den yngste af interviewdeltagerne, og bor alene for første gang. 

Der er derfor også andet forbundet med at flytte hjemmefra, som Daniel skal lære. For Daniel afholder 

BPA-ordningen ham fra at skulle bo i bofællesskab, som han tidligere har gjort. Det samme giver 

Miguel udtryk for i det interview, jeg foretog med ham. Hvis Miguel ikke havde BPA-ordningen, var 

han nemlig tvunget til at bo i botilbud, idet han får hjælp i hjemmet 24 timer i døgnet. Historisk set 

har BPA-ordningen også været en betydelig facilitator af de-institutionaliseringen, og dermed vil 

nedskæringer i ordningen medvirke til at retfærdiggøre institutionel omsorg og være en barriere for 

individets eget valg og kontrol (Mladenov, 2020, s. 14). 

Daniel ønsker at kunne blive ved med at bo i egen lejlighed, og dette er kun muligt, hvis han fortsat 

har sin BPA-ordning, om end den er i amputeret form i øjeblikket. I de andre interviewpersoners 

tilfælde får de også hjælp fra civilsamfundet til praktiske forhold i hjemmet, foruden den hjælp de får 

fra hjælperne. Det kan derfor ikke konkluderes, at muligheden for at bo i eget hjem, kan tilskrives 

BPA-ordningen alene. 

Muligheden for at få en familie er ligeledes vanskelig at besvare ud fra interviewpersonernes 

livssituation, idet det udelukkende er Bent, der har stiftet familie, og dette er sket, førend han 

erhvervede sit bevægelseshandicap. Det kan dog diskuteres, om BPA-ordningen kan være grunden 

til, at han har kunnet opretholde sin familiesituation. Det kan tilmed også tænkes, at de andre fem 

interviewpersoner har haft mulighed for at stifte familie på grund af BPA-ordningen, men ikke har 

ønsket det, eller andre barrierer har stået i vejen for denne mulighed. 

Der er en oplevelse af, at det at have en ægtefælle medfører, at kommunen antager, at han eller hun 

kan stå for en andel af plejen. Dette er i tråd med § 2 i lov om aktiv socialpolitik: “Enhver mand og 
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kvinde har i forhold til det offentlige ansvar for at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 

18 år” (Retsinformation, 2019). Selvom der er tale om en økonomisk forsørgelsespligt, kan dette 

muligvis overføres til en omsorgs- og pasningsmæssig forsørgelsespligt. Derfor har Bent overvejet at 

blive skilt fra sin hustru, så de formelt er samlevende: 

Og helt reelt har vi snakket om at blive skilt, fordi man kan jo faktisk bo sammen, selvom 

man er skilt. Og der har været en advokat, som mente, at det kunne man nok få mere hjælp 

ved så. Men jeg synes sgu, det er forkert, hvis samfundet er bygget sådan op (Bent, interview 

18.3.2020, s. 153). 

Selvom det på papiret vil medføre en skilsmisse, er de dog fortsat fungerende som en familie. 

Derudover har Inger også en ægtefælle. De har derfor mulighed for anerkendelse i den private sfære 

dagligt, idet de er bosat med deres primære familiemedlemmer. 

6.1.2. Få et betalt arbejde 

For flere af interviewdeltagerne er det ikke muligt at få et betalt arbejde, idet de enten er for hæmmede 

af funktionsnedsættelsen eller mangler BPA-timer. Thomas, Laila og Inger har dog alle taget 

uddannelse og efterfølgende haft arbejde. For Laila har det i høj grad været BPA-ordningen, der har 

gjort det muligt for hende at tage en uddannelse og efterfølgende haft fast arbejde og taget flere efter- 

og videreuddannelser. I forbindelse med et praktikforløb i 1986 skulle Laila have hjælp til at komme 

op om morgenen, og efter en mindre kamp med kommunen, fik hun følgende at vide: “(...) hvis jeg 

kunne finde én, der kunne hjælpe mig, så ville man give vedkommende løn. Og det var jo så ligesom 

optakten til nogle BPA-timer, ikk” (Laila, interview 17.3.2020, s. 74).  Denne ordning muliggjorde, 

at Laila kunne færdiggøre sin uddannelse, og derefter få et betalt arbejde. Thomas oplever, at BPA-

ordningen giver ham mulighed for at passe sin virksomhedspraktik i et supermarked, idet han kan 

tage hjælperne med. Dette er Thomas meget positiv over for, selvom han egentlig har en uddannelse, 

der kvalificerer ham til andet arbejde. Han udtaler om virksomhedspraktikken: 

Det giver mig både det, at jeg føler, at jeg gør noget nyttigt, og at jeg kan bruges til noget. 

Men det giver mig jo også noget socialt (...). Det giver mig noget at stå op til. Det giver mig 

noget, så jeg kommer hjemmefra. Så jeg ikke bare sidder her og kukkelurer (Thomas, 

interview 17.3.2020, s. 126). 

Det er tydeligt, at Thomas føler sig nyttig, og dermed også opnår en form for anerkendelse ved at 

udføre et arbejde. Derudover giver det ham også socialt en mulighed for at komme ud og få kontakt 
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til andre mennesker. Til gengæld betyder dette følgende for Thomas: “(...) så har jeg jo egentlig brugt 

tre timer af min hjælper-tid, hvor jeg så kun får hjælp sådan sporadisk, igår.” (Thomas, interview 

17.3.2020, s. 103). 

Thomas sidder i selvbetjeningskasserne, og får derfor kun assistance af hjælperne, når han taber 

stregkode-brikken eller skal på toilettet. Derfor er hjælperen kun til stede for sporadisk at hjælpe ham, 

og dette timeforbrug betyder, at Thomas er alene fra klokken halv 5 hver dag, og skal lægges i seng 

af en veninde. Det virker dog som om, at Thomas er villig til at anvende tiden på at arbejde, fordi 

denne mulighed giver ham noget igen både mentalt og socialt. 

Daniel bruger sine BPA-timer på andre praktiske forhold end arbejde, men han giver udtryk for, at 

flere BPA-timer “(...)vil give andre muligheder. Jeg kunne få et arbejde, og jeg kunne komme til 

fritidsaktiviteter. Og i biografen og sådan noget.” (Daniel, interview 20.3.2020, s. 193). Daniel har 

derfor behov for yderligere hjælp i sin BPA-ordning for at føle, at han kan deltage i samfundslivet. 

Som ordningen er nu, sidder han alene i sin lejlighed fra klokken 13 til klokken 18 eller 19 hver dag, 

og har derfor ikke mulighed for at realisere sit mål om at få et arbejde. Hvis personer med 

funktionsnedsættelse skal i arbejde, kræver det sikkerhed for kompensationsordningerne, idet 

kompensation er med til at ligestille og inkludere mennesker med handicap (Kerckhoffs, 2014, s. 

153). Selvom Daniel kompenseres via BPA-ordningen, er det ikke tilstrækkeligt, idet Daniel ikke er 

ligestillet med andre mennesker, når han reelt ikke har mulighed for at arbejde, idet han er fysisk 

begrænset til ophold i sin lejlighed i størstedelen af dagstimerne. 

Det er væsentligt at pointere, at der også kan være andre barrierer for at få et arbejde end en manglende 

eller nedskåret BPA-ordning. Selvom BPA-ordningen muliggør, at et betalt arbejde bliver fysisk 

tilgængeligt, kan der være andre barrierer, såsom kropslige begrænsninger eller stigmatisering og 

diskrimination i relation til bevægelseshandicappet. 

6.1.3. Deltag i samfundslivet 

Flere af interviewpersonerne giver udtryk for, at BPA er med til at give dem frihed, fordi ordningen 

giver dem mulighed for at deltage aktivt i samfundslivet og have indflydelse på deres egen hverdag. 

Det kan dog syne som et paradoks, når et konstant samvær med hjælpere, faktisk resulterer i en større 

følelse af frihed; altså når afhængighed af hjælpere giver en følelse af frihed. Det skyldes, at hjælperne 

kan anses som en slags ‘curlere’, der fjerner de praktiske barrierer, så det bliver muligt at være social 

med sine venner. Thomas fortæller om at have hjælperne med, når han besøger sine venner: “Det vil 



Camilla Lund 

Studienr.: 64704 

Roskilde Universitet 

37 

 

da give min livskvalitet et kæmpe løft. Og det ville da gøre mig meget mere, altså selvstændig.” 

(Thomas, interview 17.3.2020, s. 126). Det gør Thomas mere selvstændig, hvis han har hjælperne 

med. På den måde opnår han et frirum, hvor han blot kan have socialt samvær med sine venner uden 

at skulle bekymre sig om at bede dem om hjælp til praktiske forhold som toiletbesøg, da han ved, at 

hjælperne tager sig af dette. Laila giver også udtryk for den frihed, som BPA-ordningen medfører: 

Selvom jeg var afhængig af andre mennesker, og har været det gennem hele mit liv, så havde 

jeg stadig en frihed og et valg til selv at bestemme over min dagligdag og mit liv. Det kan jeg 

ikke mere overhovedet (Laila, interview 17.3.2020, s. 72). 

Der er dog også en af interviewpersonerne, Bent, som lader til at se BPA-ordningen mere som et 

nødvendigt onde. For ham er funktionsnedsættelsen erhvervet sent i livet, og han kan derfor fortsat 

være i gang med en tilvænning til sin ændrede livssituation. Han oplever derfor hjælpen som en 

nødvendighed, og ser det som en befrielse, når han kan være alene og uafhængig uden hjælpere 

omkring sig: 

(...)friheden det er jo, for eksempel en sommerdag, hvor jeg bare kan trille ud af huset og køre 

og være i mine egne tanker og sådan. Altså de der sådan når jeg kører en time eller to der, 

hvor jeg bare er mig selv på den måde. Der synes jeg virkelig, der er en frihed. Og så er der 

jo ellers, alle de ting som man kan gøre uden andres hjælp. Det er jo den frihed, jeg har  

(Bent, interview 18.3.2020, s. 177). 

Inger er ligesom Bent ved at tilvænne sig en ny livssituation, idet hun har fået frataget sin BPA-

ordning, og udelukkende har hjemmehjælp. I interviewet fortæller hun derfor om de muligheder, som 

BPA-ordningen gav, da hun havde hjælpen: 

(...)for eksempel tog jeg også nogle gange på ferie eller kursus eller sådan noget, ikke også. 

Der havde jeg den også med (...). Og vi kunne også lave noget. Man kunne jo lægge timerne, 

så det kom til at passe. Man kunne også lave noget om aftenen og sådan nogle ting. (...)vi 

kørte meget, brugte meget det, at vi kørte nogle steder hen (Inger, interview 6.3.2020, s. 27). 

Dette citat indikerer, at BPA-ordningen gav Inger en spontanitet og frihedsfølelse og nogle 

handlemuligheder, som ikke er muligt nu, og dermed kan den tilskrives BPA-ordningen. For Inger er 

det gode liv at kunne deltage i det, som alle andre kan og kunne deltage i det, som hun omtaler som 

det almindelige liv (Inger, interview 6.3.2020, s. 34). Hun ønsker derfor følgende: 
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Jeg vil selv kunne gøre nogen ting. Jeg vil gerne selv kunne, at man tog ud til et eller andet. 

Jeg vil gerne selv have, at jeg lige pludselig havde lyst til at bage. Eller at jeg havde ja, man 

vil ud at besøge nogen. Og (...) kunne gå en tur. Det betyder meget for mig at kunne gå en tur 

(Inger, interview 6.3.2020, s. 34). 

Ud fra min fortolkning under inddragelse af specialets teoretiske fortolkningsramme kan BPA-

ordningen give Inger mulighed for deltagelse i samfundslivet. Dette kan betragtes som 

frihedsrettigheder, som muliggør anerkendelse, idet Inger får selvagtelse, og mulighed for at udfolde 

sig på andre sociale arenaer, hvorigennem hun kan få selvværd. Desuden illustrerer citatet 

empowerment som modstandskraft, idet Inger vil blive i stand til at mobilisere og skabe 

opmærksomhed på egne evner og ressourcer til at løse egne problemer. Slutteligt viser det, at BPA-

ordningen kan medføre en tilnærmelse til lighed i ressourcer, og Inger vil kunne gå en tur og komme 

tættere på muligheden for at leve sit liv på lige fod med alle andre. 

6.1.4. Delkonklusion 

Ud fra ovenstående analyseafsnit kan det tyde på, at der er brug for en BPA-ordning, der lever 

fuldkomment op til brugerens ønsker og behov, hvis vedkommende skal kunne udnytte alle 

muligheder i BPA-ordningen. Således er det kun muligt at tage en uddannelse eller et betalt arbejde, 

hvis der er tilstrækkeligt med timer, idet der er fysiologiske behov, der først skal opfyldes. Hvis BPA-

ordningen ikke havde eksisteret, havde der dog været flere af interviewdeltagerne, der muligvis havde 

været tvunget til at bo på bosteder, da der ikke eksisterer andre alternativer i lovgivningen. BPA giver 

desuden mulighed for at deltagelse i samfundslivet på en måde, som ikke er muligt uden, idet BPA-

ordningen giver brugerne en frihed og selvbestemmelse, samt muliggør deltagelse i sfærer, hvorved 

det er muligt at opnå anerkendelse. 

 

6.2. Nedskæringens konsekvenser 

I Sverige er den sociale politik siden 2014 blevet erstattet af en politik med fokus på at implementere 

besparelser i tildelingen af BPA (Altermark, 2018, s. 108). Dette har blandt andet resulteret i, at der 

er blevet iværksat en kommission af ændringer i loven om støtte og service til visse 

funktionshæmmede (LSS-lovgivningen) med det udtrykkelige mål at nedskære omkostningerne 

(Berggren, et al., 2019, s. 4). Med denne ændring kan man diskutere det forhold, at borgeren er 

afhængig af hjælp, men den modsvarende pligt til at hjælpe borgeren, kan omgås uden omkostninger 

for kommunen (Møller, 2014, s. 130). Det interessante er, om den samme tendens gør sig gældende 
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i Danmark, selvom det ikke er skrevet eksplicit i lovgivningen. Er lovgivningen blot kosmetisk uden 

anvendelse i praksis, idet der opleves mange nedskæringer i BPA? 

6.2.1. Individuelle konsekvenser 

Når et menneske fratages noget, det normalt har tilgængeligt i sin dagligdag, og som giver det en 

række af muligheder, som beskrives i første analyseafsnit, er det klart, at det har nogle konsekvenser 

for det enkelte individ. I dette analyseafsnit vil de i fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for det 

enkelte individ blive behandlet. 

6.2.1.1. Fysiske konsekvenser 

Det er tilfældet for flere af interviewpersonerne, at deres funktionsnedsættelser er progredierende, og 

de derfor oplever forværrelser i denne foruden den almene aldring. Når en person med 

bevægelseshandicap oplever en gradvis forværring af funktionsevnen, kan det skabe uro og forrykke 

den balance, vedkommende har opbygget i sin tilværelse, som kan udløse en ny traumatisk krise 

(Specialkonsulenterne i Bevægelseshandicap, 2000, s. 14-15). 

Inger oplevede, at hendes BPA-ordning blev frataget hende for nogle år siden. En ordning, som hun 

har haft i næsten tyve år, og som hun med egne ord også havde dengang, hun kunne gå, og nu sidder 

hun i kørestol, idet hendes bevægelseshandicap er progredierende. Hendes BPA blev taget fra hende, 

da hun søgte om mere støtte: “og det var så det, der skabte det hele her for et par år siden, og det var 

jo, at jeg søgte nogle flere timer, så fik de jo øje på mig. Og så tog de den.” (Inger, interview, den 

6.3.2020, s. 25). I forhold til Honneths begreb om synlighed, kan denne situation beskrives som en 

erkendelse af Inger, men en manglende anerkendelse af hende. Hun bliver synlig for kommunen i 

fysisk forstand, men hun negligeres som socialt usynlig. Hermed fører synligheden af Inger som 

individ faktisk til en krænkelse og mangel på anerkendelse af hende. 

Flere af de andre interviewpersoner befinder sig i en lignede situation. Da Thomas søger om flere 

timer, fordi han oplever forværringer i sin funktionsnedsættelse, får han oplyst, at “(...) kommunens 

afgørelse på den ansøgning, det var søreme, at de fandt ud af, at jeg slet ikke var berettiget til at have 

BPA overhovedet.” (Thomas, interview, d. 17.3.2020, s. 96). Dette er tilfældet, selvom Thomas også 

oplever en fysisk forværring: 
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 (...) jeg er blevet fysisk ringere. Jeg har mistet muskelstyrke i mine ben, fordi jeg kan godt  

 stå op, hvis jeg har noget at holde ved. Jeg kan godt stå op ved et bord (...). Men jeg står slet, 

 slet ikke, så stabilt som jeg har gjort (Thomas, interview 17.3.2020, s. 95). 

Det samme gør sig gældende for Bent, som har oplevet nedskæringer på trods af fysiske forringelser: 

“Fordi det er jo absolut ikke blevet bedre, siden jeg blev udskrevet og startede på BPA-ordningen. 

Der havde jeg jo en anderledes fysik og kunne gå noget længere end i dag med prædikestol og ja.” 

(Bent, interview 18.3.2020, s. 171). Det er paradoksalt, at deres funktionsnedsættelse forværres, 

samtidig de fratages BPA. Desuden kan en progredierende lidelse forværres yderligere, når borgeren 

stresses af ikke at have tilstrækkelig hjælp (Møller, 2014, s. 118). 

Det har dog ikke kun fysiske konsekvenser i forhold til funktionsnedsættelsen, men også i forhold til 

fysiske elementer i hverdagen som kost, toiletbesøg, motion og søvn. I forhold til kosten kan nævnes, 

at Daniel ikke har BPA-timer nok til at få sund mad. Desuden er han inaktiv mange timer, og er blevet 

overvægtig. Lailas hjælpere er blevet frataget diæter uden for hjemmet, og Thomas er nødt til at spise 

aftensmad klokken 15 hver dag, da han ikke har BPA-timer derefter: “Jamen, så er jeg jo nødt til at 

spise, inden de går. Det var derfor, jeg lige måtte sige til dig, kan jeg lige få lov til og…” (Thomas, 

interview 17.3.2020, s. 103). Der bliver smurt to rugbrødsmadder til Thomas, som han kan spise, hvis 

han bliver sulten senere. Det er nemlig risikofyldt for Thomas at skulle udføre praktiske opgaver selv, 

da han kan komme fysisk til skade af det: 

Jeg har været ude for her om aftenen, at hvis jeg så gerne vil have noget kaffe, så havde vi så 

fundet en elkedel frem, og så tænkte jeg, jeg kunne hælde noget varmt vand over på en 

termokande. Men den har jeg da været ude for, at den er væltet for mig (Thomas, interview 

17.3.2020, s. 104). 

Den varme kaffe væltede ned over hans ene fod, og i dette tilfælde kom hans veninde, som bor i 

nærheden og hjalp ham, idet det var uden for hans bevilgede BPA-timer. Derfor er Thomas også i høj 

grad nødt til at planlægge sin hverdag, da hans funktionsnedsættelse begrænser ham i spontant at 

udføre fysiske opgaver. 

I forhold til toiletbesøg er flere af interviewpersonerne afhængige af hjælp. Daniel oplever dog, at 

dette behov ikke altid bliver imødekommet. Han fortæller selv følgende: “Jeg ringer også nogle gange 

om natten, fordi så pissede jeg lige i sengen, og sådan noget så.” (Daniel, interview 20.3.2020, s. 

194). Da Daniel ikke har hjælp om natten, bliver han nødt til at ringe til nærtstående 
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familiemedlemmer, som må hjælpe ham med uheldet i sengen. Han kan også ringe til hjemmehjælpen 

via sit nødkald, men de kommer først inden for en time, og dette er længe at ligge i sin egen urin i 

sengen. Derudover fortæller Daniel, at han jævnligt er nødt til at finde afløsere, som bor længere væk: 

“Så hvis det er om morgenen, kommer de først senere, så har jeg pisset i sengen, inden de kommer.” 

(Daniel, interview 20.3.2020, s. 198). 

Ud fra Honneths begreber kan denne situation beskrives som en krænkelse af Daniel i sin fysiske 

velfærd, idet han oplever, at han ikke mødes i sit behov for fysisk velfærd, og han er overladt til at 

tisse i sengen. Han får derfor ikke sit helt basale behov for toiletbesøg opfyldt. Denne manglende 

følelsesmæssige opmærksomhed i form af omsorg er forbundet med primærrelationerne, som man 

normalt ville anse som værende nærmeste familie og venner (Andersen, 2013, s. 412). I Daniels 

tilfælde kan man dog betegne hjælperne som værende en del af hans primære relationer, idet de er 

ansat til at yde omsorg for ham i hans private sfære. Desuden er Daniels private sfære også hjælpernes 

arbejdsplads, og derfor bliver der mindre adskillelse mellem privat og offentlig sfære (Shakespeare, 

Porter & Stöckl, 2017, s. 33). Derfor kan Daniel opleve det som omsorgssvigt, selvom det naturligvis 

er en konsekvens af kommunens afgørelse om nedskæring i BPA-ordningen. 

Både Daniel og Laila er bekymrede på grund af nedskæringerne i BPA-ordningen, hvilket går ud over 

deres nattesøvn. Laila sover med en CPAP-maske om natten grundet søvnapnø, som er værre for 

hende grundet hendes grundsygdom. Derfor er hun afhængig af hjælp om natten, og da denne hjælp 

blev taget fra hende, blev hun naturligvis nervøs for sit fysiske velbefindende: 

Og så fordi der var nogle andre udefra, der hjalp mig med at presse på, så fik kommunen (...) 

sådan meget hårdt sagt, fortalt, at hvis ikke de makkede ret her, og fik gjort noget i forhold til 

natten, så ville de være ansvarlige, for at jeg døde (Laila, interview 17.3.2020, s. 60). 

Dette citat viser tydeligt, at der er store menneskelige konsekvenser på spil, hvis der skæres i en 

ordning af økonomiske hensyn. Laila mener selv, at hun kunne have været død, hvis ikke hun fik 

haste-bevilget nat-overvågning. Desuden illustrerer dette, at Laila er i stand til at mobilisere sine 

ressourcer og dermed anvende empowerment som modstandskraft, når det gælder. 

Et sidste fysisk element, der påvirkes af nedskæringerne, er motion. For flere af interviewpersonerne 

er træning en vigtig del af det fysiske velvære. Både Bent og Daniel går til fysioterapeut flere gange 

ugentligt. Laila har tidligere trænet meget, men dette kan ikke lade sig gøre i øjeblikket, da hun ikke 

har energi og overskud til det: 
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Jeg kan ikke komme til at træne nok, jeg kan ikke, jeg hvad skal man sige, er ikke så meget 

igang, som jeg plejer, og det påvirker mig (...) det gør jo også, at jeg bliver hurtigere træt, 

fordi jeg er vant til at være veltrænet. (...) at hjernen fungerer optimalt, og det gør den som 

sådan også, men jeg kan godt mærke, at jeg ikke får den træning, som jo også påvirker mig. 

Hele den psykiske del af én (Laila, interview 17.3.2020, s. 53, 58-59). 

På denne måde hænger den manglende fysiske træning sammen med Lailas psyke. De fysiske 

konsekvenser og psykiske konsekvenser af nedskæringer i en BPA-ordning hænger derfor sammen, 

hvilket også vanskeliggør en analytisk opdeling. I det følgende afsnit vil der dog primært være fokus 

på de psykiske konsekvenser af nedskæringerne. 

6.2.1.2. Psykiske konsekvenser 

I flere af de interviews jeg har foretaget, tegner der sig et billede af en gruppe af mennesker, som ikke 

føler sig anerkendt af kommunen. De føler sig som et regnestykke, idet alle dele af hverdagen bliver 

gjort op i, hvor lang tid de bør tage. Det er min fortolkning, at de ifølge Honneths begreb om synlighed 

kan anses som synlige for kommunen, men samtidig er socialt usynlige, idet de tildeles BPA-timer 

ud fra standardiserede regneark uden reel medbestemmelse. Dette kan tyde på, at der i tildelings- og 

fratagelsesmekanismerne mangler individualisering og skræddersyning af BPA-ordningerne. 

Dermed svinder selvbestemmelsen i BPA-ordningen ind, og der bliver i højere grad tale om 

empowerment begrænset inden for kommunens udstukne rammer, hvorved samskabelsesprocessen 

udebliver. Der tales om det afmålte liv, som indbefatter, at omfanget af særlig hjælp og støtte skal 

afmåles individuelt og de tildelte ressourcer skal ske på grundlag af en individuel udredning med så 

objektive målestokke som muligt (Langager, 2013, s. 284-85). Der er afmagt forbundet med at leve 

et afmålt liv ud fra Thomas’ beskrivelse: 

Fordi en gang imellem, som det er nu, så gør det faktisk, at jeg bare tænker, nej, jeg magter 

ikke alt det der planlægning. Og at jeg skal have hørt til, om mine venner vil tage over, eller 

om jeg skal have hørt min hjælper til, jamen kan det lade sig gøre, at vi lægger timerne lidt 

anderledes i dag, eller. Og så holder det mig nogen gange fra at gøre det, jeg egentlig har lyst 

til at gøre (Thomas, interview 17.3.2020, s. 125). 

Når alle indfald til handling skal gøres op i, hvor mange BPA-timer, der bliver anvendt og hvor mange 

der tilsvarende er tilbage, bliver det svært at finde overskud til at have et socialt liv, som er nødvendigt 

for individets psykiske sundhed. Daniel savner at møde andre jævnaldrende: “Der er det jo, at jeg er 



Camilla Lund 

Studienr.: 64704 

Roskilde Universitet 

43 

 

selv alle de timer, der ikke er en hjælper her. Og så bliver man, sådan lidt deprimeret og sådan.” 

(Daniel, interview 20.3.2020, s. 193). Daniel er overladt til sig selv i mange timer, hvilket medfører 

en følelse af depression og kedsommelighed. Han har ikke mulighed for at realisere sin drøm om at 

blive hundelufter og er bekymret for at blive tvunget i bofællesskab igen, selvom mennesker med 

handicap ifølge Artikel 19 i FN’s Handicapkonvention selv må bestemme bopæl og boform. Daniel 

er derfor uvidende i forhold til sine fremtidsmuligheder. Ifølge Rosa (2014, s. 61) kan vi kun fungere 

som menneskelige aktører, hvis vi har en fornemmelse af, hvor vi er på vej hen, og hvad der er et 

godt og meningsfuldt liv. 

Inger, som er blevet frataget sin BPA fuldstændigt, har en fornemmelse af, hvor hun er på vej hen, 

men det er ikke i overensstemmelse med, hvad hun opfatter som det gode liv. Inger oplever at være 

fysisk begrænset, hvilket påvirker hende følelsesmæssigt: “Altså jeg har ikke det, man kalder et, ja 

hvad skal man sige et værdigt liv, fordi jeg kan jo ikke de ting, som alle andre kan.” (Inger, interview 

6.3.2020, s. 32). Jeg oplever et stemningsskift i interviewet, idet Inger tydeligt påvirkes af 

spørgsmålet. Da jeg spørger, om hun vil uddybe ovenstående, svarer hun nej, og det forekommer mig, 

at hun ikke har lyst til at dykke dybere ned i denne følelse. Det er min fortolkning ud fra Honneths 

anerkendelsesbegreb, at det kan skyldes et manglende selvværd grundet en manglende anerkendelse. 

Inger får ikke mulighed for at udfolde sig kreativt ved at bage en kage, som kan føre til anerkendelse 

af hendes evner. Derudover er det tydeligt, at hun sammenligner sit eget liv med andre menneskers 

liv, og ikke oplever at have lige muligheder med andre, som jo ellers er en af Handicapkonventionens 

grundprincipper. 

Nedskæringerne påvirker de fleste af interviewpersonerne psykisk. Laila beskriver følgende: “Så det 

har påvirket mig rigtig meget psykisk, men på trods af, at jeg jo har masser af redskaber, og også gør 

en masse, men alligevel så har det lagt sådan et låg hen over min tilværelse” (Laila, interview 

17.3.2020, s. 52). Dette skyldes, at Laila ikke har mulighed for at gøre de ting, som hun plejer. Det 

har derfor udløst bekymringer, som også påvirker hendes nattesøvn. Thomas har også fået stress og 

depression, som han blandt andet tilskriver “al den tummel med kommunen”. Bents ændrede 

livssituation har påvirket hans hustru psykisk. Bent er følelsesmæssigt påvirket heraf, hvilket vil blive 

yderligere udfoldet i analyseafsnittet om familie og nære venner. Han fortæller følgende om hustruens 

og hans samvær med familien: 

(...) hun vil så gerne, at de kommer hjem. Og hun kører bare ned. Sommetider så må hun gå 

ind i seng, mens de stadigvæk sidder ved bordet og sådan. Så det er, det er ret trist. Det er 
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frygteligt (...). Og det mest triste, det er jo, at man bare sidder på sin flade røv og ingenting 

kan gøre (...). Kunne man påvirke det, så var det jo noget andet. Det er afmagt (Bent, interview 

18.3.2020, s. 181). 

Bent bliver altså påvirket af ikke at kunne gøre noget aktivt for at hjælpe sin hustru på grund af sine 

fysiske begrænsninger. I dette tilfælde har han fokus på sin egen utilstrækkelighed i kraft af sin 

funktionsnedsættelse, og overser derfor, hvad han egentlig kan. Han er usynlig for sig selv, idet han 

ikke anerkender sine egne evner, og dette kan påvirke hans selvtillid ifølge Honneths teori. Bents 

funktionsnedsættelse er blevet forårsaget af en ulykke, og hans bevægelseshandicap er derfor 

erhvervet. Der kan derfor være tale om radikalt brud med hans oplevelse af sig selv 

(Specialkonsulenterne, 2000, s. 14). Desuden har flere mennesker i hans netværk formodentlig både 

set ham med og uden bevægelseshandicappet: 

Jeg er så heldig, at der er en hel del mennesker, der godt gider at snakke med mig. Så det,  

 der føler jeg trods alt, at folk selvom jeg sidder her, så er der den anerkendelse og respekt  

 for, at man stadigvæk er et menneske (...) folk gider at beskæftige sig med (Bent, interview  

 den 18.3.2020, s. 178). 

Bent føler sig heldig, fordi han har et socialt netværk, og det lader til, at han er overrasket over, at 

hans netværk stadig vil beskæftige sig med ham på trods af hans bevægelseshandicap. Bent oplever 

derfor at have signifikant betydning i et socialt fællesskab, og opnår derved anerkendelse i den 

solidariske sfære. Han tænker dog, at denne anerkendelse er resultatet af held, og anerkender derfor 

ikke selv, at det kan skyldes egne kvaliteter. Derfor kan denne anerkendelse faktisk påvirke Bent 

negativt i sin følelse af eget selvværd, da han muligvis mistolker intentionen med den. Bent har dog 

stadig et eksisterende socialt liv, hvilket er temaet jeg vil behandle i det følgende analyseafsnit. 

Det er tydeligt, at nedskæringerne i BPA, som har resulteret i en kamp mod kommunen, idet alle 

interviewpersoner har en igangværende eller afsluttet klagesag, har tæret på interviewpersonerne både 

psykisk og fysisk. Laila har tabt to sager i Ankestyrelsen. I den ene sag var det tydeligt, at det 

omhandlede kommunens økonomi og standardservice: “Og de to ting må de slet ikke tage med. Men 

det har de gjort. Og det er der faktisk løftet pegefinger for i den ene af Ankestyrelsens, hvad skal man 

sige afslag eller medhold til kommunen” (Laila, interview 17.3.2020, s. 88). Selvom Laila i dette 

tilfælde har loven på sin side, giver Ankestyrelsen alligevel kommunen medhold, hvilket kan tolkes 

som en krænkelse af Lailas retssikkerhed, og dermed påvirke hendes selvagtelse. Bent har heller ikke 

en positiv opfattelse af Ankestyrelsen, som han betegner: ”som om det var hr. Stempelkvist, der havde 
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siddet derovre lige og klappet igennem.” (Bent, interview 18.3.2020, s. 183). Denne kamp kan 

desuden udløse en apatisk følelse i individet, idet det kan føles som om, den ikke kan vindes, og 

deltagelsen i den har for store fysiske og psykiske konsekvenser. 

6.2.1.3. Det sociale liv 

En stor del af de psykiske konsekvenser hænger sammen med, at besparelserne i BPA-ordningen 

begrænser interviewpersonerne i at leve det sociale liv, som de ønsker at leve. Det være sig både i 

kontakten til venner, bekendte, arbejdslivet og deltagelse i private og offentlige begivenheder og 

arrangementer. At have og opretholde et socialt liv er netop en del af interviewpersonernes normative 

forståelse af det gode liv, og derfor også nødvendigt for at finde mening i tilværelsen. Laila udtrykker 

det på følgende måde: “Fordi jeg simpelthen ikke har den hjælp, jeg skal have. Så hele mit, hvad skal 

man sige, sociale liv er blevet smadret. Mit virke som [anonym profession] er blevet smadret af ikke 

at have de timer, jeg skal have.” (Laila, interview 17.3.2020, s. 58). Laila har på den måde mistet en 

del af sin identitet og selvfølelse, som hun har opnået gennem sit langvarige virke på arbejdsmarkedet, 

hvorved hun også har opbygget et fagligt netværk. På grund af nedskæringerne i BPA-ordningen ser 

hun sig nødsaget til at skære i sit sociale liv og fritidslivet, selvom det netop er faktorer, der er med 

til, at hun kan leve det aktive liv, som hun ønsker at leve. 

Interviewpersonerne oplever en indskrænkning af deres frihed, idet de er afhængige af hjælperne for 

at kunne deltage i det sociale liv. Inger har ingen BPA-timer mere, og derfor heller ikke mulighed for 

ledsagelse til at deltage i en begivenhed, hun ellers tidligere har deltaget i årligt: 

Vi laver sådan en tur til Fredericia hvert eneste år for medlemmerne her i kredsen. Og der 

 ringede vores kasserer, han ringede nemlig og spurgte, om jeg ikke skulle med. Og der måtte  

 jeg jo sige, det kan jeg ikke. Fordi det er ikke særlig godt handicapvenligt. (...). Så det kan  

 jeg ikke klare alene (Inger, interview 6.3.2020, s. 29). 

Inger har mulighed for at søge op til 15 timers ledsagelse om måneden, jf. § 97 i serviceloven, men 

det er ikke tilstrækkeligt med timer til en dagstur. Inger afholdes således fysisk fra deltagelse i en 

solidarisk sfære, hvor hun har opbygget en identitet gennem flere års aktiv deltagelse som 

bestyrelsesmedlem. På denne måde har hun ikke adgang til en mulighed for kollektivt at blive 

anerkendt for sin arbejdsindsats i bestyrelsen. 

I det hele taget er størstedelen af dagen for en BPA-bruger præget af praktiske ting og gøremål, hvilket 

også udgør beregningen for tildeling af BPA-timer. Der er derfor ikke afsat tid til et socialt liv, da det 
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ikke opfattes som et grundlæggende fysiologisk behov, som f.eks. bad, mad og genoptræning. Da 

tiden er udmålt efter tid til disse praktiske og organiske behov, er der ikke BPA-timer til et besøg hos 

venner eller familie. Thomas kan godt lide at deltage i sociale arrangementer, såsom koncerter, men 

hvis der ikke er tilstrækkeligt med BPA-timer, er vennerne nødt til at agere hjælpere: 

Og så står jeg igen og bliver afhængig af, at der er nogle af mine venner, der vil tage med mig 

(...) Og det er der heldigvis, men så er vi tilbage til igen det der med, at så står jeg i et eller 

andet afhængighedsforhold til dem (Thomas, interview 17.3.2020, s. 114). 

Nedskæringerne i ordningen medfører derfor, at Thomas får et ændret forhold til sit sociale netværk, 

da han bliver afhængig af deres deltagelse for selv at kunne deltage i det sociale liv. Som han selv 

udtrykker det i interviewet, står han i taknemmelighedsgæld til dem, som giver en ubalance i 

forholdet, idet vennerne bliver en vigtig ressource for Thomas’ mulighed for et socialt liv. 

I det sociale liv er ferie et fænomen, som alle interviewpersonerne giver udtryk for, at de må give 

afkald på. Ferie kan ikke betragtes som en menneskeret, men hvis det omhandler deltagelse i 

samfundslivet på lige fod med andre, kan man diskutere om ferie ud fra en relativ betragtning i 

Danmark, er en mulighed for de fleste danskere, som interviewpersonerne ikke har. De fratages 

dermed nogle oplevelser med deres nærmeste pårørende. For Bent er det gode liv at komme ud og 

være sammen med andre mennesker i sociale sammenhænge, og han fortæller følgende om ferie: 

“Altså det har været for besværligt, fordi man ikke kan få, der ikke er hjælpetimer nok til at kunne 

tage én med på et weekendophold eller noget sådan (...) Det kunne jeg godt savne.” (Bent, interview 

18.3.2020, s.  176). 

Daniel får heller ikke bevilget ferie, og for ham handler afsavnet i høj grad om at føle, at han har 

mulighed for at gøre det samme som alle andre mennesker:  

Hvis jeg spørger dem, om det er, jeg kan få nogle timer til noget ferie og sådan noget, så giver 

de afslag på og sådan noget (...). Det ville da være dejligt at kunne gøre de ting, som alle andre 

mennesker de gør (Daniel, interview 20.3.2020, s. 202).  

En lignende situation er Laila i, da hun heller ikke bevilges ekstra-hjælp til at afholde ferie: “På 

nuværende tidspunkt er det sådan, at jeg faktisk skal, hvis jeg skal opfylde loven, have to hjælpere 

med på ferie, og jeg kan ikke få bevilget at have lov til at have ekstra hjælp med.” (Laila, interview 

17.3.2020, s. 65). Laila oplyser dog, at hun heldigvis har et godt socialt netværk, som muliggør ferie 

i hendes tilfælde. For Thomas er det igen et spørgsmål om netværkets deltagelse. Thomas har et ønske 
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om at holde ferie med sin bror, men dette vil kommunen ikke bevilge BPA-timer til: “Og så står vi 

igen i den situation der, at jamen skal min bror over og være hjælper for mig. Eller altså kan vi få en 

hjælper med og så videre.” (Thomas, interview 17.3.2020, s. 119). Thomas udtrykker, at selvom man 

som BPA-bruger har ret til en ferie årligt med op til 14 dages varighed med døgndækning, hvilket 

også står skrevet i Ankestyrelsens principafgørelse 96-16, så vil kommunen ikke bevilge hjælpen. 

Hvis Thomas vil på ferie, vil det derfor kræve, at han klager over kommunens afgørelse, som derved 

skal i Ankestyrelsen. Konsekvensen er altså igen, at det vil kræve tid og ressourcer for Thomas uden 

sikkerhed om udfaldet. 

Selvom der kun er omtrent 1500 BPA-brugere i år 2015 i Danmark, og dette kan syne som en 

ubetydelig andel af den danske befolkning, er det ikke udelukkende brugerne, der påvirkes psykisk 

og fysisk. Det har således også indflydelse på deres omgivelser, at de oplever fysiske og psykiske 

forringelser, som trækker dem endnu længere væk fra en deltagelse i samfundslivet. 

6.2.2. Relations- og samfundsmæssige konsekvenser 

Det er tilfældet for alle interviewpersonerne, at de har pårørende og hjælpere, som enten direkte eller 

indirekte påvirkes af situationen. Det går således ikke kun udover den enkelte BPA-bruger. Derudover 

har besparelsen af den enkeltes BPA-ordning betydning for dennes mulighed for at bidrage til 

samfundslivet, og det påvirker således også samfundet på et makroplan, at der er en gruppe af 

mennesker, som ikke kompenseres i en grad, så de har mulighed for at tage et arbejde. Dermed er 

konsekvenserne af besparelsen i en persons BPA-ordning mere vidtrækkende end blot en påvirkning 

af det enkelte individ. På samme måde som en tilegnelse af en BPA-ordning ikke kun påvirker det 

enkelte individ, men også de pårørende, de hjælpere der skal ansættes og samfundet, idet en BPA-

ordning naturligvis også har økonomiske omkostninger. Disse temaer vil blive behandlet i dette 

analyseafsnit. 

6.2.2.1. Familie og nære venner 

Det går ikke kun udover den enkelte, men også deres nærmeste pårørende. Når mennesker overlades 

til sig selv på grund af en amputeret BPA-ordning, er det nødvendigt, at mennesker i den private sfære 

træder til og sørger for omsorg og dermed også anerkendelse af det enkelte individ. Det gør sig således 

gældende for alle interviewpersoner, at de har familiemedlemmer eller nære venner, som hjælper med 

de opgaver, som der ikke er bevilget BPA-timer til. Både Bent og Inger har ægtefæller, som de deler 

bopæl med, og dermed er deres primære omsorgspersoner. Daniel og Thomas bor begge alene, men 
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Daniel får hjælp af sin mor, og Thomas får hjælp af sin veninde, som lægger ham i seng hver aften. 

Laila har længe boet alene, men nu er hendes mor på 82 år flyttet ind for at kunne passe hende i de 

timer, hvor hun ikke er bevilget hjælp. 

Når et menneske har et bevægelseshandicap, vil partneren til personen have forpligtelser, som ligger 

uden for dem, der normalt eksisterer mellem to partnere. Det kan omhandle forpligtelser i hjemmet 

og direkte plejeopgaver, samt forpligtelser i forhold til parrets kontakt til omverdenen; både i forhold 

til familie og venner, men også arbejdsplads og offentlige myndigheder (Specialkonsulenterne for 

Bevægelseshandicap, 2000, s. 19). Når en BPA-bruger får hjælp fra forskellige familiemedlemmer 

kan det være med til at give både BPA-brugeren og denne familie plads til privatliv og 

familieintegritet (Selander, 2015, s. 154). Der er dog også en bagside af medaljen, særligt når der 

skæres i BPA-timerne, og de nærtstående familiemedlemmer ‘tvinges’ til at yde mere hjælp. Bent 

fortæller, at det værste ved nedskæringerne for ham er, at det er gået ud over hans hustru. Han 

fortæller, at “hun er jo så også blevet stresset af det, fordi det omsorgsforpligtelse der er, det er jo så 

alle de løse timer, hvor hun stort set skulle kunne dække ind.” (Bent, interview 18.3.2020, s. 146). 

Idet Bent er blevet skåret i BPA-timer, er hans hustru blevet tvunget til at være hjælper i de timer, 

hvor Bent ikke får hjælp. Der er blevet skabt en ulighed i parforholdet mellem dem, idet hun giver 

ham fysisk omsorg, som han har vanskeligt ved at give tilbage grundet sin funktionsnedsættelse. Bent 

har ikke mulighed for at udfylde den plads og rolle, som han oprindeligt har kunnet udfylde, før han 

fik sin funktionsnedsættelse. Denne omsorgsforpligtelse har medført, at hans hustru ikke har overskud 

til meget andet, idet hun samtidig er arbejdssøgende. 

Og det har jo gjort, at hun har både skidt og brækket sig i en uendelighed. Og fået nogle pil- 

 ler for at holde sindet lidt i ro og. Og det er jo altså med søvnløshed om natten og sådan. Så   

 det har været rigtig træls at se (Bent, interview 18.3.2020, s. 146). 

I Lailas tilfælde er det hendes mor på 82 år, der agerer hjælper i de timer, hvor Laila ikke længere får 

dækning af BPA-ordningen. Lailas mor har været nødt til at flytte ind hos Laila for at kunne få det til 

at fungere i praksis: “Så derfor kører jeg så meget, jeg kan på et døgn, og så de andre dage, er det så 

her min mor går ind og tager de her spredte timer.” (Laila, interview 17.3.2020, s. 69). Dette er dog 

ikke en hensigtsmæssig løsning i længden, da Lailas mor er nået en alder, hvor hun måske selv snart 

får behov for hjælp til pleje og pasning. Derfor er det store spørgsmål også, hvad der ville ske, hvis 

interviewpersonerne ikke havde familie og venner? Ville de i så fald være overladt til sig selv i de 

timer, hvor de ikke er bevilget personlig assistance? 
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Interviewpersonerne udtrykker alle, at de er afhængige af deres netværk for at kunne leve et normalt 

socialt liv. Hverdagsting som besøg hos familie og venner bliver ikke muligt på grund af det 

begrænsede antal af timer til hjælpere. Inger oplever også, at det fylder meget for hendes mand: “(...) 

altså der er rigtig meget, der er lagt over på min mand, ikke (...) og min mand vil jo også gerne lave 

andre ting, og jeg kan ikke så godt lide at være selv hjemme.” (Inger, interview 6.3.2020, s. 28-29). 

Ud fra dette citat tolker jeg, at Inger ikke vil være en byrde for sin mand. Han skal også have lov til 

at lave andre ting, så han ikke blot bliver hendes passer og plejer, og de igen kan blive ligestillede 

partnere, så den ene ikke skal kompensere for den andens manglende ressourcer. 

Det er blevet kropsligt umuligt for Thomas at gå i seng uden hjælp. Han har dog ikke BPA-timer om 

aftenen, og derfor får han hjælp af en veninde, der bor i nabolaget. Denne veninde har dog selv sine 

udfordringer, men kommer hver aften og lægger Thomas i seng uden betaling herfor: 

Ja, men altså der er jo, der er jo den konsekvens, at jeg reelt set ikke kan komme i seng. 

(...)Altså, hvis ikke jeg havde min gode ven der, som gider at komme og lægge mig i seng. 

(...) der er jo også det, at når hun så skal komme at lægge mig i seng de dage, hvor hun selv 

er træt, eller ikke har ret mange kræfter, eller et eller andet. Jamen, så kommer, så siger hun 

jamen, er det i orden, at jeg kommer og lægger dig i seng klokken halv ni eller. (...). Og så er 

jeg nødt til at sige ja. Selvom jeg faktisk godt ved, at så får jeg faktisk ondt i kroppen, inden 

min hjælper møder ind næste morgen (Thomas, interview 17.3.2020, s. 114-15). 

Thomas er afhængig af dette venskab, og derfor også tvunget til at gå i seng, når veninden har 

mulighed for at lægge ham i seng. Der er for meget på spil, hvis sengetiden skaber konflikt mellem 

dem, idet konsekvensen for Thomas så vil være, at han slet ikke kan komme i seng. Så vil han hellere 

tage de fysiske konsekvenser, som det har for hans krop at ligge længe i en seng. 

Det påvirker således ikke kun de personer, interviewpersonerne deler matrikel med, men også deres 

nærmeste kreds af venner og bekendte, som må træde til og agere hjælpere. Det er dog tilfældet, at 

det første led efter hjælperne er de samboende familiemedlemmer, og først derefter søger BPA-

brugeren hjælp hos udenforstående venner. I begge tilfælde skabes der en ulige relation mellem BPA-

brugeren og vedkommendes ven eller familiemedlem, idet de ikke er ligestillet i ressourcer, og den 

ene derved bliver afhængig af den andens ressourcer. 
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6.2.2.2. Hjælperne 

Hjælperne tjener en vigtig rolle i forhold til, at BPA-ordningen kan muliggøres. Når der foretages 

besparelser i en persons BPA-ordning, må det således også påvirke hjælperne, som enten oplever 

nedgang i løn eller færre sammenhængende timer. For at forstå nedskæringens konsekvenser for 

hjælperne vil jeg i dette analyseafsnit også belyse hjælperens arbejde og relation til BPA-brugeren. 

Arbejdet som personlig assistent er typisk ikke-professionelt, ufaglært arbejde, der er kendetegnet 

ved relativt lave lønninger, lav status, minimale fordele og en høj udskiftning. Derudover er langt 

størstedelen af de ansatte kvinder; 85 procent i Norge (Guldvik, Christensen & Larsen, 2014, s. 52). 

Flere af interviewpersonerne ytrer, at det generelt er svært at hverve arbejdskraft og holde på den. 

Ifølge en europæisk spørgeskemaundersøgelse er den største muliggørelse af valg og kontrol i en 

BPA-ordning ifølge brugerne af denne, at de har mulighed for at vælge deres egen personlige assistent 

(Mladenov, 2019, s. 19). Dette ideal om eget valg af hjælpere, som er et udtryk for empowerment 

som forbrugervalg, begrænses dog. Det virker nemlig ikke som om, at brugeren har så mange 

muligheder for valg af arbejdskraft, da det er de færreste, der vil arbejde til så lav en løn, som er 

muligt i BPA. Derfor oplever BPA-brugerne også, at det kan være svært at holde på arbejdskraften. 

Bent fortæller, at der er en skævvridning i lønindkomsten til hjælperne i forskellige kommuner: “De 

lønninger, de er så forskellige. Nu har jeg snakket med én nede fra [anonym by]. Det er jo helt andre 

lønninger.” (Bent, interview 18.3.2020, s. 165). 

 Lønniveauet for personlige hjælpere er ikke fastsat i lovgivningen, og derfor betaler mange 

kommuner handicaphjælperne ud fra en kollektiv overenskomst for social- og sundhedspersonale, 

som er en minimumsløn på 122 kroner i timen med tillæg for weekend-, aften- og natarbejde (Madsen, 

2018, s. 7). Da lønniveauet kan være en del af incitamentet for at tage et arbejde, er der derfor tale 

om en ulighed i muligheden for at hverve arbejdskraft blandt BPA-brugerne. Hvis hjælperne opdager, 

at de kan ansættes til en højere løn i nabokommunen ved at udføre stort set det samme arbejde, kan 

det muligvis føre til, at de skifter job, og BPA-brugeren skal finde en ny hjælper. 

Daniel har grundet sin usammenhængende og ufuldstændige BPA-ordning ikke mulighed for at 

tilbyde hjælperne nok timer. Som han selv ytrer: “Det fungerer på den måde, at jeg har haft mange 

forskellige hjælpere, men det er, fordi de søger fuldtidsarbejde, og det har jeg jo ikke mulighed for at 

give dem.” (Daniel, interview 20.3.2020, s. 199). Da jeg spørger, hvor mange hjælpere Daniel har 

haft, kan han ikke huske antallet, men giver udtryk for, at han i hvert fald har haft mange. Dette er 

kun inden for det seneste år, hvor han har boet selv. Thomas oplever også denne udfordring, idet det 
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ikke er muligt at ansætte nogen til at arbejde flere gange i løbet af samme dag. Hjælperne ønsker jo 

også en sammenhængende arbejdsdag: 

Altså BPA så vidt jeg er orienteret (...), så skal BPA jo være sammenhængende. Og det er 

også der, det går galt, fordi kommunen kan ikke forstå, eller kommunen vil have, at jeg skal 

kunne bede mine hjælpere om at komme og så gå, og så komme igen. Det kan man ikke med 

en BPA (Thomas, interview 17.3.2020, s. 100). 

Når man beskæftiger en hjælper, hvis arbejde det er at hjælpe én med at få hverdagen til at hænge 

sammen, får man en særlig relation til hinanden. Brugeren inviterer hjælperen ind i sin private sfære, 

hvor vedkommende måske også skal hjælpe med intime opgaver som toiletbesøg. BPA-forhold 

minder også ofte om venskab eller endda familiemæssige relationer (Shakespeare et al., 2017, s. 8). 

Derfor er hjælperens arbejde også kendetegnet ved at være ustabilt og selvstændigt, idet det afhænger 

af det personlige forhold mellem personen med bevægelseshandicap og hjælperen (Madsen, 2018, s. 

7). Hjælperen er derfor også følelsesmæssigt involveret i sit arbejde, og ud fra Hochschilds begreb 

følelsesarbejde, kan følelser betegnes som en del af hjælpernes arbejdsværktøj (Shakespeare et al., 

2017, s. 8). Hvis der er en følelsesmæssig relation mellem hjælper og modtager, må det selvsagt 

tænkes at påvirke hjælperen, at han eller hun ikke længere kan arbejde for sin nyerhvervede ven på 

grund af nedskæringer i vedkommendes BPA-ordning. Derudover kan det ud fra BPA-brugerens 

perspektiv være vanskeligt at skulle stå for afskedigelser, hvis der skæres i BPA-ordningen, som er 

en del af arbejdsgiverrollen. Dette har Inger erfaret: 

Og det fungerede rigtig godt. Så men der var jo alligevel det der med, at selv skal afskedige 

og selv skal ansætte. Det kan, ej nu må jeg ikke banke i bordet, det kan nogle gange være 

slemt (...). Og jeg havde nogen, jeg havde nogle kedelige eksempler. Og derfor så fik jeg så 

et firma (...) som overtog det hele både løn og. Altså jeg skulle bare sende lønsedler ind, og 

så kørte de det. Og det fungerede rigtig godt (Inger, interview 6.3.2020, s. 21-22). 

Selvom flere modtagere har overgivet arbejdsgiverrollen til et firma, er det et ulige og asymmetrisk 

forhold mellem BPA-brugeren og hjælperen, idet den ene er arbejdsleder for den anden, og dermed 

også skal vurdere dennes arbejdsindsats. Desuden vil empowerment af en person med 

bevægelseshandicap ikke medføre en beskyttelse mod udnyttelse af hjælperen (Mladenov, 2020, s. 

11).  Det er tilfældet for både Inger og Laila, at de tidligere har haft en god og stabil gruppe af 

hjælpere. Inger fortæller: “Jeg havde nogen i lang tid. De første havde jeg i lang tid. Men så 
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efterhånden så blev det meget kort, jeg havde dem. Så blev de syge, og det kan jeg så ikke bruge til 

noget altså” (Inger, interview 6.3.2020, s. 22). Dette citat illustrerer tydeligt en afhængighed af 

hjælpernes mødestabilitet. Hvis de faste hjælpere er forhindret i at komme på arbejde en dag, er der 

mulighed for at finde afløsere, idet BPA-brugerne naturligvis er afhængige af, at deres hjælpere 

kommer på arbejde, så de kan få den hjælp, de har brug for i dagligdagen. Disse afløsere har dog ikke 

de samme kvalifikationer som de fastansatte: 

Men der er så også et dilemma, fordi der er jo slet ikke tid til at oplære vikarer. Det er jo kun 

altså. Der er til dem man vil fastansætte, der er så til 8 timer. Og højest 24 timer om året for 

mit vedkommende i hvert fald. Og jamen, vikarer de er jo ikke født til jobbet. Vi er jo så 

forskellige. Der er jo mange ting, der skal ske. De kan jo ikke bare komme ind, og ikke have 

prøvet det før, at engangskaterisere (Bent, interview 18.3.2020, s. 166). 

Derfor er det vigtigt for BPA-brugeren med stabile fastansatte, idet de således slipper for oplæring af 

nye hjælpere. Laila beretter, at hun tidligere har haft et godt team. Heriblandt har hun haft sin niece 

fastansat som hjælper i ti år, og da de allerede har en familiemæssig relation ved indgåelsen af en 

arbejdsrelation, er der tale om særlig relation. Laila giver udtryk for, at nogle af hendes hjælpere også 

er blevet påvirket af nedskæringen, fordi deres eget indkomstgrundlag har været truet: 

Og fordi det så også har været så usikkert, egentlig så er jeg jo blevet skåret ned meget kraftigt, 

og det har jo så betydet, at jeg har måttet fyre nogen. Men også før den tid jeg har måttet fyre, 

har hele den her usikkerhed også gjort, at nogle af mine hjælpere også har været påvirkede af 

situationen (...). Og har været bekymrede for deres eget, hvad skal man sige, arbejde og 

indtægt, ikke (Laila, interview 17.3.2020, s. 53). 

Når Laila fortæller om hjælpernes påvirkning, er det tydeligt, at hun også er påvirket af deres 

situation, idet det ikke er efter hendes ønske, at de eventuelt skal afskediges. Ud fra hendes 

beskrivelser i interviewet, er det desuden min tolkning, at hun generelt kerer sig om hjælpernes 

arbejdsvilkår. Hun nævner f.eks. en nedgang i løn til rådighedsløn, samt tidligere nævnte fratagelse 

af diæter uden for hjemmet. 

Hjælpernes arbejde er generelt karakteriseret ved at være lavtlønnet, ustabilt og følelsesmæssigt. Når 

BPA-ordningerne tilmed er præget af nedskæringer, går det derfor udover deres i forvejen lave 

indkomst. Desuden kan de have opbygget en særlig relation til brugeren af BPA-ordningen, som gør 
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dem følelsesmæssigt påvirkede af situationen. De har tilmed en direkte fornemmelse for brugerens 

hverdag og behov for hjælp, og en nedskæring kan derfor være i strid med deres faglighed. 

6.2.2.3. Bidrag til samfundet 

Ingen af interviewpersonerne oplever, at de har mulighed for at leve det liv, som de ønsker. En af 

grundene hertil er, at de ikke kan være aktive i en grad, som de ønsker, og ikke føler, at de bidrager 

til samfundet, idet de f.eks. ikke har mulighed for at varetage et arbejde. Dette skyldes, at en borger 

som ikke får BPA i en grad, som vedkommende har behov for, ikke kompenseres for sin 

funktionsnedsættelse, så han eller hun ligestilles med andre jobsøgende. På denne måde bliver en 

ansættelse af vedkommende ikke udgiftsneutral for en virksomhed sammenlignet med andre 

medarbejdere (Kerckhoffs, 2014, s. 163). Dette kan medføre, at en befolkningsgruppe ekskluderes 

fra arbejdsmarkedet. 

Ifølge Pedersen (2018) har tæt på halvdelen af dem, der har en væsentlig funktionsnedsættelse ikke 

en uddannelse. Heraf har 43 procent af unge i alderen 20-35 år med bevægelseshandicap ikke en 

uddannelse. Interviewpersonen Daniel, som er i denne aldersgruppe, har formodentlig heller ikke en 

uddannelse, da han drømmer om at arbejde som hundelufter. Der er derfor en skæv fordeling i forhold 

til et af velfærdssamfundets vigtigste goder, som er uddannelse, og derfor også en ulige adgang til 

arbejdsmarkedet. Sandsynligheden for at være i job er højest for personer med en kompetencegivende 

uddannelse (Pedersen, 2018). Det kan dog synes svært at bryde denne udviklingstendens, når personer 

med bevægelseshandicap ikke oplever at få den hjælp, som de har brug for via BPA-ordningen, og 

som vil kunne give dem adgang til uddannelse og sidenhen job. Daniel sidder f.eks. alene i de timer 

af døgnet, hvor unge mennesker normalvis ville være i skole, og han har derfor ikke samme mulighed 

som andre jævnaldrende for at tage en uddannelse. Derfor er der en ulighed i ressourcer i det danske 

samfund, idet Daniel f.eks. er fysisk begrænset på grund af sit bevægelseshandicap, og dermed ikke 

har de samme kropslige ressourcer som sine jævnaldrende, som der ikke kompenseres for i en grad, 

så han bliver ligestillet. 

Der er en sammenhæng mellem arbejde og anerkendelse, idet et økonomisk lønnet og socialt reguleret 

arbejde er forbundet med erhvervelsen af social værdsættelse (Honneth, 2003, s. 44). Uligheden i 

adgangen til arbejde medfører derfor også, at denne målgruppe har vanskeligere ved at erhverve sig 

social værdsættelse, da de udelukkes fra en arena, hvor den erhverves. Den samfundsmæssige 

indretning og fordeling af arbejdet har derfor betydning for, om individer har mulighed for individuel 

identitetsdannelse gennem erhvervelse af anerkendelse (Honneth, 2003, s. 46). Når der i Danmark er 
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en stor arbejdsløshed blandt mennesker med bevægelseshandicap, betyder det altså, at samfundet er 

indrettet således, at en social gruppe ikke har samme mulighed for at bidrage til samfundet som andre, 

og derfor heller ikke har samme mulighed for adgang til anerkendelse. I Danmark er der som tidligere 

nævnt fokus på fuld beskæftigelse, og dermed er det en generel opfattelse i Danmark, at alle der kan 

bidrage, skal bidrage. Hvis det udelukkende havde været målet, at halvdelen af mennesker i den 

erhvervsaktive alder skulle i arbejdet, havde oplevelsen af manglende anerkendelse ikke været til 

stede i samme grad. 

For de enkelte kommuner kan der dog kortsigtet være en økonomisk gevinst ved gennemførelse af 

nedskæringer i BPA-ordningerne, idet der således frigives nogle midler, som kan anvendes på andre 

trængende områder. Handicapområdet er desuden i vækst, idet der ses en stigning af borgere med 

handicap, og dermed kan kommunernes økonomiske ramme komme under pres og vanskeliggøre 

overholdelsen af det kommunale budget (Svanholt, 2013, s. 143). Dog har det den konsekvens, at der 

er en gruppe af mennesker, som begrænses i at være aktive og deltagende samfundsborgere. I § 81, 

nr. 4 i serviceloven står det beskrevet, at formålet med indsatserne er at fremme inklusionen i 

samfundet, og medvirke til den enkeltes deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og sociale relationer. 

Nedskæringer i BPA-ordninger vil derfor i stedet være med til i stigende grad at ekskludere en gruppe 

fra en aktiv deltagelse i samfundslivet, og gøre dem til passive modtagere af offentlig forsørgelse, 

hvorved deres individuelle potentialer på arbejdsmarkedet negligeres og ikke udnyttes. Tilmed er det 

med til at skabe øget social ulighed, da de ikke modtager den samme ydelse, som hvis de havde 

mulighed for at gøre karriere på arbejdsmarkedet. 

Alle interviewpersonerne har eller har haft en sag kørende mod kommunen, og dette er tids- og 

ressourcekrævende. Som Laila udtrykker det: “Alle, som i alle de hjælpere, jeg har haft ansat igennem 

mit liv (...) har sagt, at de har været dybt chokerede over, hvor meget tid man som handicappet skal 

bruge i forhold til ens sager” (Laila, interview 17.3.2020, s. 79). Dette er tid, som Laila i stedet kunne 

have benyttet på arbejdsmarkedet, og Laila har desuden været i enten arbejde eller uddannelse, siden 

hun blev voksen. Hun er dog nu i stedet gået på førtidspension, selvom dette ikke er et ønskeligt 

scenarie for hende. Hvis Laila fik flere BPA-timer, ville hun nemlig opstarte egen selvstændig 

virksomhed. Det tager dog så meget tid og energi at føre en sag mod kommunen, at hun nærmest ikke 

kan overskue andet. Derudover har hun også været frivilligt aktiv i foreningslivet, men det er også et 

af de steder, hvor Laila har svært ved at fortsætte kampen: 
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Og det er jo så en af de ting, som jeg har gjort igennem hele mit liv, altså at kæmpe for at  

 mennesker med handicap skal have et aktivt liv, ikk. Så det gør jeg også stadigvæk, men det  

 er lidt svært, når jeg selv bliver svækket (Laila, interview 17.3.2020, s. 81). 

På denne måde gør kampen med kommunen det svært for Laila at overskue at kæmpe for en sag, som 

hun finder meningsfuld. En sag som netop handler om, at mennesker med handicap skal have nogle 

rettigheder, som blandt andet indebærer retten til at leve et aktivt liv og deltage i samfundslivet. Det 

kan virke paradoksalt, at et menneske med betydelig varig og nedsat funktionsevne har brug for 

hjælpeforanstaltninger for at have ressourcer til at kæmpe for retten til den selvsamme hjælp. Således 

har BPA-brugeren brug for en BPA-ordning for at kunne kæmpe for rettigheden til den, da personen 

ellers ikke har tilstrækkeligt med ressourcer til at være ligestillet og kunne tage kampen op. Det 

kræver derfor, at en rettighed efterleves, førend personen har mulighed for at kæmpe for den, og netop 

af samme årsag kan nedskæringer i BPA-ordningerne have så omfattende konsekvenser. 

6.2.3. Delkonklusion 

Ud fra ovenstående analyse om nedskæringens konsekvenser bliver det tydeligt, at individet påvirkes 

både fysisk, psykisk og socialt, når der skæres i den eksisterende BPA-ordning. Individet påvirkes 

dog i forskelligartet grad i forhold til, hvor mange BPA-timer det fratages, og hvor nedsat 

funktionsevnen er. Overordnet set tegner der sig et billede af, at nedskæringerne i BPA-ordningen 

har en betydelig indskrænkning af individets frihed og mulighed for deltagelse i samfundslivet. Dette 

stemmer godt overens med BPA-ordningens formål som netop er selvbestemmelse og muligheden 

for at leve et selvstændigt liv, som dermed forværres for individet. Tilmed er nedskæringerne også 

med til at nedsætte ressourceligheden i samfundet, idet BPA-brugeren ikke oplever at blive 

kompenseret i en grad, som giver samme mængde ressourcer som tidligere og ligestiller det med 

andre individer. Dette kan opfattes som en krænkelse af individet, hvis BPA-ordningen er et legitimt 

rettighedskrav, og det vil kunne føre til en forværret selvagtelse. Yderligere kan det føre til en 

forværret følelse af selvværd, da individet ikke har samme mulighed for deltagelse i den solidariske 

sfære, hvor denne type af anerkendelse kan opnås. Desuden er det ikke kun den enkelte BPA-bruger 

med bevægelseshandicap, der påvirkes, men også vedkommendes hjælpere, som har risiko for at 

miste deres arbejde, som kan være præget af en særlig relation til BPA-brugeren. Derudover påvirkes 

familiemedlemmer og venner også, idet de tvinges til yderligere omsorg af BPA-brugeren i de timer, 

hvor der ikke er bevilget BPA. 
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6.2.4. Opsamling på teoriens anvendelse 

Retrospektivt vil jeg diskutere værdien af det teoretiske apparat i specialet, idet analysen overvejende 

er empirisk og deskriptiv. Teorierne har dog været med til at kaste lys over væsentlige elementer af 

interviewpersonernes fortællinger. Axel Honneths anerkendelsesteori anvendes hyppigt i 

sociologiske problemfelter, idet anerkendelse er et almenmenneskeligt fænomen, og derved kan 

teorien finde relevans i forbindelse med mange problemstillinger. Til besvarelse af netop min 

problemformulering har teorien givet værdi i forhold til en forståelse af det afsavn, målgruppen 

oplever i deres livssituation. Opdelingen i anerkendelsessfærer har været med til at give en forståelse 

af de forskellige elementer af personens liv, der påvirkes i en anerkendelsesmæssig sammenhæng. 

Derudover er anerkendelse et relevant begreb, idet det er forbundet med det gode liv og livskvalitet, 

og dermed kan ses som et begreb til beskrivelse af den ændrede livssituation. 

Empowermentbegrebet har gjort mig opmærksom på ideen om BPA som et redskab for frigørelse. 

Derved har teorien været med til at give mig en forståelse for, hvilken indskrænkende virkning det 

har på det enkelte individs følelse af frihed og selvbestemmelse, når det fratages BPA-timer. Teorien 

har været med til at påvirke mit perspektiv på empirien, idet jeg har haft for øje, hvad formålet med 

BPA er, og hvad der i en empowermentmæssig forståelse gives afkald på, når individet mister BPA-

timer og i højere grad overlades til sig selv uden mulighed for selvbestemmelse over eget liv. 

Slutteligt er Dworkins teori relevant, idet BPA-ordningen handler om at give mennesker med 

funktionsnedsættelse kompensation, så de ligestilles med andre mennesker og opnår så lige 

muligheder som muligt. Når der skæres i en BPA-ordning, skabes der derved en ulighed i ressourcer 

mellem mennesker, som medfører en ændret livssituation – også set i forhold til individer uden et 

bevægelseshandicap og deres livssituation. 

 

7. Konklusion og perspektivering 

På baggrund af analysen er det vanskeligt at konkludere entydigt, idet jeg udelukkende har talt med 

fem mennesker, som er påvirkede af nedskæringer i borgerstyret personlig assistance. Der er ikke 

grundlag for at generalisere, idet jeg grundet manglende data om antallet af nedskæringer i BPA, ikke 

kan udelukke, at der kan være BPA-brugere i Danmark, der ikke har oplevet nedskæringer, og måske 

ligefrem har oplevet en stigning i BPA-timer. Derudover er konklusionen min forståelse og 

fortolkning af interviewpersonernes situation. 
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Det er et felt præget af en kompleksitet, som det ikke er muligt at indfange gennem kortvarige 

interviews med udvalgte individer. Som Bent også udtrykker det, er det er svært at give mig en 

fornemmelse for hele livssituationen gennem en telefonsamtale på en times varighed (Bent, interview 

18.3.2020, s. 162). Jeg har kun fået adgang til toppen af isbjerget, og samtidig er det deres fortælling, 

idet jeg ikke med egne øjne har observeret deres hverdag. Jeg har desuden udelukkende talt med 

BPA-brugere, som er de mennesker, der påvirkes direkte af nedskæringerne. Det er derfor deres 

oplevelse af hjælpernes og familiens ændrede situation. Desuden har jeg ikke talt med repræsentanter 

fra de forskellige kommuner om deres bevæggrunde for nedskæringerne, da min interesse 

udelukkende har været, hvilke konsekvenser nedskæringerne har for BPA-brugere. 

Det lader dog til, at det enkelte menneske med bevægelseshandicap oplever, at nedskæringerne i 

BPA-ordningen påvirker vedkommendes livssituation negativt. Det har både psykiske, fysiske og 

sociale konsekvenser for såvel det enkelte individ som dets pårørende og herunder hjælperne. Dette 

skyldes, at nogle af de muligheder, som vedkommende har fået gennem BPA-ordningen, bliver taget 

fra dem. Livssituationen ændres, så vedkommende ikke har samme mulighed for aktiv deltagelse i 

samfundslivet som tidligere. Det bliver vanskeligere at finde tid til at besøge familie og venner, da 

det primært er praktiske forhold, der skal ordnes i de bevilgede BPA-timer. Tilmed medfører det en 

indskrænkning af den enkeltes frihed og selvbestemmelse, og dermed bremses 

empowermentprocessen. Desuden har nedskæringerne en betydning for den enkeltes 

familiemedlemmer og nære venner, som i højere grad skal træde til som omsorgspersoner, så 

individet stadig kan få tilfredsstillet fysiske behov og føle sig anerkendt. Slutteligt påvirkes hjælperne 

af situationen, idet de kan risikere nedgang i arbejdstimer eller en afskedigelse. Det har dermed ikke 

kun en individuel betydning, men også en samfundsmæssige betydning, idet det påvirker flere 

individer end personen med bevægelseshandicap. Tilmed betyder det, at personen med 

bevægelseshandicap ikke har samme mulighed for at bidrage til samfundet ved f.eks. at tage arbejde, 

idet det er afhængig af sin BPA-ordning for at kunne komme fysisk ud af hjemmet. Selvom 

kommunerne kan spare penge på nedskæringerne på den korte bane, har det altså en langsigtet 

konsekvens for samfundet, idet grupper bliver ekskluderet fra arbejdsmarkedet, fordi de ikke opnår 

lighed i ressourcer. Personer med bevægelseshandicap kan også udvikle følgevirkninger såsom 

psykiske lidelser og fysiske forværrelser, når de ikke kompenseres i tilstrækkelig grad med en BPA-

ordning, som også bliver omkostningsfuldt for samfundet. 

Resultaterne af denne undersøgelse videresendes til DHF, og dermed kan de muligvis få betydning 

for deres politiske fokus om at sætte BPA-ordningen på dagsordenen i det danske samfund. COVID-
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19 har fået mig til at reflektere over afhængighedsforholdet og tilliden mellem hjælper og bruger af 

BPA-ordningen, hvilket kunne være et interessant perspektiv at anlægge i en undersøgelse. Hjælperen 

træder ind på brugerens private matrikel for at udføre sit arbejde, og brugeren har ikke mulighed for 

at sikre sig, at denne hjælper uden for sin arbejdsplads følger retningslinjerne for COVID-19. 

Brugeren har derfor svært ved at væbne sig mod COVID-19, da han eller hun dagligt har hjælpere, 

som kommer udefra og indtrænger i vedkommendes hjem. Brugeren er nødt til at have tillid til, at 

hjælperne tager deres forholdsregler, og ikke kommer på arbejde, hvis de har symptomer. Ellers er 

det ikke muligt at få den hjælp, som brugeren er afhængig af. Samtidig kan hjælperne stå i en situation, 

hvor de føler sig utrygge ved at passe deres arbejde, da de kan risikere at smitte en borger i 

risikogruppen. Denne problemstilling kunne være interessant at undersøge i et fremtidigt 

forskningsprojekt. Derudover kunne det være interessant at belyse, om den økonomiske krise efter 

COVID-19 medfører yderligere nedskæringer i BPA, idet statsministeren allerede har udtalt, at det 

vil have velfærdsmæssige omkostninger. 
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