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Sammanfattning

Personlig assistans är en relativt ny yrkesgrupp som skall utföra grundläggande behov åt 
brukaren så att denne har möjligheten att leva som alla andra. I arbetsmiljölagen (1977:1160; 
AML) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare att verka för en god arbetsmiljö för sina 
arbetstagare samt att förebygga ohälsa och olycksfall. Denna lag utgör en rättighetslag för 
personliga assistenter. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
är en rättighetslag för brukare med stora och varaktiga funktionshinder. I denna lag är 
brukares självbestämmande centralt. 

Det förekommer dock att bestämmelser i dessa lagar hamnar i konflikt med varandra, vilket 
medför att personliga assistenters rättigheter ställs mot brukares rättigheter. Ingenstans finns 
det uttryckt att den ena lagen står över den andra men ofta utfaller praktiken i att personliga 
assistenter i dessa fall får ge vika för brukarens självbestämmande. Detta kan medföra 
praktiska problem för vårt uppsatsföretags personliga assistenter och dess brukare.

Företaget som vi skriver vårt examensarbete för är ett privat assistansföretag med omkring 
150 anställda personlig assistenter. En av deras viktigaste uppgifter är att matcha den 
personliga assistentens och brukarens intressen.

Vi har i denna studie valt att inrikta oss mot psykosocial arbetsmiljö och ämnar genom 
intervjuer belysa ett antal personliga assistenters arbetssituation och deras tankar och 
upplevelser kring denna, med fokus på de motsättningar som kan uppstå i rättighetslagarna 
arbetsmiljölagen (1977:1160, AML) och lag om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(1993:387, LSS). Vi har valt att undersöka och besvara följande frågeställningar:

 Vad uttrycker arbetsmiljölagstiftningen om den personliga assistentens rättigheter?

 Vilken inverkan har lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på den 
personliga assistentens arbetsskyldighet?

 Hur upplever de intervjuade personliga assistenterna sin psykosociala arbetssituation?

 Hur förhåller sig den teoretiska konflikten i praktiken utifrån de anställdas perspektiv 
på assistansföretaget?

Vi analyserar de personliga assistenternas psykosociala arbetsmiljö utifrån Karaseks krav och 
kontroll, Johnsons vidareutvecklade dimension av modellen med socialt stöd samt även
Antonovskys KASAM-modell. Vidare använder vi lagstiftning till grunden för vår uppsats.

Utgångspunkten är att en personlig assistent skall utföra de funktionshindrades rätt enligt LSS 
så länge arbetsuppgifterna inte är farliga, förbjudna eller kränker den personliga assistenten.
Vi har kommit fram till att upplevelsen av arbetssituationen för våra intervjupersoner skiljer 
sig beroende på vilken känsla av sammanhang de känner i arbetet.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Personlig assistans är en ny yrkesgrupp som tillkom genom 1994 års handikappreform och är 
en av tio stödinsatser som erbjuds enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. LSS är en rättighetslag för sociala tjänster. Personlig assistans är enligt 
LSS ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till den som pga.
stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov, dvs. hjälp 
med personlig hygien, måltider, klä sig, kommunicera med andra eller annan hjälp som 
förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade. De syften, mål och krav som anges 
där syftar till att förbättra de funktionshindrades möjligheter att bestämma över sina egna liv 
och påverka utformningen av service och stöd (SOU:2008:77:18). Samtliga insatser syftar till 
att ge människor med omfattande funktionshinder möjlighet att kunna leva som andra. Antalet 
personliga assistenter kunde under perioden 2006–2007 uppskattas till omkring 70 000, varav 
omkring 40 000 var anställda av kommunerna och omkring 30 000 av enskilda 
assistansanordnare (SOU 2008:77:211f). I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om 
skyldigheter för arbetsgivare att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet för sina anställda.

Företaget som vi skriver vårt examensarbete för är ett privat assistansföretag med omkring 
150 anställda personlig assistenter. En av deras viktigaste uppgifter är att matcha den 
personliga assistentens och brukarens intressen.

1.2 Problemdiskussion

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är den lagstiftning som 
behandlar brukarens rättigheter och arbetsmiljölagen (1977:1160; AML) behandlar 
arbetstagarens rättigheter. Det finns ingenstans uttryckt att den ena lagen står över den andra 
och i praktiken kan dessa ibland hamna i konflikt med varandra vilket medför att den ena
parten måste ge vika för den andres rättigheter. Detta kan medföra praktiska problem för vårt 
uppsatsföretags personliga assistenter och dess brukare. Problemen som kan uppkomma 
genom intressekonflikten tror vi kan hämma den anställdes psykiska välmående i arbetet, som 
är en rättighet enligt AML.

AML får ofta stå tillbaka för de funktionshindrade brukarnas rättighetslag LSS. Socialstyrelsen 
(2007) skriver att det vid Arbetsmiljöverkets inspektioner har framkommit att flera kommuner har 
sett svårigheter i att hävda AML gentemot rättighetslagen LSS, som många gånger har fått 
företräde.

Nedan följer några exempel på hur de två rättighetslagarna kan krocka till personliga 
assistenters nackdel (Socialstyrelsen 2007:45): 
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 Assistentens har en skyldighet att vara med brukaren när denne behöver, även i 
situationer där brukaren kör bil på ett mycket farligt sätt.

 Brukaren eller dennes anhöriga accepterar inte hjälpmedel i hemmet, t.ex. liftar, höj-
och sänkbara sängar etc. 

 Brukaren har för låg alternativt för hög temperatur i sin bostad.

 Brukaren kedjeröker

 Brukaren missbrukar eller umgås i kretsar där missbruk sker.

I flera forskningsrapporter framkommer det att det finns brister i arbetsmiljöarbetet för privata 
assistansanordnare. Många gånger saknas ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är inte 
ovanligt att ett företag har dokument från Arbetsmiljöverket och vet om att de skall användas. 
I praktiken är det inte helt enkelt för en arbetsgivare tillsammans med sina anställda att följa 
dessa, av flera anledningar. En av de mest utmärkande svårigheterna är att de personliga 
assistenternas arbetsplatser är spridda, vilket gör det svårt för arbetsgivaren att överblicka och 
uppmärksamma problem.

1.3 Avgränsningar

Vi har valt att undersöka om den problematik som beskrivs ovan upplevs av våra 
intervjupersoner på assistansföretaget inom det psykosociala arbetsmiljöområdet. Vi har 
vidare valt att avgränsa oss till vår privata assistansanordnare och har huvudsakligen sett
situationen ur den personliga assistentens perspektiv.

1.4 Syfte

Vårt syfte är att genom intervjuer belysa ett antal personliga assistenters arbetssituation och 
deras tankar och upplevelser kring denna, med fokus på de motsättningar som kan uppstå i 
rättighetslagarna arbetsmiljölagen (1977:1160, AML) och lag om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (1993:387, LSS) inom det psykosociala arbetsmiljöområdet.

1.5 Frågeställningar

 Vad uttrycker arbetsmiljölagstiftningen om den personliga assistentens rättigheter?

 Vilken inverkan har lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på den 
personliga assistentens arbetsskyldighet?

 Hur upplever de intervjuade personliga assistenterna sin psykosociala arbetssituation?

 Hur förhåller sig den teoretiska konflikten i praktiken utifrån de anställdas perspektiv
på assistansföretaget?

1.6 Material

För att samla in data till denna studie har vi i grunden valt aktuell lagstiftning och i denna har 
vi valt att se till rättighetslagarna arbetsmiljölagen (1977:1160) och lag (1993:387) om stöd 
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och service för vissa funktionshindrade. Teoretiska verktyg som vi använt oss av i studien är 
Karaseks krav- och kontrollmodell samt Antonovskys KASAM-modell. Vidare har vi sökt 
efter vetenskapliga rapporter och artiklar samt litteratur inom området.
Verklighetsförankringen har vi skapat genom djupintervjuer av fem personliga assistenter på 
det assistansföretag vi skriver för.

1.7 Disposition 

I vårt andra kapitel presenterar vi vår metod där vi beskriver vårt tillvägagångssätt genom 
studiens gång. I kapitel tre tar vi upp den lagstiftning som ligger till grund för vår uppsats. Här 
avser vi att belysa den personliga assistentens rättigheter utifrån övergripande lagstiftning 
inom arbetsmiljö och därefter belysa brukarens rätt till självbestämmande samt att ge läsaren 
en övergripande förståelse på området. Kapitel fyra innehåller tidigare forskning inom 
personlig assistans. I detta kapitel avser vi att belysa den personliga assistentens 
arbetssituation utifrån tidigare forskning på området. Vidare i kapitel fem presenterar vi vår 
teoretiska referensram som vi kommer att ha som underlag i kapitel sex. Här tar vi upp 
Karaseks krav- och kontrollmodell, Johnsons vidareutvecklade modell med socialt stöd samt 
Antonovskys KASAM-modell. I kapitel sex redogör vi för våra resultat och gör en ingående 
analys utifrån valda teorier, lagstiftning samt tidigare forskning. Slutligen följer slutsatser med 
diskussion och egna reflektioner.
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2 Metod

2.1 Intervju som metod

Syftet med vår studie har varit att genom intervjuer belysa ett antal personliga assistenters 
arbetssituation och deras tankar och upplevelser kring denna, med fokus på de motsättningar 
som kan uppstå i rättighetslagarna arbetsmiljölagen (1977:1160, AML) och lag om stöd och 
service för vissa funktionshindrade (1993:387, LSS) inom det psykosociala 
arbetsmiljöområdet.

Kvalitativ forskning syftar till att djupanalysera ett område och skapa tolkningar utifrån 
mänskliga relationer. Denna metod skiljer sig från kvantitativ forskning, som syftar till att 
kvantifiera objektiva data (Kvale, 1997:17) och som genererar en mer övergripande och 
omfattande bild av hur det förhåller sig på ett forskningsområde. I vår studie har vi varit 
medvetna om möjligheten att kunna använda båda dessa metoder och därför har vi ägnat tid åt 
att diskutera vilken av metoderna som vi kan få ut mest relevant data i förhållande till vårt 
syfte. Det resulterade i valet av ett kvalitativt tillvägagångssätt med hjälp av intervjuer, med 
den främsta anledningen att vi ville söka förståelse om personliga assistenters upplevelse av 
yrket inom psykosocial arbetsmiljö. Ytterligare en anledning till vårt metodval var att vårt 
uppsatsföretag har utfört en kvantitativ enkätstudie inom en del av området som vi valde att 
skriva om, men som det visade sig i ett senare skede att vi inte behövde använda oss av. 
Metodvalet av intervjuer menar (Kvale, 1997:14) har styrkan att de kan fånga olika personers 
uppfattningar vilket ger en mångsidighet till studien och det styrker vårt val för att belysa 
upplevelsen av ett yrke. Däremot är en vanlig kritik mot kvalitativa studier svårigheten att 
generalisera pga. för få intervjupersoner (Kvale, 1997:98). Vi valde trots detta att ha ett färre
antal intervjupersoner och vägde upp kritiken mot att med färre intervjuer ger möjligheten att 
göra en djupare analys vilket var vårt mål. Hade vi valt att genomföra en kvantitativ studie 
hade vi kunnat nå ut till, och få en uppfattning om, flera assistenters upplevelse inom området 
men vi resonerade att vi då inte hade fått det djup och som vi hade önskat. Med hjälp av 
djupintervjuer kunde vi ställa kontrollfrågor och följdfrågor, vilket skapade en ökad säkerhet 
än vad som förekommer vid enkäter. Vi valde även att lätta upp stämningen lite genom att 
småprata med assistenterna innan intervjuernas start, erbjuda något att dricka och liknande, 
för att skapa en avslappnad miljö. 

2.2 Intervjuforskningens sju stadier

Kvale (1997) har delat upp intervjuforskning i sju olika stadier, dessa är i kronologisk ordning 
följande: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och slutligen 
rapportering. Vi ansåg att den denna modell gav en övergripande bild av tillvägagångssättet i 
en rapport, och har även funnit att den är vanligt förekommande i andra uppsatser.
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2.2.1 Tematisering

Vår inriktning mot personlig assistans grundade sig i att vi var intresserade av att skriva mot 
ett företag för att kunna förankra teori i verklighet, och fick ett erbjudande att skriva för ett 
assistansföretag. Då vi tidigare i utbildningen hade inriktat oss mot rättsvetenskap ansåg vi att 
det var intressant att utnyttja dessa kunskaper som en infallsvinkel i denna uppsats. Vi läste 
om de båda rättighetslagarna och fann en motsättning i teorin samt upptäckte att det 
ingenstans uttrycktes att den ena lagen tolkas över den andra. Då yrket tillkom så sent som år 
1994 upptäckte vi att det ej fanns mycket forskning gjort på området. Genom den teoretiska
konflikten antog vi att det fanns risk för konsekvenser i praktiken beträffande de personliga 
assistenternas arbetssituation. Detta kom att bli grunden för vår studie. Vad vi ämnade uppnå
var att ta reda på hur personer ur yrkesgruppen kunde uppleva denna i forskningen uttryckta 
problematik och sedan varsko arbetsgivaren om våra intryck.

2.2.2 Planering

I början av vår studie valde vi att läsa in oss ordentligt på området för att få en bred teoretisk 
grund att stå på. Detta ansåg vi var av betydelse då vi hade ett tidigt bestämt problemområde 
som krävde bakgrundsinformation innan intervjuerna kunde genomföras och även för att 
kunna ställa relevanta frågor till våra intervjupersoner. Vi utarbetade ett tidsschema kring 
olika delar i arbetet som vi sedan har försökt att följa. Vi har under arbetets gång redigerat 
syfte och gjort ändringar i frågeställningar och avgränsningar, vartefter vi har fått djupare 
inblick i det valda området. 

Vår målgrupp är vårt fadderföretag samt akademiker med kunskaper i arbetsvetenskap och 
grundläggande arbetsrätt.

2.2.3 Intervjuerna

Vi valde att göra två pilotintervjuer, dvs. testa våra intervjufrågor på två personliga 
assistenter, innan de riktiga intervjuerna. Det ledde till att vi korrigerade några frågor som 
kändes osäkra. Det innebar även att när den första riktiga intervjun väl skedde, var vi mer 
bekväma med intervjuprocessen i sin helhet gentemot om vi inte hade gjort samma 
förberedelser.

Då vi valde att använda oss av en halvstrukturerad intervjuguide var vi ej tvungna att använda 
oss av en objektiv standardisering, dvs. att ställa samma frågor till alla intervjupersoner, utan 
kunde variera oss lite beroende på hur personerna i fråga svarade. Då vårt syfte var att se till 
den personliga assistentens upplevelser av sitt yrke och de konflikter som uppstår mellan 
lagarna, valde vi att bemöta dem med ett öppet fenomenologiskt perspektiv, som enligt 
Spradley (1979) innebär att förstå världen ur intervjupersonens synvinkel (Kvale, 1997:117).

Vi utförde intervjuerna på vårt uppsatsföretag under två dagar, med en assistent åt gången. 
Valet av denna plats berodde dels på att det var ett önskemål från vårt uppsatsföretag och dels 
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på att vi ansåg att det var en lämplig miljö att tala om upplevelsen av deras yrke. Tidsmässigt 
tog de flesta intervjuer omkring en timme att genomföra. 

2.2.3.1 Urvalsmetod

Vår urvalsmetod var ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att representanter från företaget, i 
det här fallet våra företagshandledare, valde ut lämpliga assistenter till studien. Vi var väl 
medvetna om den risk som fanns att assistenterna skulle komma att väljas för att uppvisa 
företagets bästa sida, men vi kände en trygghet i att företaget önskade en kritisk granskning av 
oss med syftet att kunna utvecklas som assistansföretag. Efter urvalet kom de medverkande 
att bestå av fem personliga assistenter, varav två av dem var killar och tre var tjejer där 
åldrarna varierade mellan 21-54 år. De hade olika erfarenheter av yrket och den lägsta 
utbildningsgraden var gymnasiet.

2.2.3.2 Intervjuguiden

En personlig assistents arbetsvardag innehåller psykosociala arbetsmiljörisker, faktorer som 
uppkommer i och med brukarens krav på självbestämmande enligt LSS. Vi ansåg att strikta 
frågor genom intervjuernas gång kunde hämma våra intervjupersoners svar. Samtidigt ville vi 
inte att svaren och frågorna skulle sväva iväg till helt andra områden, så någon form av 
struktur behövdes. Vi valde därmed att göra halvstrukturerade intervjuer, vilket innebar att vi i 
vår intervjuguide utformade teman med förslag till relevanta frågor. Vi hade då 
valmöjligheten att kringgå, ändra eller lägga till frågor, beroende på de svar vi erhöll från 
intervjupersonerna (Kvale, 1997:117). (Se bilaga 1 och 2).

Vi har valt att göra en deskriptiv/explanativ studie, dvs. som förklarar den personliga 
assistentens upplevelser av våra valda teman. Därmed blandade vi fasta och öppna frågor i 
intervjuguiden. Vi försökte att genomgående använda oss av ett tydligt språk så att inga 
missförstånd skulle ske.

Frågorna i intervjuguiden utformade vi genom att inledningsvis ställa bakgrundsfrågor för att 
få en övergripande bild av personen. Därefter behandlade vi områdena krav, kontroll och 
socialt stöd i den personliga assistentens arbetsvardag. De frågor vi tog upp inom dessa 
områden speglades av vår förförståelse från aktuell lagstiftning på området. Det gjorde vi med 
anledning av de teorier som vi har tänkt tillämpa i analysen; Karaseks krav- och 
kontrollmodell som utvecklats av Johnson samt KASAM-modellen som tydliggör vad känslan 
av sammanhang har för betydelse i arbetsmiljön. Intervjuerna avslutades med en öppen fråga 
om intervjupersonen ville tillägga något samt hur denne ansåg att frågorna var utformade, 
t.ex. om de kändes stötande, ledande osv. Följdfrågorna ledde till att vi fick en del intressanta 
aspekter av ämnet som i flera fall kom att bli användbara i analysen. Efter den första dagen 
redigerade vi vår intervjuguide något när vi fann att vissa frågor var intressanta att utveckla 
och andra frågor kändes upprepande mot de tidigare (jämför bilaga 1 och 2).
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2.2.4 Utskrift

Kvale (1997:147f) menar att det är viktigt att beskriva transkriberingsprocessen – från 
intervju till utskrift. Att transkribera innebär att transformera, att ändra från en form till en 
annan. Varje utskrift sker i ett sammanhang med en rad bedömningar och avgöranden, därför 
menar Kvale också att utfallet av intervjun beror på hur ordagrant och noggrant den skrivs ut. 
Tal- och skriftspråket har olika retoriska former, det är något som ofta glöms bort när man 
skriver ut forskningsintervjuer. Genom utskriften struktureras intervjun på så sätt att texten 
blir överblickbar och är, om den genomförs på ett bra sätt, början till en bra analys. När man 
som forskare skriver ut en intervju måste man ställa sig ett antal frågor: Vad skall utskriften 
resultera i? Hur passar det ens forskning? Vem skall ta del av det?  

Vi diskuterade vilken form av utskrift som bäst lämpade sig för vår forskningsstudie. Efter 
avslutade intervjuer valde vi att transkribera ordagrant i syfte att inte förvanska
respondenternas svar.  Därmed valde vi att i utskriften att notera uttryck som ”eh” och ”hm”. 
Tvekan eller tystnad markerades med tre punkter. Transkriberingen utfördes av oss båda 
intervjuare. Intervjuerna spelades in på band, samtidigt som vi förde anteckningar vid sidan 
för att på så hjälpa oss att minnas nyanser i respondentens känslouttryck; mimik, gester etc. 
Repstad (2007:111f) menar att detta är viktigt för att få med så mycket som möjligt av 
intervjuns autentiska kontext, dvs. ens egna reflektioner och för respondenternas ”icke-
kunskap”.

Vi resonerade att både det som sagts under intervjuerna och på det sätt som det sagts på utgör 
meningsfull fakta i vår studie om den personliga assistentens psykosociala arbetsmiljö. 

2.2.5 Analysmetod och kodning

Efter att ha transkriberat intervjuerna och läst igenom vårt material ett antal gånger valde vi 
att koda vårt material utifrån det som Kvale (1997:170) benämner som 
meningskategorisering. Denna analysmetod menar Kvale vidare är ett lämpligt verktyg för att 
organisera intervjutexter, koncentrera innebörder i former som kan presenteras på ett 
förhållandevis litet utrymme och utveckla den underförstådda meningen som sägs.

Vi valde att ta ut relevanta meningar ur intervjupersonernas svar och använda dem som grund 
för vår analys. Ur dessa svar bildades preliminära kategorier som sedan blev föremål för viss 
revidering under kodningsprocessen. De olika intervjupersonernas kodade svar i form av 
meningar sattes in under de olika kategorierna i skilda Excell-ark, för att vi på så sätt skulle 
kunna göra en övergripande jämförelse beträffande intervjupersonernas berättelser. Exempel 
på detta framgår i figur 1.
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Figur 1: Illustration av kodning av vårt datamaterial.

De kategorier som låg till grund för vår analys var krav, sociala kontakter och utveckling. 
Därefter har vi jämfört resultaten mot varandra för att hitta likheter och skillnader. Vi har 
anknutit resultaten till teori och tidigare forskning, samt genom analystexten exemplifierat 
delar ur sammanställningen genom citat. 

2.2.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är tre viktiga instrument som tillsammans visar på 
forskarens skicklighet igenom hela den kvalitativa forskningsprocessen (Kvale 1997:213). 

Validitet innebär att man som forskare undersökt det man ville undersöka och ingenting annat 
(Kvale 1997:215). Det handlar vidare om att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera sitt arbete. 
Validitet handlar alltså om att använda rätt sak vid rätt tillfälle, att kunna ange i vilken 
situation och för vilken population resultaten är giltiga. Validitet kan delas upp i inre och yttre 
validitet (Malterud 1998:157f). Den inre validiteten handlar i likhet med Kvale om den s.k. 
kommunikativa validiteten, vilken handlar om att synliggöra forskarens förförståelse, beskriva 
metoden, urvalet av undersökningsdeltagare och beskriva analysprocessen, dvs. forskarens 
förmåga att kommunicera sin forskning påverkar kunskapens giltighet. Vi har valt att 
presentera vår förförståelse i avsnittet om tidigare lagstiftning, vilket utgjorde grunden för 
studie. Resterande delar tar vi upp i detta metodavsnitt. Den andra aspekten av validiteten 
handlar om triangulering (Kvale 1997:220), vilket vi har använt oss av. Denna metod innebär 
att vi validerade forskningsområdet utifrån flera datakällor, vilket i vårt fall blev intervjuer, 
lagstiftning och teori. Den yttre validiteten handlar om överförbarheten i undersökningen. 
Forskaren skall på ett korrekt sätt presentera vägen och undersöka om resultaten är 
tillämpbara. Vi anser att vi har uppfyllt dessa krav genom vårt metodavsnitt. Dock menar 
Kvale (1997:227) att en alltför genomgripande inriktning på validiteten kan bli 



13

kontraproduktiv. Istället för att låta produkten, kunskapsspråket, tala för sig själv kan 
validering – ju mer validering desto mer behov av validering.

Reliabilitet handlar enligt Kvale (1997:207f) om pålitlighet. Begreppet reliabilitet handlar om 
studien går att upprepa med samma resultat. Det är dock problematiskt att använda i 
kvalitativa studier eftersom det i praktiken kan vara svårt att uppnå samma resultat vid två 
tillfällen då metoden till stor del handlar om att fånga unika upplevelser.  Är mätinstrumenten 
pålitliga? Är forskarens kvalitet tillräcklig? Är forskaren objektiv? Precis som validiteten 
berör reliabiliteten hela arbetsgången. Fangen (2005:273) menar att man i kvalitativa studier 
kan byta ut begreppet reliabilitet mot bekräftbarhet. Det innebär att dels förhålla sig kritisk till 
sina egna tolkningar och dels understödja dem med tidigare forskning alternativt argumentera 
för varför de kan anses bättre än tidigare forskning. Vi anser att vi uppfyller kraven på 
pålitlighet och bekräftbarhet genom att läsa in oss ordentligt på området och använda oss av 
triangulering.  

Generaliserbarheten anger i vilken utsträckning som resultaten är tillämpbara på en större 
population än den undersökta (Kvale 1997:207f). Eftersom vårt arbete utgår ifrån de enskilda 
personliga assistenternas upplevelser och känslor kan man i en kvalitativ studie inte uppnå 
generaliserbarhet på så sätt att resultatet är giltigt i alla sammanhang. Man kan däremot uppnå 
en viss grad av överförbarhet, dvs. att resultatet till viss del kan appliceras på liknande 
sammanhang (Fangen 2005:276). Vi gör därför inte anspråk på att vår studie gäller alla 
personliga assistenters upplevelser av sitt yrke, men det är tänkbart att någon eller några 
chefer kan känna igen sig i vissa aspekter av den. Delar av studien kan också vara applicerbar 
på jämförbara yrken, t.ex. andra yrken inom vård och omsorg. 

2.2.7 Forskningsetiska ställningstaganden

Att genomföra studier i en forskning är enligt Kvale (1997:104ff) alltid förknippad med en 
rad etiska ställningstaganden. Det är viktigt att i så hög grad som möjligt minimera riskerna 
för intervjupersonerna så att denne inte blir lidande på något sätt. Kvale menar vidare att de 
eventuella fördelarna för dem att delta och betydelsen av de kunskaper som forskaren får 
fram, alltid skall väga tyngre än intervjupersonens lidande. Därför har en forskare ett stort 
ansvar när det gäller att tänka igenom de möjliga konsekvenserna av sin studie. Han menar 
också att en intervjuare alltid måste ha i bakhuvudet att en intervjusituation kan innebära att 
forskaren kommer så nära inpå respondenten, att det finns risk för att denne avslöjar saker 
som han eller hon senare kommer ångra (Kvale 1997:110f).

Vetenskapsrådets rapport (1990) ställer fyra huvudsakliga etiska krav på forskare som denne 
måste leva upp till under arbetets gång. Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets-
och nyttjandekrav. För det första skall forskaren informera, de av forskningen berörda, om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte. För det andra skall forskaren se till så att deltagaren i 
studien har rätt att själva bestämma över sitt deltagande. För det tredje skall de uppgifter om 
alla i studien ges största möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna skall skyddas på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Frågan om konfidentialitet har ett nära 
samband med frågan om offentlighet och sekretess. Forskaren bör observera att lagstiftningen 
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på området är svårtolkad och föremål för reformer. För det fjärde skall även forskaren ta 
hänsyn till att uppgifterna som insamlas om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål. För att leva upp till de forskningsetiska krav som presenteras i
Vetenskapsrådets rapport (1990) informerade vi intervjupersonerna innan intervjuerna om 
syftet med studien och möjligheten till att vara anonyma. De var redan införstådda med sitt 
deltagande då de hade tackat ja och kommit till intervjun, vilket var anledningen till att vi inte 
kände behovet av att upplysa dem om att det var okej att ändra sig. Vi bad om 
intervjupersonerna godkännande att banda intervjuerna. Aspekten konfidentialitet var något 
som vi diskuterade flitigt under uppsatsens gång såsom vad skulle hända om det i studien dök 
upp information som skulle kunna leda till att en personlig assistent försattes i en svår 
situation med t.ex. risk för att förlora sitt arbete pga. det som sagts. Vi planerade därför tidigt
att ej uppge någon av de personliga assistenternas namn eller ålder. Bakgrundsinformation 
såsom utbildning och erfarenhet valde vi att behandla övergripande. Vidare har vi valt att inte 
presentera något av intervjumaterialet för vårt uppsatsföretag.   

En annan viktig avvägning som förekom under arbetets gång var frågan om offentlighet och 
sekretess beträffande vad intervjupersonerna tog upp om sina brukare. Sekretesslagen
(1980:100) innebär bl.a. att den personliga assistenten inte får yttra sig specifikt om sin 
brukare utanför arbetsplatsen. Vi försökte med det i bakhuvudet att inte ställa detaljerade 
frågor dennes brukare och inte heller presentera information om brukares tillstånd i vår studie. 
På frågan om hur de enskilda intervjupersonernas uppgifter hanterats så valde vi att i början 
av varje intervju informera intervjupersonen om att deras uppgifter inte kommer att sparas 
efter det att uppsatsen publicerats. 
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3 Lagstiftning på området

3.1 Arbetsmiljölagens grunder

Arbetsmiljö brukar indelas i fysisk, psykosocial och medicinsk arbetsmiljö. Den fysiska
arbetsmiljön innebär en påverkan av maskiner, ventilation, ljud och dylikt som även benämns 
den yttre arbetsmiljön (Zanderin, 2005:11). Den psykosociala arbetsmiljön brukar även 
benämnas inre arbetsmiljö och berör den anställdes tankar och känslor om arbetet. Exempel 
på sådana faktorer är mening, stress, återkoppling, stimulans, utveckling, 
påverkansmöjligheter och gemenskap (Zanderin, 2005:177). Slutligen kan medicinsk 
arbetsmiljö exemplifieras genom kemikalier, arbetsställning vid maskiner och dess påverkan 
på kroppen (Zanderin, 2005:11).

”Psykosocial miljö är förhållanden i människors omgivning och kultur som är av betydelse 
för hennes psykiska hälsa och utveckling.”

Mats Eklöf (www1)

Arbetsmiljöns påverkan på arbete började uppmärksammas i slutet av 1800-talet då 
industrialismen hade sin framfart. Den del av arbetsmiljön som hamnade i fokus var den 
fysiska arbetsmiljön, då många skador uppkom på arbetsplatser till följd av industrialiseringen 
och ett förändrat arbetsklimat. Lagen som tillkom var 1888 års yrkesfarelag och 
yrkesinspektörer tillsattes för att kontrollera att lagen följdes. Under åren 1912 till 1949 växte 
den moderna arbetarskyddslagstiftningen fram och lokala skyddsorganisationer inrättades 
runtom i landet. Det dröjde dock ända till 1960-talet innan den psykosociala arbetsmiljön 
uppmärksammades och reglering togs in i 1978 års arbetsmiljölag (Zanderin, 2005:14f).

3.1.1 Arbetsmiljölagen och kompletterande regler

Arbetsmiljöverket (AV) är den statliga myndighet som har till uppgift att se till att landets 
arbetsgivare följer de lagar och regler som finns för att upprätthålla en god arbetsmiljö, där 
AML är en ramlag (Zanderin, 2005:37). Myndigheten bildades år 2001 genom en 
sammanslagning av de tidigare reglerande organen på området, Arbetarskyddsstyrelsen och 
Yrkesinspektionen (www2). AV utför inspektioner för att kontrollera att verksamheter 
uppfyller kraven som ställs på dem. Upptäcks fel och brister i arbetsmiljön utfärdar de 
förelägganden eller förbud som skall uppfyllas inom en utsatt tidsram, med vite som påföljd 
om problemet inte åtgärdas (Zanderin, 2005:37).

Som komplement till AML finns arbetsmiljöförordningen (1977:1166; AF). Förordningen 
innehåller bl.a. AV:s rättigheter att utfärda föreskrifter, anmälan om arbetsskador, 
tillsynsutövande samt ansvar som myndigheten har (Zanderin, 2005:20).

De nationella kraven om arbetsmiljö påverkas av EU, som har satt upp gemensamma 
minimiregler på området i ett ramdirektiv samt ett anslutande särdirektiv. Dessa bestämmelser 
handlar i huvudsak om att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet
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(www3). Då vi fokuserar på nationell lagstiftning kommer vi inte att gå in djupare i det EU-
rättsliga arbetsmiljöarbetet. 

AV har erkänts rätten från Regeringen att utfärda föreskrifter och råd om detaljerade krav 
inom ramen för AML, gällande vad arbetsgivaren skall uppfylla för att upprätthålla en god 
arbetsmiljö som benämns AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling). Myndigheten, 
tillsammans med tidigare Arbetarskyddsstyrelsen, har utfärdat omkring 200 föreskrifter där en 
central sådan är AFS 2001:01 systematiskt arbetsmiljöarbete. Andra exempel på vad som 
behandlas i AV:s AFS är arbetsanpassning, ensamarbete, rehabilitering, våld och hot i 
arbetsmiljön, fysiska belastningar, farliga ämnen m.m. (Zanderin, 2005:20). Vissa av dessa 
kommer vi att gå in på mer utförligt nedan.

AML skall tillämpas på alla arbetstagare med syftet att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet samt upprätthålla en god arbetsmiljö (1 kap 1, 2 §§ AML). Övergripande krav som 
ställs på rådande arbetsförhållanden är att arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med 
hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället (2 kap 1 § 
AML). Det är viktigt att arbetsgivaren för dialog med sina arbetstagare och att anpassa arbetet 
efter det fysiska och psykiska tillståndet hos denna grupp. Arbetsgivaren skall sträva efter att 
arbetstagarnas situation möjliggör varierande arbetsuppgifter, sociala kontakter, samarbete 
och sammanhang. Det skall även eftersträvas att arbetet ger arbetstagen möjlighet till såväl 
yrkesmässig som personlig utveckling, ett självbestämmande samt ett yrkesmässigt ansvar (2 
kap. 1§ 2-3, 5 st. AML). Här skall arbetsgivaren beakta arbetstagarens upplägg och innehåll i 
arbetet (Kommentarer till kap. 2). Arbetslokaler skall vara utformade på ett bra sätt och 
arbetshygieniska förhållanden, såsom ljus, ljud, luft osv., skall vara tillfredsställande (2 kap. 
3-4 §§ AML). Arbetsgivaren skall vidta allt som krävs för att förebygga olyckor och ohälsa 
hos sina anställda och beakta särskilda risker såsom t.ex. ensamarbete (3 kap. 1 § AML). 

Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot arbetsskador och de risker 
som finns i verksamheten. Om denne ej kan vidta åtgärder direkt skall de tidsplaneras och 
utöver detta skall arbetsgivaren upprätta en handlingsplan på arbetsmiljöområdet i den mån 
som krävs av verksamhetstypen. Arbetsgivaren har en skyldighet att informera sina anställda 
om befintliga risker och se till att de får god kännedom om dessa för att på så sätt undvika 
skaderisker (3 kap. 3 § AML) På en arbetsplats där minst fem arbetstagare sysselsätts, skall
det utses ett eller flera skyddsombud som skall företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. 
Skyddsombuden skall delta vid planering och kartläggning av den arbetsmiljömässiga 
situationen och har rätt att få ta del av all information som berör detta område. (6 kap. 4 § 
AML) 

3.2 Psykosociala arbetsmiljörisker

3.2.1 Att beskriva arbetsmiljörisker

Enligt Stansfeld och Candy (2006) är det viktigt att arbetsgivare känner igen de typiska
karaktärsdragen i det arbete som de anställda utför vad gäller förekommande negativa situationer 
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som ibland uppstår i den psykosociala arbetsmiljön. De menar att arbeten med låg 
beslutspåverkan, vilket personlig assistans till viss del innebär, kan föra med sig allvarliga 
konsekvenser genom att bidra till en ökad känslighet, dåligt självförtroende, depression och 
negativ stress som kan få konsekvenser för hälsan. Lågt stöd från arbetsgivare och kollegor kan 
även det bidra till dessa symptom, vilket även det kan beröra personliga assistenter då de många 
gånger arbetar ensamma och inte har tillgång till rådfrågning vid alla tillfällen som kan tänkas 
möjliga. Därmed är det viktigt att arbetsgivaren förhindrar de risker som uppstår i de anställdas 
arbete och försöka vända situationen till det bättre. Om exempelvis personalen upplever att de har 
svårt att få rådgivning när de hamnar i en jobbig situation, är det bra att arbeta förebyggande med 
detta för att behålla en välmående personal (Stansfeld & Candy 2006:454).  

3.2.2 Arbetsmiljölagens kompletterande föreskrifter

Arbetsmiljöverket och tidigare Arbetarskyddsstyrelsen har på Regeringens uppdrag fått i uppgift 
att komplettera AML:s krav genom ett antal så kallade föreskrifter.

3.2.2.1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS2001:1)

För att en arbetsgivare skall kunna uppfylla de regler som återfinns i AML skall systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1, SAM) tillämpas, vilket regleras i 3 kap. 2 a § AML. En 
idealisk tillfredsställande arbetsmiljö utmärks av möjlighet till inflytande, handlingsfrihet och 
utveckling, variation, samarbete och sociala kontakter. Systematiskt arbetsmiljöarbete har 
syftet att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och innebär för samtliga arbetsgivare en 
skyldighet att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att uppnå en 
tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetet skall omfatta fysiska, psykologiska och sociala 
arbetsmiljöförhållanden och skall utgöra en naturlig del av det dagliga arbetet i en verksamhet 
på samma sätt som t.ex. produktion och ekonomi gör och skall ske oavsett om verksamheten 
bedrivs på ett och samma ställe, är spridd eller rörlig. Med ohälsa menas sjukdomar enligt 
medicinska kriterier samt kroppsliga och psykiska funktionsstörningar som i objektiv mening 
inte är sjukdomar men som visar sig i t.ex. stressreaktioner och belastningsbesvär. Olycksfall 
innebär psykisk eller fysisk skada till följd av plötslig händelse som leder till allt mellan 
lindrig skada och dödsfall.

Arbetsmiljöarbetet sker genom samverkan och arbetstagarnas företrädare i 
arbetsmiljöfrågorna, skyddsombuden, måste delges tillräckligt med tid och nödvändig 
information för uppdraget. Det är viktigt att arbetsgivare organiserar arbetet på ett bra sätt 
mellan de ansvariga. Något som alltid skall föras skriftlig dokumentation på är 
riskbedömning, sammanställningar av skador och tillbud samt handlingsplaner. Om 
verksamheten har minst tio anställda skall även dokumentation av arbetsmiljöpolicy, 
uppgiftsfördelning, rutiner och uppföljning av SAM föras skriftligt. Uppfylls ej dessa krav 
kan följden bli vite från Arbetsmiljöverket. Vitsen med att skriftlig dokumentation enligt 
SAM är att det skall fungera som hjälpmedel i arbetet och denna dokumentation skall
tillämpas i praktiken.
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Arbetsgivare som hyr ut arbetskraft (såsom assistansföretag) har en skyldighet att planera och 
följa upp arbetet extra noggrant. AG är vidare skyldig att genomföra långsiktiga 
arbetsmiljöåtgärder i fråga om t.ex. utbildning. Vid introduktion för nyanställda bör 
arbetsgivaren anpassa denna till arbetstagarens erfarenhet, ålder, vana beträffande 
arbetsuppgiften och arbetslivet, språkkunskaper, kulturell bakgrund samt funktionsnedsättning 
om sådan finns. Arbetsgivaren skall, vid introduktionens slut, försäkra sig om att 
arbetstagaren har uppfattat instruktionerna på ett riktigt sätt. Slutligen bör AG vara 
uppmärksam på de anställdas psykiska och fysiska belastning när denne hyrs ut.

3.2.2.2 Omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) 

Arbetsskyddsstyrelsen skriver att omvårdnadsarbete ofta upplevs som meningsfullt en 
möjlighet till personlig utveckling, men det kan också medföra psykologiska och sociala 
problem. Här utgör psykisk press, olycksfalls- och våldsrisker de största svårigheterna. De 
tydliggör att de största nackdelarna som betonas av arbetstagarna är känslor av otillräcklighet 
samt psykisk belastning.

Arbetarskyddsstyrelsen skriver vidare att arbetsgivaren skall ta hänsyn till alla förhållanden 
som kan påverka arbetstagarens psykiska och fysiska hälsa vid planering, organisation och 
genomförande. Myndigheten betonar vikten av grundutbildning till denna yrkesgrupp och att 
de skall erhålla särskilda kunskaper och utrustning som krävs om arbetsförhållanden i det 
enskilda hemmet. Arbetstagarna skall få information om de förhållanden som påverkar 
arbetsmiljön, instruktioner för arbetet samt stöd och handledning. Särskilt stöd och 
handledning skall ges när arbetet är särskilt psykiskt påfrestande och då är det förbjudet med 
ensamarbete. Dock skall dessa arbetsmoment undvikas eller begränsas.

För att kunna uppfylla kraven om en psykiskt god arbetsmiljö är det inom hemtjänst och 
hemsjukvård en fråga om arbetsorganisation, utbildning och samråd. Det är angeläget att 
arbetsgivaren bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete med inriktning på förebyggande åtgärder 
vid planering och organisation av verksamheten. Då arbetsplatsen är i vårdtagarens/brukarens 
hem är det viktigt att visa denne hänsyn och planera arbetet i nära samarbete med denne eller 
dennes företrädare. För att undvika problem och missförstånd är det av stor vikt att det 
framgår på ett tydligt och konkret sätt vad arbetstagarens arbete omfattar, gärna skriftligen.

Arbetsgivaren skall uppmärksamma om arbetsförhållanden hos någon anställd förändras, för 
att kunna vidta arbetsmiljöåtgärder om det skulle krävas. 

3.2.2.3 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ensamarbete (AFS 1982:3) 

Denna kungörelse gäller alla arbetstagare som utför arbete i fysisk eller social isolering. 
Personliga assistenter inräknas under social isolering, vilket konkret innebär att denna 
yrkeskategori utför arbete i kontakt med andra människor men kan inte få hjälp av dessa om 
kritisk situation uppstår. Exempel på orsaker till detta kan vara att omgivningen saknar 
kunskap, en oförmåga pga. handikapp eller att de är fientligt inställda till arbetstagaren. Detta 
tydliggörs i kungörelsen för yrken som social service och sjukvård.
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Arbetsgivaren är skyldig att se till att den anställde har tillräckliga kunskaper för att kunna 
klara av arbetet på säkrast möjliga sätt. Det är då särskilt viktigt att arbetsgivare utarbetar 
riktlinjer för instruktion, handledning, utbildning och övervakning samt ger den 
ensamarbetande möjligheten till teknisk direkt kontakt med arbetsledare eller kollegor. Denne 
skall även beakta den anställdes tidigare erfarenhet av ensamarbete. Den person som är 
ansvarig för planeringen av ensamarbetet skall överväga om det är förenat med risker eller 
påfrestningar samt utarbeta riktlinjer för hur de negativa följderna skall kunna minskas på 
lämpligast sätt. Särskilt beaktande skall tas till den individuella arbetstagarens fysiska och 
psykiska förutsättningar för arbetet då olika arbetssituationer upplevs olika från person till 
person.

Om den ensamarbetande arbetstagaren finner att arbetet innebär en omedelbar fara för liv eller 
hälsa, måste denne underrätta skyddsombud eller arbetsgivare. Arbetstagaren är då fri från 
ersättningsskyldighet om denne i avvaktan på svar ej arbetar och det uppstår skada. 

3.2.2.4 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i 
arbetsmiljön (AFS 1993:2)

Enbart kunskapen om att arbetet kan innebära en risk att utsättas för våld eller hot kan 
innebära en psykisk påfrestning för många. Arbetsgivaren har ett stort ansvar i att förebygga 
detta i arbetstagarnas arbetsmiljö och det är viktigt att avsätta resurser för detta i 
budgetarbetet. Arbetsgivaren har i uppgift att ordna så att hot och våld så långt som möjligt 
förebyggs och det är därför viktigt att arbetsgivaren utreder de risker som förekommer bland 
sina anställda och vidtar de åtgärder som kan föranledas av detta. Särskilda säkerhetsrutiner 
skall uträttas och hållas aktuella samt följas upp och hållas kända för berörda arbetstagare. Det 
innebär också att de anställda skall ges den utbildning, information och de instruktioner som 
krävs för att kunna genomföra sitt arbete med tillfredsställande trygghet. Stöd och 
handledning skall ges till de arbetstagare med risk för återkommande hot och våld och är 
risken stor får ej ensamarbete förekomma. Viktigt för arbetsgivaren att beakta är att 
människor reagerar olika det är därför viktigt att ta hänsyn till varje utsatt individ.

Risker som upplevs av arbetstagare bör förmedlas till arbetsledare, skyddsombud eller annan 
avtalad person och skall tas på allvar. Om en våldsam eller hotfull situation uppkommer skall
den eller de utsatta anställda ha möjlighet att kalla på snabb hjälp. Därefter är det viktigt att 
anställda som utsatts för detta skall få hjälp och stöd snabbt för att förebygga fysisk och/eller 
psykisk skada. Även detta skall arbetsgivaren ha rutiner för. Tillbud och händelser skall
dokumenteras och utredas. 

3.3 LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

3.3.1 Funktionshinder och mänskliga rättigheter

En människa kan ibland födas med olika typer av funktionshinder, men också drabbas av 
omskakande händelser som gör att denne inte har möjlighet att leva som alla andra och att 
leva som alla andra människor är en mänsklig rättighet. En vanlig definition av mänskliga 
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rättigheter är att de utgör grundläggande rättigheter som varje enskild anses kunna hävda 
gentemot det allmänna (Fisher 2007:23). Sverige undertecknade år 2007 FN:s konvention om 
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Enligt FN:s konvention beror en 
persons funktionshinder på hur allt är omkring en människa. En person med rörelsehinder blir 
mindre funktionshindrad om det finns praktiska hjälpmedel runt om i samhället. Handikapp är 
en beteckning för de konsekvenser som följer av ett funktionshinder. Det är alltid något 
relativt och uppstår först i samspel mellan individ och den omgivande miljön. En person med 
funktionshinder kan alltså vara handikappad i en viss miljö eller viss situation, utan att vara 
det i en annan. En person med intellektuell funktionsnedsättning blir också mindre 
funktionshindrad om människor har kunskap och kan prata med personen på ett sätt som han 
eller hon förstår. Vidare uttrycker konventionen att det är viktigt att personer med 
funktionsnedsättning kan bestämma och välja själva. Samhället måste också visa respekt för 
familjen och familjer med personer med funktionsnedsättning måste få skydd och stöd så att 
de kan få sina rättigheter. Staten lovar att skydd och rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning skall finnas med i alla planer och lovar att inte göra sådant som är emot 
denna konvention och se till att alla myndigheter följer denna konvention (Prop. 2008/09:28). 
I konventionen föreskrivs ett antal vägledande principer t.ex. rätten till tillgänglighet, 
delaktighet, jämlikhet, oberoende och lika möjligheter för den funktionshindrade att leva som 
alla andra. 

3.3.2 LSS – historisk överblick

Sverige har på många sätt varit ett föregångsland då det gäller att skapa mänskliga rättigheter 
för människor med funktionshinder. År 1989 tillsattes en handikapputredning vilket år 1994
resulterade i en s.k. handikappsreform. Syftet med denna reform var att ge en människa med 
funktionshinder olika rättigheter som grundar sig, i likhet med FN konventionens principer, 
på självbestämmande, inflytande, delaktighet, tillgänglighet, kontinuitet och helhetssyn 
(Larsson 2008:193). En människa med funktionshinder fick igenom denna reform en 
lagstadgad rätt till insatser, i form av stöd och service för att uppnå ett ”normalt liv”. En 
människa har idag rätt till att leva ett liv som alla andra och få hjälp med det av samhället 
utifrån dessa angivna principer.

3.3.3 LSS grunder

3.3.3.1 Personlig assistans enligt LSS

Personlig assistans är den stödinsats som fick störst plats i den handikappreform som kom på 
1990-talet och kanske den viktigaste i reformen (Bengtsson 2005). Grundtankarna bakom 
denna speciella insats bygger på bl.a. erfarenheter inom Independent Living – rörelsen. 

Med personlig assistans avses, enligt regeringens proposition (1992/93:159:64f), just ett 
personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Stödet 
skall vara knutet till personen och inte till någon viss verksamhet. Den personliga assistansen 
skall vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer. Avsikten är 
dock att personlig assistans också skall ges i andra situationer där den enskilde behöver 
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kvalificerad hjälp och som ingår i det dagliga livet, t.ex. om personen behöver hjälp med att 
komma ut i samhället, för att studera, delta i daglig verksamhet eller kunna behålla ett arbete. 

3.3.3.2 Grundläggande behov

För att ta emot personlig assistans måste enligt 9 § en assistansmottagare uppfylla vissa 
kriterier. Det måste finnas stora och varaktiga funktionshinder kopplade till ett behov av att få 
hjälp med den personliga hygienen, måltider, att klä av sig, att kommunicera med andra, eller 
annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.

3.3.3.3 Andra personliga behov

Den som har grundläggande behov har även rätt till samma insats för andra personliga behov 
som inte tillgodoses på annat sätt. Betoningen på behov av hjälp innebär att personlig 
assistans främst är avsedd för människor med fysiska funktionshinder. Även om regeringen 
inte ville utelämna någon grupp som tillhör LSS personkrets. Dessa insatser skall istället få 
sina behov tillgodosedda genom de andra insatserna i LSS eller annan lagstiftning på området 
(Larsson 2008:163).

3.3.3.4 Personkretsarna enligt LSS

Rätten till dessa insatser definieras i 1 § i tre punkter, s.k. personkretsar. Personer som tillhör 
LSS personkrets har inte automatiskt rätt till insatserna i LSS. Först måste det konstateras att 
den enskilde är i behov av insatsen och att behovet inte tillgodoses på annat sätt. Detta kallas 
ibland för ”§ 7 – prövning” (Bergstrand, 2007:27f).

I första punkten anges personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller 
autismliknande tillstånd. Med utvecklingsstörning menas en intellektuell funktionsnedsättning 
som inträffat under personens utvecklingsperiod, i regel före 16 års ålder. Denna 
funktionsnedsättning skall vara så omfattande att han eller hon behöver särskilt stöd och 
service i sin livsföring. Autism och autismliknande tillstånd används numer istället för 
diagnosen barndomspsykos och inträffar regel i mycket tidig ålder och vars konsekvenser tar 
sig i uttryck i form av omfattande avvikelser i sociala och känslomässiga relationer och i 
språkförmågan. Autism är ett livslångt funktionshinder. Till den andra personkretsen hör 
personer som har fått ett begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder 
som t.ex. kan ha uppstått genom olycksfall eller sjukdom, tumörer eller hjärnblödning, m.m. 
Under den tredje punkten ingår de personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska
funktionshinder, som stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 
som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Här avses barn, ungdomar och vuxna med 
långvariga habiliterings- och rehabiliteringsbehov. T.ex. en person med missbruksproblem, 
som förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, vare sig det beror på 
missbruket eller inte (Bergstrand 2007:15f).
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3.3.3.5 LSS – insatserna för särskilt stöd och särskild service

LSS innehåller tio insatser som funktionshindrade personer kan behöva utöver vad de kan få 
genom annan lagstiftning, t.ex. socialtjänstlagen (2001:453). LSS kan därför ses som en 
kompletterande lagstiftning, som träder in när annan lagstiftning inte räcker till för att 
garantera goda levnadsvillkor för den funktionshindrade. LSS kallas ibland för pluslag 
(Bergstrand 2007:10). Begreppet goda levnadsvillkor skall enligt propositionen förstås som 
ett kvalitetsmått på personlig assistans och andra insatser som ges enligt LSS (Larsson 
2008:214).

De tio insatserna som avses enligt 9 § LSS är: rådgivning och annat personligt stöd, personlig 
assistans, ledsagarservice, biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse 
för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under 
lov, boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdomar som 
behöver bo utanför föräldrahemmet, bostad med särskilt service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna samt dagligverksamhet för personer i yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. 

Rådgivning och annat personligt innebär övergripande stödinsatser inom hälso- och 
sjukvården. Det handlar främst om att denna insats är avsedd som komplement till den hälso-
och sjukvårdslag som gäller generellt för alla. Den personal som främst deltar i detta arbete är 
kuratorer, psykologer, sjukgymnaster, logopeder, arbetsterapeuter samt förskolekonsulenter.
Daglig verksamhet är en insats som enbart omfattar personkrets 1 och 2. Insatsen syftar att 
den enskilde på sikt skall kunna få möjlighet till lönearbete. Verksamheten skall vara 
meningsfull och erbjuda den funktionshindrade stimulans, utveckling och gemenskap efter 
hans eller hennes önskemål. En förutsättning är att personen är i yrkesverksam ålder, saknar 
arbete och inte går på någon annan utbildning (Bergstrand 2007:34).

3.4 Den personliga assistentens arbetsmiljö

I och med att AML gäller för alla verksamheter (2 §) inräknas samtliga kommuner, privata 
företag, kooperativ och stiftelser. Inom assistansföretag benämns arbetsgivaren 
assistansanordnare och den assistentberättigade kallas för brukare. Brukaren har även 
möjlighet att utse sig själv till arbetsgivare och direkt anställa personliga assistenter, men 
merparten väljer att anlita någon till detta enligt LSS.

Personliga assistenter behöver inte ha någon formell utbildning i grunden, såvida det inte 
önskas av brukaren eller dennes anhöriga (Dehlin, 1997:41). Däremot ställs det krav på 
personkemi och hur denne skall bete sig i sitt arbete. Då brukaren oftast är uppdragsgivare, 
med undantag från de fall där denne är arbetsgivare, är det viktigt att assistenten har 
fungerande samarbete med brukaren och dennes umgängeskretsar (Dehlin, 1997:7ff). Vidare 
skall den personliga assistenten visa brukaren respekt och integritet, då denne arbetar i 
brukarens hem. Brukaren är satt i beroendeställning medan dennes assistent alltid skall
tillgodose hans eller hennes behov i första hand. Yrket kan innebära skiftande arbetsuppgifter 
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beroende på funktionshinder hos brukare och det är inte alltid specificerat vad exakt det är 
som assistenten skall göra hos sin brukare under arbetspasset (Dehlin, 1997:26f).
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4 Tidigare forskning på området

Då personlig assistans tillkom som yrke nyligen är antalet studier om den personliga 
assistentens arbetsmiljö relativt få i jämförelse med den omfattande forskning som finns inom 
vårdsektorn i stort. Forskning visar att personlig assistans är ett utsatt arbete ur 
arbetsmiljösynpunkt till följd av arbetets speciella arbetsförhållanden med tunga lyft och 
belastning, ensamarbete, arbetet förlagt till brukarens hem och den nära arbetsrelationen till 
brukaren. De personliga assistenterna anger själva att arbetet inte är i första hand fysiskt tungt 
utan först och främst psykiskt påfrestande (Socialstyrelsen 2007:40). Det framkommer att de 
personliga assistenterna ofta hamnar i kläm mellan olika krav och förväntningar och har svårt 
att avgöra vad som hör till det egentliga uppdraget i hänsynstagande till den 
assistansberättigades rätt till självbestämmande och inflytande. Vanligt förekommande 
psykosociala arbetsmiljöproblem är bland andra att den personliga assistenten upplever 
isolering i samband med att man arbetar ensam med sin brukare, framförallt då brukaren har 
en begränsad verbal förmåga (Nikku, 2004), att de som en konsekvens av detta känner brist på 
stimulans och trygghet i sitt arbete (Ahlström, 2001), att de personliga assistenten inte känner 
att denne får bekräftelse på det arbete som faktiskt utförs, eftersom det framkommer att det 
kan kännas psykiskt påfrestande att fatta alla beslut ensam (Ahlström & Casco, 2000). 
Samtidigt föreslår Ahlström (2001) ett antal åtgärder för att förbättra de personliga 
assistenternas negativa känsla av isolering. De åtgärder som föreslås är att det bör finnas en 
samlingspunkt nära assistentens arbetsplats som de personliga assistenterna kan använda vid 
raster och fungera som samlingspunkt för kontakt med andra assistenter. Andra åtgärder som 
Ahlström föreslår är att de personliga assistenterna arbetar hos flera brukare, vilket skapar 
variation, eller att man delar upp sin arbetstid mellan personlig assistans och arbete inom 
exempelvis äldreomsorg.

Ahlström & Casco (2000) visar i sin studie av personliga assistenter att ett vanligt 
förekommande psykosocialt arbetsmiljöproblem är de känslomässiga påfrestningarna som 
personliga assistenter kan känna gentemot sina brukare. Ahlström & Casco finner också att de 
personliga assistenterna många gånger upplever det som påfrestande att man ger mycket av 
sig själv men får lite tillbaka. Ett annat problem som är förknippat med de känslomässiga 
påfrestningarna är att det upplevs som psykiskt påfrestande att umgås så intensivt med sin 
brukare hur väl man än kommer överens. Det framkommer även av deras studie att det kan 
vara känslomässigt påfrestande att se hur en person försämras över tid som man kommit nära. 
Ahlström (2001) finner i sin studie att de personliga assistenterna många gånger hanterar detta 
genom att söka socialt stöd och rådfråga andra, använda sin inlevelseförmåga, byta miljö och 
utveckla framförhållning. Ett sätt att hjälpa de personliga assistenterna att hantera de 
känslomässiga påfrestningarna, menar författarna, är att hjälpa de personliga assistenterna 
med att skapa ett professionellt förhållningssätt genom arbetsplatsträffar, handledning och 
utbildning. 
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Det framkommer från studien gjord av Ahlström (2001) att den osäkerhet som de personliga 
assistenterna ofta upplever i sitt arbete bottnar i bristande introduktion. Den närmare analysen 
visar att det framförallt var assistenter med mindre än ett års erfarenhet av arbetet som angivit 
detta problem. Ahlström kategoriserade osäkerheten som ett nybörjarproblem. Genom att 
assistenterna i studien var missnöjda med introduktionen kan möjligen förbättringar i denna 
även underlätta för assistenterna att hantera sådana situationer. De menar att 
utbildningsbehovet innefattar kunskap om den egna brukarens sjukdom, om lyftteknik och om 
lagstiftning. Något som författarna finner hjälper den personliga assistenten att hantera den 
många gånger ensamma arbetssituationen. Samtidigt efterlyser också de personliga 
assistenterna även personalträffar och handledning.

Ett vanligt problem enligt Larsson & Larsson (2004) är att anställningstryggheten för 
personliga assistenter kan variera på grund av det skapa en otrygghetskänsla. Detta pga. att
den personliga assistenten ofta är knuten till en specifik brukare och om brukaren inte trivs 
med sin assistent, blir sjuk och vistas på sjukhus, eller avlider, blir assistenten arbetslös.
Denna otrygghetskänsla framkom dock endast hos en fjärdedel av de personliga assistenterna. 
Det framkommer också av studien att 10 procent av de personliga assistenterna gör saker som 
de inte anser tillhöra deras arbetsuppgifter.

I Arbetsmiljöverkets rapport (2001) framkommer det, efter en genomgång av ett antal 
assistansanordnares verksamheter, att arbetsgivarna många gånger saknar kunskaper hur man 
upptäcker, bedömer och åtgärdar arbetsmiljörisker. Det framkommer också brister i hur 
arbetsgivarna uppmärksammar och tillgodoser personalens behov av utökade kunskaper och
färdigheter samt att många av assistansanordnarna uppvisar brister i arbetsledning och stöd. 
Arbetsmiljöverket finner stora variationer avseende rutiner för introduktion hos olika 
arbetsgivare. Det framkom i deras studie också att de allra flesta assistenter hade fått någon 
form av introduktion, men att den inte var tillräcklig för att uppfylla intentionerna i AML. För 
att uppfylla intentionerna i AML måste assistenterna enligt Arbetsmiljöverket få både en 
allmän introduktion hos assistansföretaget och en specifik information om och introduktion i 
vilka arbetsförhållanden som råder hos just den brukare som man ska arbeta hos. 
Fortsättningsvis menar Arbetsmiljöverket att det ofta uppstår situationer som kan leda till 
konflikter p.g.a. att assistenterna och brukaren och/eller dennes anhöriga har olika uppfattning 
om assistansens innehåll och omfattning.
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5 Teoretisk referensram

5.1 Krav – och kontrollmodellen med socialt stöd

5.1.1 Grundläggande om krav- och kontrollmodellen

Ett sätt att studera den psykosociala arbetsmiljön för de personliga assistenterna är att använda 
Karaseks krav- och kontrollmodell. Denna har vidareutvecklats av Karasek och Theorell och de
beskriver avsikten med modellen på följande sätt: 

”The goal … has been to illuminate the importance of combinations of psychological demands 
and decision latitude in predicting health and behavior”.

(Karasek & Theorell, 1990:38)

Modellen utgår från att arbetstagarens psykiska välbefinnande är en balans mellan de krav som 
omgivningen ställer på arbetet, dvs. de insatser som krävs för att ett arbete skall bli utfört och den 
kontroll som arbetstagaren har över sina arbetsuppgifter. De arbetskrav som omgivningen ställer 
på en arbetstagare är uppdelade i fysiska och psykiska krav. Psykiska krav handlar enligt Karasek 
och Theorell (1990:38f) främst om att utföra arbetsuppgifter under tidspress.

Kontroll innebär dels den anställdes förmåga till kontroll över sina egna arbetsuppgifter (arbetets 
kvalifikationsgrad) och dels möjligheten till beslutsutrymme och inflytande. Med 
kvalifikationsgraden menas om den personliga assistenten kan lära sig nya saker och får utnyttja 
sina förmågor i arbetet. Med beslutsutrymme och inflytande menas i vilken grad den personliga 
assistenten själv kan bestämma samt när, var och hur arbetet skall utföras (Eriksson & Larsson, 
2002: 133f).

Figur 2: Arbete – stress – modell (Aronsson, 1983:240)

Karasek och Theorell formulerar fyra olika typer av arbeten: högstressarbeten (high-strain), aktiva
arbeten (active), lågstressarbeten (low-strain) samt passiva arbeten (passive). Axlarna i 
diagrammet utgörs av psykologiska krav och beslutsförmåga, vilket vi i enlighet med Karasek 
fortsättningsvis kommer att benämna kontroll (1990:31).
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Högstressarbeten uppkommer när arbetstagarens kontroll är låg och understiger de krav som ställs 
i arbetet. Karasek och Theorell lade märke till att det i människan då uppkom symptom som 
karaktäriserades av ångest, trötthet, depression m.m. Författarna menar att detta tenderar att öka i 
det moderna samhället, vilket av tidigare forskning har påvisats ha en mycket hälsofarlig effekt på 
arbetstagare (Karasek & Theorell 1990: 31ff). Med aktiva arbeten menas de arbeten där det ställs 
höga krav på arbetstagaren samtidigt som denne har en hög kontroll. Detta leder till utmaningar 
för arbetstagare som genom känslan av delaktighet genererar den största arbetsmässiga 
utvecklingen utan att ha någon psykologiskt skadlig verkan. Lågstressarbeten erbjuder 
arbetstagen, till skillnad från tidigare nämnda arbetstyper, mer avslappning. I denna kategori är 
kraven på arbetstagaren lågt ställda medan kontrollen är hög. Vissa menar att detta är det optimala 
sättet att arbeta och man har funnit att arbetstagarna som befinner sig i denna kategori är mer 
välmående och glada än genomsnittliga arbetstagare. Dock menar Karasek & Theorell att även om 
det kan låta som en idyllisk situation för arbetstagaren, bidrar de lågt ställda kraven till att denna 
grupp i längden kommer att utveckla en lägre stresströskel och därmed också tåla mindre än en 
genomsnittlig arbetstagare, vilket kan bidra till ohälsa (Karasek & Theorell 1990:35f). Passiva 
arbeten innebär en låg grad av kontroll kombinerat med lågt ställda krav på arbetstagaren. Detta är 
det näst värsta hotet mot arbetstagarens hälsa. Karasek & Theorell menar att denna typ av arbete 
har en negativ verkan på individen i form av att de hindras att utforska och använda egna idéer,
vilket genererar att de tappar kunskap och färdighet, samt brist på utmaningar i arbetet. 
Arbetstagarna i denna kategori får sällan en chans att konfrontera stressorer vilket gör att det kan 
leda till svårigheter att hantera dessa (Karasek & Theorell, 1990:36ff).

5.1.2 Stress 

Begreppet ”stress” grundades i mitten på 1900-talet av forskaren Selye. Han angav 
definitionen:

”… organismens reaktioner på alla möjliga påfrestningar, utmaningar och krav…”
(Levi, 2005:58)

Begreppet har blivit väl anammat inom olika områden och används som resultat av 
interaktionen mellan krav och kontroll i Karasek & Theorells modell ovan. Selye menar att 
det finns olika stressorer eller påfrestningar, som har en liknande påverkan på alla människor. 
Generellt kan sägas att de uppträder då det föreligger en dålig passform mellan människa och 
den miljö i vilken människan befinner sig. Arbetsmässigt kan detta utmynna i bl.a. 

 En störd passform vad gäller miljöns möjligheter i förhållande till människans behov

 En känsla av otillräcklighet

 Ingen eller få möjligheter till utveckling

 För högt satta krav

 För lågt satta krav
(Levi, 2005:59)
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En störd passform mellan miljöns möjligheter och människans behov grundar sig i att 
människan har ett behov av bekräftelse, ansvarstagande och mänsklig kontakt. Uteblir dessa 
faktorer utvecklas det förr eller senare stress hos individen. Vidare är det för flertalet 
arbetstagare viktigt med stimulans och variation för att utveckling och självförverkligande 
skall kunna ske. En brist av detta är även det en stressfaktor. Krav kan mätas kvalitativt och 
kvantitativt. Kvantitativa krav blir ett problem när arbetstagaren antingen har för många 
uppgifter att sköta, vilket kan leda till tidspress och en känsla av otillräcklighet, eller för få 
uppgifter att genomföra, vilket leder till understimulans. För högt satta kvalitativa krav 
innebär att arbetstagaren ej har den kompetens som krävs för att klara av sina arbetsuppgifter 
medan kvalitativa underkrav innebär att arbetstagaren tvingas att arbeta under sin 
kompetensnivå. Alla dessa stressorer har en gemensam faktor vilket är brist på inflytande över 
sin arbetssituation, även beskrivet som brist på egenkontroll. (Levi, 2005:58ff)

När Eriksson (1991) talar om arbetskrav beskriver han kvalitativ och kvantitativ stimulering i 
arbetet som komponenter i s.k. kognitiv stimulering. Den kognitiva stimuleringen innebär 
komplexa symboler och faktorer som stimulerar individens tankeverksamhet. Han menar att 
kvantitativ stimulering är mängden arbetsuppgifter i relation till disponibel tid medan 
kvalitativ stimulering avser den svårighetsgrad som föreligger. Eriksson påstår att en 
kombination av kvalitativ understimulering och kvantitativ överstimulering är det mest 
ogynnsamma arbetsförhållandet för människor, särskilt när det saknas eget inflytande över 
arbetssituationen. När krav och egenkontroll istället matchar varandra uppstår det mest 
gynnsamma arbetsförhållandet (Eriksson, 1991:159ff). Detta kan kopplas till Levis teori om 
kvantitativa och kvalitativa krav (Levi, 2005) samt Karasek & Theorells teori om krav och 
kontroll (1990). Eriksson menar vidare att stress uppstår när arbetstagaren upplever en 
obalans mellan sin förmåga och de uppleva kraven i arbetet, vilket kan medföra olust och 
anspänning. Om kraven tvärtom upplevs som positiva framkallas arbetsglädje och positiv 
stress. En hög grad av egenkontroll är väsentligt då det kan reducera stressorer, anpassa 
stressande uppgifter efter förutsättningar samt att grundläggande behov kan tillgodoses
(Eriksson, 1991:161ff).

5.1.3 Socialt stöd som del i krav- och kontrollmodellen

Johnson vidareutvecklade Karaseks krav- och kontrollmodell. Han tillförde modellen en 
ytterligare dimension, nämligen det sociala stödet. Johnson utförde en studie av 
arbetsförhållandets betydelse för hjärt- och kärlsjukdomar. Han kom fram till att det sociala stödet 
har en stor betydelse för hur en arbetstagare bemöter och hanterar arbetskraven. Han såg vidare i 
studien att en kombination av hög egenkontroll och starkt stöd skapar förutsättningar för 
välbefinnande i arbetet. Arbetstagare med höga krav, låg egenkontroll och lågt socialt stöd löpte 
enligt studien betydligt större risk än den andra gruppen med låga krav, hög egenkontroll och högt 
socialt stöd. (Johnson & Hall 1988:1336f)
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Figur 3. Johnsons krav/kontroll/stödmodell (Eriksson, 1991:166)

Syftet med Johnsons modell som redovisas i figur 3 handlar om att visa hur individers psykiska
status i stor utsträckning formas av olika kombinationer av arbetskrav och egenkontroll. Han delar 
in modellen i åtta kategorier: kollektiva högstress-, passiva, aktiva och lågstressarbeten samt 
isolerade högstress-, passiva, aktiva och lågstressarbeten (Eriksson & Larsson 2002:134f).  
Johnson menar att om det finns ett socialt stöd i arbetet är det kollektivt och om det inte finns 
socialt stöd, eller endast i låg grad, så är arbetet isolerat Resultatet är att individen måste ha goda 
sociala relationer i form av socialt stöd för att undvika isoleringsstress. Eriksson (1991) hävdar att 
det sociala stödet också kan fungera som en buffert när individen utsätts för höga krav. Bufferten
innebär för arbetstagaren att beslutsutrymmet fungerar som dämpande kraft. Detta innebär att höga 
krav inte behöver leda till ohälsa om beslutsutrymmet är stort. Eriksson (1991) menar vidare att 
Johnson baserade sitt mått på socialt stöd på frågor om individens förhållande till sina 
arbetskamrater, i vilken utsträckning de talade med varandra under arbetet och om de umgicks på 
fritiden (Eriksson 1991:165ff). 

Aronsson (1987) för ett resonemang i likhet med Johnson om att det sociala stödet kan förbättra 
hälsan och välbefinnande och motverka negativa effekter av stress. Aronsson menar vidare att det 
sociala stödet kan sägas vara ett samlingsbegrepp för olika perspektiv av sociala relationer och 
kommer från informella och formell relationer. De informella relationerna menar Aronsson 
inkluderar familj och vänner medan de formella relationerna utgörs av professionella och 
halvprofessionella grupper. Aronsson menar vidare att det alltför ofta tas hänsyn till de informella 
relationerna fastän det är givet att vissa källor är mer betydelsefull än andra. Det är istället hela det 
sociala nätverket runtom individen som är betydelsefull för att bedöma det sociala stödets 
inverkan på människans hälsa och välbefinnande. Det är alltså inte bara relationerna på arbetet 
som påverkar hur en arbetstagare bemöter och hanterar arbetskraven på ett lämpligt sätt (Aronsson 
1987:102f). 

Eriksson (1991) menar med utgångspunkt för sitt resonemang från den arbetsmiljöinriktade 
forskaren House, att socialt stöd kan vara av olika slag och det går att skilja mellan emotionellt, 
värderande, informativt och instrumentellt stöd. Får den enskilde uppleva sådant stöd ökar den 
upplevda tillfredsställelsen på arbetsplatsen. Det betyder alltså att arbetstagaren måste uppfatta att 
denne får stödet från sin omgivning. Det emotionella stödet innebär att individen känner sig



30

omtyckt och dessutom känner att arbetskamrater och ledning bryr sig om dennes välbefinnande.
Det är ett grundläggande behov som varje människan har inom sig. Behovet utgörs av trygghet, 
social kontakt, gillande och tillhörighet. Det emotionella stödet inkluderar empati, omtanke, kärlek 
och tilltro. Eriksson (1991) menar vidare att denna form av socialt stöd är den viktigaste, även om 
det varierar för varje individ och problem. Det värderande stödet handlar om att individen får reda 
på om denna har gjort bra eller dåligt ifrån sig, genom så kallad feedback. Det innebär att 
arbetstagaren har möjlighet att bekräfta sig själv med andra i sin omgivning. Sådan feedback 
menar Eriksson vidare kan vara uttalat eller outtalat värderande. Det uttalade värderande 
feedbacken kan t.ex. vara när en arbetsledare meddelar den personliga assistenten att denne 
presterar bra eller dåligt. Den outtalade värderande feedbacken kan ges t.ex. av en brukare, 
arbetsledare, chef etc., genom att ange vad som är en godkänd prestation, men lämnar över till den 
anställda att själv ta reda på hur han eller hon står i förhållande till denna fastställda norm. 
Informativt stöd handlar om att andra människor ger individen information, som kan användas för 
att bemästra olika typer av problem. Det handlar alltså om att andra individer ger råd och förslag 
på hur man kan klara av en tillsynes svårhanterlig situation, en sorts hjälp till självhjälp (Eriksson 
1991:165ff).

Värderande och informativt stöd menar Aronsson (1987) är svårast att entydigt definiera och skilja 
från andra typer av stöd. Det instrumentella sociala stödet handlar om konkret samarbete, dvs.
handgripligt stöd, t.ex. i form av praktiskt arbete, transporter, barnpassning men också när 
arbetsledningen handgripligen utvecklar manualer, förser en arbetstagare med t.ex. kurslitteratur 
om funktionshinder eller att ge mer tid till att utföra vissa arbetsmoment eller ge mer lön, i syfte 
att på olika sätt reducera belastningen och därmed ge energi till andra aktiviteter. Genom att ge 
olika instrumentella insatser via socialt stöd så hjälper detta också arbetstagaren med att ge 
tillförlitlighet och förutsägbarhet i arbetet. Några handgripliga stöd som visar sig vara 
framgångsrika är att få möjligheter till avbytare, kunna få hjälp av extrapersonal under 
högbelastning och att kunna få lämna arbetet för kortare stunder etc. Det handlar alltså om olika 
organisatoriska resurser som syftar till att reglera arbetsbelastningen. I vissa sammanhang 
framhålls emotionellt stöd som det viktigaste, medan det i andra sammanhang betonas vara det 
instrumentella stödet. I praktiken, menar Aronsson överlappar de olika formerna av socialt stöd 
varandra. På så sätt kan enligt Aronsson det sociala stödet bidra till lärande och utveckling i 
arbetet (Aronsson 1987:102). 
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5.2 KASAM-teorin

Ett annat sätt att studera de personliga assistenternas psykosociala arbetsmiljö är Antonovskys 
teori kring känslan av sammanhang (sense of coherence), på svenska kallad KASAM. Denna teori 
påminner i varierande grad om Karaseks krav- och kontrollmodell samt Johnsons 
vidareutvecklade dimension av modellen med socialt stöd. 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit av (1) de stimuli som härrör från ens 

inre och yttre värld under livets gång är strukturerande, förutsägbara och begripliga, (2) de 
resurser som krävs för att man skall kunna möta dessa krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang”
(Antonovsky 2005:46)

Antonovsky (2005) menar att var och en av oss besitter en motståndskraft att hantera påfrestande 
situationer. Denna motståndskraft varierar beroende på biologiska, materiella och psykosociala 
förutsättningar. Det är därför som vi t.ex. kan bibehålla en god hälsa trots ensamarbete, att man 
har en brukare med omfattande behov eller att det finns faktorer som inte går att påverka i någon 
högre utsträckning i sitt arbete. Antonovsky benämner denna motståndskraft i termer av generella 
motståndsresurser (GMR). Exempel på GMR kan vara erfarenheter, intelligens, kunskap, socialt 
stöd, kultur, tradition, pengar etc. Han menar att om man har sådana resurser till sitt förfogande, 
hos sig själv eller i sin miljö, så har man bättre möjligheter att bibehålla hälsa. Alla dessa GMR 
har gemensamt att de ger individen KASAM (Antonovsky 2005:47). Kumlin (1998) beskriver 
begreppet KASAM som människans sjätte sinne för överlevnad och som fungerar som 
hälsofrämjande. KASAM bygger på tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Övergripande handlar dessa om att det krävs att individ förstår sin tillvaro, men 
också att denne upplever sig förstådd av andra. Sättet att tänka och förhålla sig till sig själv eller 
till andra spelar enligt denna teori en avgörande roll för hälsa. Ett positivt förhållningssätt antas ge 
en individ förutsättningar att på bästa möjliga sätt bemöta stressorer. Kumlin menar vidare att 
KASAM kan hjälpa att spegla de förutsättningar som individen har att handskas med situationer 
som upplevs som påfrestande, såväl fysiska, psykiska som sociala (Kumlin 1998:18).
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Meningsfullt

HanterbarhetBegripligt Humankraft

KASAM
Känslan av sammanhang

    Mår jag bra
      Erfarenheter

            Framtidsutsikter

Vad, när hur, varför Nyttan av
Olika kulturer Avsluta/göra färdigt
Organisation, struktur Behärska situationen

                            

Figur 4: KASAM-modell. (www4)

Antonovsky (2005) menar att om de olika motståndsresurserna skall bidra till ett starkare KASAM 
krävs det att samtliga tre komponenter finns representerade. Hanterbarhet handlar om att 
tillgången på resurser har en avgörande betydelse för om individen skall kunna möta de krav som 
de utsätts för i sin roll som t.ex. personlig assistent (Antonovsky 2005:45). Dessa resurser menar 
Kumlin (1998) kan finnas hos individen själv eller i dennes omgivning, t.ex. hos arbetsledning, 
brukare, vänner och anhöriga. Ju fler kvalitativa resurser som finns desto större är sannolikheten 
att individen upplever sig kunna hantera sin situation Det krävs också någon form av begriplighet i 
sammanhanget, att individen förstår och blir förstådd dvs. i vilken utsträckning man upplever en 
situation som förnuftsmässigt gripbar, information som ordnad, strukturerad och tydlig. En individ 
med hög begriplighet har, om något oväntat händer, en god förmåga att snabbt sätta in det i ett 
sammanhang och därmed upplever denne inte situationen lika påfrestande som en individ med låg 
begriplighet (Kumlin 1998:18). Sist men inte minst krävs det meningsfullhet, även benämnt som 
den motiverande komponenten. Meningsfullhet menar Antonovsky (2005) syftar till huruvida 
individen känner att de problem och krav som det ställs på en är värda att engagera sig i. Om en 
individ upplever meningsfullhet kommer denne att välkomna utmaningar och i större utsträckning
använda sig av de resurser som finns tillgängliga. För att sätta meningsfullhet i relation till både 
begriplighet och hanterbarhet kommer en låg känsla av meningsfullhet att dra ner de bägge andra 
till en låg nivå (Antonovsky, 2005:46).
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6 Resultat och analys

6.1 Krav och kontroll

6.1.1 Upplevelsen av och kontroll i arbetet för de personliga assistenterna

LSS verkar för brukarens rättigheter och möjliggör för denne att styra sin vardag. Därmed är 
dennes delaktighet och ett högt självbestämmande centralt när denne tar emot personlig 
assistans (Bergstrand, 2007). AFS (1990:18) om omvårdnadsarbete i enskilt hem, bekräftar 
denna anpassning genom att framföra att då arbetsplatsen är i brukarens hem är det viktigt att 
planera arbetet i nära samarbete med denne eller dennes företrädare för att på detta sätt visa 
brukaren hänsyn. Detta har inverkan på den personliga assistentens arbetsvardag i olika grad. 
Karasek & Theorell (1990) tar upp två viktiga element av arbetsinnehåll när de skildrar 
bakgrunden till krav- och kontrollmodellen. Dessa element är dels arbetets krav och dels den 
handlingsfrihet som arbetstagaren har för att möta dessa, där handlingsfrihet i modellen 
benämns som kontroll. Beträffande kraven uppger alla våra fem intervjupersoner att de har ett 
antal rutinuppgifter som de utför under arbetspassen hos sina brukare, dvs. uppgifter som 
ständigt återkommer. Intervjuperson E beskriver detta i klartext:

”… man gör det som man brukar göra.”

Genom detta citat kan vi ej finna någon osäkerhet hos assistenten, vi tolkar som att dessa
uppsatta krav är väl införstådda hos denne. Intervjupersonerna A, B och C uppgav alla vid 
sina intervjutillfällen att vad det är som skall utföras åt brukaren är beroende av brukarens 
tillstånd och behov och att de finns där för brukaren, vilket motsvarar vad som regleras i LSS. 
Vi tolkar detta som att rollen som personlig assistent kräver en stor anpassning gentemot 
brukaren. Rutiner som assistenterna tar upp är bl.a. medicinering, hygien, att vända brukaren i 
sängen, påklädning samt hjälp med att tänka. Vi kan se att rutinerna varierar mellan hjälp med 
fysiska och psykiska behov. I AFS (1990:18) om omvårdnadsarbete i enskilt hem betonar
Arbetarskyddsstyrelsen att arbetstagarna skall få instruktioner för arbetet, vilket vi tolkar från 
resultaten ovan som att våra intervjupersoner har fått.

Att enbart arbeta efter rutin har för många arbetstagare en negativ effekt. När de på förhand 
bestämda arbetsuppgifterna har lärts in avtar utvecklingen hos arbetstagaren, vilket Levi
(2005) beskriver som en stressfaktor eller påfrestning. Enligt SAM (2001:1) innehåller en 
idealisk tillfredsställande arbetsmiljö bl.a. möjligheten till variation, vilket i grunden påtalas i 
AML. I svaren som vi fick från våra intervjupersoner har vi kunnat utläsa att det förekommer 
en del variation under assistenternas arbetspass. Intervjuperson A gör följande uttalande:

”… hon har oftast några uttänkta idéer för dagen, så det blir lite vartefter”

Vidare uttalar sig intervjuperson C om detta:
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"Ens arbetsplats är ju inte inne i lokal hela tiden utan man är ju ute och rör på sig hela tiden 
och man träffar ju människor och det är väldigt varierande dag till dag"

Intervjuperson D anger att det är vanligt att denne utformar dagen tillsammans med sin 
brukare och så gör även intervjuperson C. Variationen och arbetspassets utformning kan 
därmed bestämmas av enbart brukaren eller utformas gemensamt av båda parter. Ett uttalande 
av intervjuperson E tyder på låg kontroll i arbetet:

”Hon… bestämmer vad vi ska göra och vad hon ska göra och så… det är väl mest hon som 
bestämmer”

Likaså tolkar vi att intervjuperson A har låg kontroll. Jämförelsevis tolkar vi det som att 
intervjupersonerna C och D har en högre kontroll i arbetet. Likaså anser vi att intervjuperson 
B har en högre grad av kontroll, t.ex. genom påståendet:

"… man kan ju även göra lite annat också det är ju bara att man får tänka på att det liksom 
inte låter…"

Med kontroll menar vi möjligheten till beslutsutrymme och inflytande över arbetspasset 
(Karasek & Theorell, 1990). Arbeten med låg beslutspåverkan kan, enligt Stansfeld och 
Candy (2006), föra med sig allvarliga konsekvenser genom att bidra till en ökad känslighet, 
dåligt självförtroende, depression och negativ stress. SAM (2001:1) fastställer att möjlighet 
till inflytande samt handlingsfrihet är två viktiga delar i att uppnå en god arbetsmiljö för 
arbetstagaren. 

Karasek & Theorell (1990) menar att kontroll som överstiger, eller är lika hög som, krav i 
arbetet klassas som lågstressarbete eller aktivt arbete och dessa är de mest eftersträvansvärda 
arbetstyperna. Det motsatta, att kraven överstiger eller är lika låga som arbetstagarens kontroll 
innebär högstressarbete eller passivt arbete. Dessa har mest negativ påverkan på 
arbetstagarens psyke. Dock framgår det ej ännu ovan hur assistenterna upplever kraven, vilket 
är avgörande för att placera in assistenterna i någon arbetskategori enligt modellen.
Intervjuperson A uppfattar brukarens krav som höga:

”… från brukarens sida kan man väl känna ibland att kraven kan vara för stora… och så vet 
man att tiden inte kommer att räcka till”

Detta anser vi kan knytas an till tidspress, som i Karasek & Theorells krav- och 
kontrollmodell är en del av psykiska krav (1990). Intervjuperson E anser att arbetet kan vara 
ganska psykiskt påfrestande. Då AML skall tillämpas på samtliga arbetsplatser med syftet att
bl.a. förebygga psykisk ohälsa kan detta tyda på att lagen inte tillämpas fullt ut pga. att 
assistenterna känner på detta vis. I en rapport från Socialstyrelsen (2007) angav många 
assistenter detta också, och ansåg att påfrestningarna i arbetet inte i första hand berodde på 
fysisk belastning, såsom tunga lyft och liknande, utan att det berodde på psykisk påfrestning. 
Denna slags påfrestning är värst i passiva arbeten och högstressarbeten enligt Karasek & 
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Theorell (1990). AFS (1990:18) betonar att särskilt stöd och handledning skall ges till 
arbetstagare som upplever arbetet som särskilt psykiskt påfrestande.

Intervjuperson E menar vidare att vissa arbetsuppgifter som denne skall utföra i sitt arbete kan 
ifrågasättas huruvida de över huvud taget borde ingå i en personlig assistents sysslor. Detta tar 
även intervjuperson A upp som ett problem och säger:

”Ibland så kan det vara svårt att dra en gräns, därför att det inte är så svart på vitt”

I AFS (1990:18) om omvårdnadsarbete i enskilt hem framgår att det är av stor vikt att det 
framgår tydligt vad arbetstagarens arbete omfattar för att undvika problem och missförstånd 
och detta skall helst göras skriftligt. Calleman (2008) menar att när påfrestande situationer 
och konflikter uppstår i arbetet för personliga assistenter beror det ofta på att assistenterna och 
assistentmottagaren eller dennes anhöriga har olika uppfattningar om vad den personliga 
assistentens arbetsuppgifter är. I en rapport från Arbetsmiljöverket (2001) framgår det att det 
ofta är oklart vilka arbetsuppgifter som skall ingå i personlig assistans och att det kan skapa
problem och otrivsel. En studie som Larsson & Larsson (2004) redovisade att 10 % av 
studiesgruppen personliga assistenter uppgav att de gjorde saker hos brukaren som de inte 
ansåg tillhöra arbetsuppgifterna. Vi uppmärksammar att de två assistenter som anser att denna 
gränsdragning är svår är även de som har uppgett att brukaren ställer för höga krav 
(intervjuperson A) och att arbetet är psykiskt påfrestande (E). Intervjuperson A uppger vidare 
att denne brukar mötas halvvägs med brukaren. Intervjuperson E upplever en viss irritation 
över hur situationen förhåller sig, men anser samtidigt att arbetet är långtråkigt, vilket ej tyder 
på att kraven som ställs är för höga för att kunna hanteras. Levi (2005) menar att detta snarare 
tyder på för lågt ställda kvantitativa krav och kan leda till understimulans i arbetet. Enligt 
Levi är detta en påfrestning som orsakas av en dålig passform mellan människa och miljö. 
Intervjuperson E skulle därmed må bättre i sin arbetssituation om denne hade fler 
arbetsuppgifter, vilket assistenten även påtalar:

”… jag skulle gärna vilja ha mer saker att göra…”

Intervjuperson C upplever i motsats till A och E sitt arbete som väldigt fritt. Likaså upplever 
även intervjuperson D att brukaren ej ställer så höga krav, men däremot känner sig assistenten 
otillräcklig när denne går av sitt pass pga. oviljan att lämna brukaren ensam. Detta är något 
som assistenten upplever som jobbigt vilket utgör en stressor enligt Levi (2005). 
Intervjuperson B anser sig själv vara den som ställer kraven och att dennes brukare ofta säger 
till att assistenten ej behöver göra uppgifterna så noga.

Hos våra intervjupersoner kan vi se att kraven skiljer sig till viss del och så gör även 
assistenternas kontroll över sitt arbete. Vi kan därmed uttolka att det som skiljer sig i 
upplevelsen av arbetssituationen är graden av handlingsutrymme, dvs. den kontroll som den 
personliga assistenten har, vilket till stor del beror på hur de upplever sin arbetssituation. 
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6.1.2 De personliga assistenternas behov av utveckling

Våra intervjupersoner uppgav vilka kompetenser de ansåg att en assistent bör ha. Det som 
återkom var att personkemin måste fungera mellan assistent och brukare. Intervjuperson A 
uppgav att det krävs en väldigt stor förståelse för brukaren, att assistenten bör vara 
anpassningsbar samt ha ett ’schysst perspektiv på brukaren’. Intervjuperson B uppgav 
framåtanda och fokus som två viktiga delar. Intervjuperson C framhöll egenskaper som 
öppenhet, initiativrikedom samt en god fysisk kapacitet (om brukaren är kraftigt byggd). 
Intervjuperson D ansåg att en personlig assistent bör vara serviceinriktad, ha empati och sunt 
förnuft och slutligen angav intervjuperson E att yrket kräver en mångsidighet, social 
kompetens, förmåga att lyssna samt att ha medvetenhet om hur man lyfter. Vi ser att de ovan 
nämnda kompetenserna främst är baserade på social förmåga; det är viktigt för en assistent att 
ha förmågan att förstå brukarens önskemål och behov och att kunna vara anpassningsbara i 
och med brukarens självbestämmande som utgör grunden inom personlig assistans. Detta 
styrks av Larsson & Larsson (2004) där de skriver att den personliga assistentens anställning 
är beroende av att brukaren trivs med denne och motsvarar brukarens behov, i och med att 
assistenten är bunden till en specifik brukare. Detta framkommer även i LSS beträffande 
brukarens självbestämmande.

Karasek & Theorell (1990) uttrycker att ökad kunskap genererar en större möjlighet för 
arbetstagaren att hantera de krav som ställs, vilket är avgörande för i vilken arbetskategori i krav-
och kontrollmodellen som ett yrke kan placeras. AFS (1990:18) om omvårdnadsarbete i enskilt 
hem, betonar vikten av grundutbildning för denna yrkesgrupp. Intervjuperson C ställer sig positiv 
till en djupare introduktion:

”När man är ny som assistent så är… det kan vara bra om man får en ganska grundlig 
genomgång”

Detta uttalande kan knytas till ett behov som finns att skapa trygghet i början av en anställning. 
Intervjuperson A bekräftar detta genom att prata om nervositet inför något nytt. I en rapport från 
Ahlström (2001) menar att den osäkerhet som assistenter ibland känner många gånger bottnar i 
bristande introduktion, vilket är särskilt vanligt om assistenten har arbetat i mindre än ett år. Enligt 
SAM (2001:1) skall arbetsgivaren anpassa introduktion för nyanställda till arbetstagarens olika 
förutsättningar, bl.a. dennes erfarenhet, ålder och vana. Därefter skall arbetsgivaren enligt AFS 
(1990:18) om omvårdnadsarbete i enskilt hem försäkra sig om att informationen nått ut på ett 
korrekt sätt till arbetstagaren. Informationen skall som tidigare nämnts, helst vara skriftlig för att 
undvika missförstånd. Vid intervjutillfällena antyder fyra av fem assistenter att en stor del av 
introduktionen sker muntligt. Vi har vidare funnit att intervjupersonernas åsikter om utbildning
kan variera en hel del. Intervjuperson A menar följande:

”Och sen får man gå bredvid några gånger… så man ser ju mycket när man går bredvid”

Tiden för bredvidgång varierade mellan de olika intervjupersonerna. Intervjuperson C uppger att 
denne redan efter en dags introduktion fick arbeta ensam. Intervjuperson D uttrycker sig såhär:
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”Det var från assistent till assistent, någon utbildning har jag inte fått”

Åsikten om vad som är utbildning och ej varierar tydligt mellan intervjuperson A och D. 
Intervjuperson A verkar acceptera sina medarbetare som utbildningshjälp medan man skulle kunna 
tolka det som att intervjuperson D anser att utbildning sker av någon representant uppifrån. Det 
verkar som att intervjuperson D ej anser att denne fått tillräcklig utbildning. Vi upplever skillnader 
mellan dessa assistenter när vi jämför intervjusvaren med varandra. Intervjuperson A verkar vara 
betydligt mer tillfreds med sin arbetssituation än intervjuperson D. Upplevelsen av utbildning och 
därigenom ett materiellt och instrumentellt stöd från ledningen tror vi kan ha kopplingar till den 
egenkontroll som assistenterna känner. Är assistenten trygg i sin situation och upplever ett bra stöd 
i form av utbildning verkar det i denna jämförelse ha betydelse för känslan av kontroll i arbetet. 

Enligt SAM (2001:1) är utbildning en slags långsiktig arbetsmiljöåtgärd. Tidigare forskning som 
gjorts inom personlig assistans visar att det finns en stor önskan från assistenternas sida att erhålla 
utbildning (se Ahlström, 2001, Arbetsmiljöverket, 2001). Bland våra intervjuade assistenter 
framkommer det liknande önskemål. Ett konkret önskemål om utbildning från intervjuperson D är:

”Jag skulle vilja veta mer om hennes sjukdom”

Om denna assistents önskan att veta mer om sin brukares tillstånd uppfylls kan det generera 
en djupare förståelse för brukarens situation. Detta kan hjälpa den personliga assistenten att 
assistera bättre samtidigt som denne får ett tryggare förhållningssätt. Intervjuperson C uttalar 
följande:

"… just den här arbetsmiljölagen… Den har jag inte så mycket koll på"

Åsikten om tillhandahållen utbildning hos intervjuperson E var kritisk:  

”Nä, det fick jag väldigt dåligt, det fick jag ingen information om och så faktiskt”

Arbetsmiljöverkets rapport (2001) visar på att assistenter efterlyser kunskaper i introduktionen 
såsom kunskaper om brukarens sjukdom, lagstiftning samt lyftteknik. Rapporten framhåller att 
dessa kunskaper skapar en säkerhet hos assistenten. Intervjuperson D konfirmerar detta genom att 
fortsätta:

”Ju mer information desto bättre är det ju då att hantera situationen som kommer…”

Detta påstående ser vi som en önskan till ökad trygghet och förståelse i arbetsrollen. Ingen av våra 
assistenter upplever dock att de har kunskaper inom lagstiftning på området. Enligt Eriksson & 
Larsson (2002) leder innebörden av att lära sig nya saker till en ökad kontroll i arbetet, vilket vi 
tror kan vara en orsak till den stora efterfrågan om utbildning bland personliga assistenter.
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Vi har i vår studie funnit att känslan av kontroll skiftar mellan våra intervjupersoner. 
Intervjuperson B uttalar sig följande:

”Alltså, jag tror jag har ganska bra kontroll på vad det är jag ska göra, så det finns t.o.m.
skriftligt”

Att assistenten har ’ganska bra kontroll’ tolkar vi som en förförståelse inför sitt arbete och att det 
därutöver finns skriftliga instruktioner tror vi ger en ökad känsla av trygghet om det skulle uppstå 
en osäker situation. 

6.1.3 Stimulans

Samtliga av våra intervjupersoner uttalar sig antingen om stimulans, motivation eller både och
i sina intervjuer. Fyra av våra fem intervjupersoner uppger vid sina intervjutillfällen att de 
känner sig mer eller mindre stimulerade i sina arbeten. Enligt AML skall arbetsgivaren 
eftersträva att assistentens arbete ger denne en möjlighet till yrkesmässig och personlig 
utveckling. Detta tydliggörs i SAM (2001:1) där det regleras att det skall ingå möjlighet till 
handlingsfrihet och utveckling för att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö för den personliga 
assistenten.  Intervjuperson C uttrycker sig följande i två sammanslagna citat:

”Jag tycker att det är ett jätteskönt arbete… Man hjälper ju hela tiden med vissa grejer som 
gör att man känner att man är ju med och påverkar hennes vardag på ett bra sätt”

När en anställd känner sig stimulerad i sitt arbete är chansen stor att personen känner en ökad 
motivation att prestera bra och kan känna glädje åt och engagera sig i sina arbetsuppgifter. 
Detta är något som vi tolkar att intervjuperson C gör. Assistenten uppger även sig ha läst om 
LSS på internet vilket tyder på ett engagemang att göra saker utöver vad som ingår i 
arbetsuppgifterna. Även intervjuperson B pratar om stimulans i arbetet:

”… jag tycker det är ännu mer givande… jag har mått bättre under tiden som jag har jobbat 
som personlig assistent…”

I citatet pratar assistenten om sitt yrke i jämförelse med tidigare arbetslivserfarenheter. Att det 
nuvarande yrket har haft positiv inverkan på personen är det ingen tvekan om. Ett ökat 
välmående kan resultera i flera positiva effekter. Intervjupersonen fortsätter:

”… jag tycker det är skönt, jag kan ta det i min takt…”

Att själv kunna bestämma arbetstakt ger assistenten en ökad egenkontroll vilket även det 
verkar utgöra en stimulerande faktor och skapar enligt Karasek & Theorell (1990) ett ökat 
välbefinnande i arbetsrollen. 

Erhålls ingen stimulans i arbetet finns det risk för att arbetstagarens motivation, engagemang 
och glädje reduceras eller helt försvinner. Intervjuperson E uttalar sig på följande sätt:
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”… jag tycker inte att det är utvecklande”

Detta tyder enligt Seyle (2005) på för lågt satta kvalitativa krav vilket ger upphov till stress 
och uppkommer när det föreligger en dålig passform mellan människa och den miljö denne 
befinner sig i. De lågt satta kvalitativa kraven tvingar den personliga assistenten att arbeta 
under sin kompetensnivå (Levi, 2005), vilket skapar den reaktion som intervjuperson E 
uppger. Denna assistent pratar om viljan att utvecklas men säger sig inte göra detta genom att 
arbeta som personlig assistent. Assistenten tenderar att generalisera yrket personlig assistans 
som ett icke utvecklande arbete. Personen i fråga verkar vara i det stadium där denne har känt 
sig understimulerad under en längre tid. AML betonar betydelsen för arbetsgivaren att föra 
dialog med sina arbetstagare angående deras arbetssituation och deras upplevelser av bl.a. 
psykiskt tillstånd. Detta inbegriper arbetets upplägg och innehåll.

Samtidigt menar intervjuperson A att denne lär sig nya saker hela tiden, vilket påvisar att det 
skiljer sig mellan arbetssituationer för olika assistenter.

Nedan följer ett citat från intervjuperson C:

"… som första assistent… man är med mycket och hjälper henne runtomkring… 
om jag skulle vara hos någon annan brukare kanske jag inte skulle känna 

likadant om man inte var lika insatt i allting runtomkring och man blev bara den 
hjälpande handen istället"

Vi tolkar ovanstående citat som att assistenten finner det stimulerande med mycket ansvar.
Detta tyder på att denne trivs med kraven i sitt arbete. Detta gör assistenten extra tydligt när 
denne påstår att denne kanske inte skulle känna likadant om ansvaret reducerades, ”om man 
inte var lika insatt i allting runtomkring”. Då denne även uttalar sig om att arbetet är väldigt 
fritt, tolkar vi det som att assistenten har handlingsutrymme och inflytande över sin 
arbetssituation. Det innebär enligt Karasek & Theorell (1990) en hög grad av kontroll
kombinerat med höga krav som ovan. Enligt Karasek & Theorell utgör detta den största 
inlärningssituationen (1990). Detta uppger även Eriksson (1991) är det mest gynnsamma 
arbetsförhållandet. Assistenten gör även följande påstående som bekräftar välmående i sin 
arbetssituation:

”… nu har jag bara njutit av min situation i arbetslivet”

När en assistent känner sig kapabel att motivera sin brukare tyder det på att assistenten 
upplever kontroll i sitt arbete. Detta initiativ tror vi att assistenten drar sig från att ta om denne 
skulle känna det motsatta, vilket enligt Karasek & Theorell (1990) utgör ett mer passivt 
ställningstagande. Intervjuperson D uppger:

”Jag försöker att gå ut med henne… men det är inte så lätt varje dag”
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Ovanstående citat tyder på en svårighet att få med brukaren ut, men att assistenten trots detta 
är så pass motiverad att denne försöker. Intervjuperson E försöker även denne att motivera sin 
brukare:

”Man får pusha på lite”

I fall där assistenten har en omotiverad brukare tror vi att det är viktigt för assistenten om 
denne känner att hjälp finns att tillgå. Arbetsmiljöverket skriver i en rapport från 2001 att det 
förekommer en del brister vad gäller arbetsledning och stöd, vilket är en viktig del i att skapa 
en känsla av sammanhang i arbetet, vilket även AML betonar vara viktigt. Flera tidigare 
studier understryker även betydelsen av det sociala stödet i arbetet (Aronsson, 1987, Eriksson,
1991). Detta är även något som vi har funnit vara en viktig del i vår studie, vilket vi behandlar 
nedan. 

6.2 Den personliga assistentens behov av socialt stöd

6.2.1 Social trygghet

Flera tidigare studier understryker även betydelsen av det sociala stödet i arbetet (Eriksson,
1991, Aronsson, 1987). I Johnsons vidareutvecklade krav/kontroll/stödmodell beskrivs ett 
högt socialt stöd som kollektivt (Eriksson, 1991). Det framkommer i vår studie att det sociala 
stödet i varierande grad utgör viktiga resurser för de personliga assistenterna att hantera sina 
egna krav och andras krav, samtidigt ser vi också att det sociala stödet även påverkar känslan 
av kontroll.

Vi finner att det är genomgående viktigt att personkemin stämmer överens med brukaren. Vi 
finner i vår analys att fyra av våra fem intervjupersoner upplever att företagets matchning 
fungerar bra och att samarbetet fungerar bra med deras brukare. Därmed tolkar vi detta som 
att arbetsledningen är medveten om den sociala kontaktens betydelse gentemot brukaren och 
att det är inbyggt i arbetsorganisationen, något som krävs enligt SAM (2001:1). Relationen till 
brukaren utgör i sig ett viktigt socialt stöd eftersom det bidrar till att skapa en del av ett socialt
nätverk, vilket bidrar till social trygghet enligt Eriksson (1991). Vi har funnit att förståelse 
och bekräftelse är två viktiga komponenter som på olika sätt hjälper till att skapa social 
trygghet, något som också Aronsson (1987) framhåller är ett grundläggande behov hos varje 
individ. Intervjuperson B beskriver relationen till sin brukare på följande vis: 

”… det stämde väldigt bra överens med personkemin… man får beröm… och man känner sig 
meningsfull”

I det här fallet är det inte så svårt att se att samarbetet fungerar bra mellan denne och 
brukaren. Förståelsen finner vi har likheter med tillit, något som Aronsson (1987) anser är en 
del av det emotionella stödet som hjälper den personliga assistenten att känna sig omtyckt. Vi 
finner också att bekräftelsen som brukaren ger, har en värderande stödfunktion då den också 
bidrar till den personliga assistentens självvärdering. Aronsson (1987) menar att det 
värderande stödet är viktigt så att man inte känner sig ”sämre” än någon annan. Vidare menar 
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Aronsson (1987) att det emotionella och värderande stödet har stor betydelse för den 
personliga assistentens egenkontroll. Intervjuperson B bekräftar detta genom följande citat:

”… vi har ju aldrig ställt krav på den andra som den inte tyckt varit okej… vi har alltid bollat 
med varandra liksom…”

Samma intervjuperson uppger också att brukaren skrivit ner viktig information om sig själv i 
en pärm som ligger hos denne. Ett sådant stöd benämner Aronsson (1987) som ett informativt 
stöd. Intervjuperson B berättar också följande:

”… han skriver jättebra om sig själv… hur han känner om vissa situationer, lite om 
sjukdomen han har och så…

Intervjupersonen upplever att kommentarerna i pärmen hjälper denne att handskas med olika 
typer av problem. Kommentarerna i pärmen finner vi skapar ett socialt stöd på flera sätt. 
Pärmen kan utgöra en form av instrumentellt stöd enligt Aronsson (1987), genom att pärmen 
bidrar med ett handgripligt stöd som skulle kunna bidra med att hjälpa både den personliga 
assistenten att förstå och hantera olika typer av problem i samband med brukarens 
funktionshinder, särskilt när brukaren helt saknar förmågan att kommunicera eller när 
brukarens funktionshinder får komplikationer som den personliga assistenten inte känner igen. 

Enligt Arbetsskyddsstyrelsens föreskrift (1982:3) om ensamarbete är det viktigt att 
arbetstagaren kan hantera dessa typer av problem samt att det också är arbetsgivarens ansvar 
att utarbeta sådana riktlinjer. Det är inte ovanligt att brukaren har ett funktionshinder som gör 
att denne inte kan förmedla sina behov muntligt. Ett stöd som i dessa fall är viktigt för 
assistenten att få är enligt Eriksson (1991) det informativa stödet. Eriksson menar att det 
informativa stödet handlar om att andra människor ger individen råd och förslag. Vi tolkar det 
därför som att pärmen indirekt ger den personliga assistenten hjälp till självhjälp i svåra 
situationer. Pärmen med brukarens författade kommentarer tycker vi oss också se bidra till att 
förmedla en genomsnittsprestation. Något som också tyder på att den har likheter med det 
outtalade värderande stödet enligt Aronsson (1987), genom att det överlåter till den personliga 
assistenten att tolka den standard som återges i pärmen.  Vi har upptäckt att det är svårt att 
skilja det värderande stödet och det informativa stödet, något som också Aronsson (1987) 
uttrycker. Vi finner också att pärmen kan bidra till att undvika problem och missförstånd till 
andra sociala relationer och på så sätt också bidra till en social trygghet både för den 
personliga assistenten som brukaren i enlighet med föreskriften om omvårdnadsarbete i 
enskilt hem (1990:18). Föreskriften betonar den personliga assistentens rätt till stöd och 
instruktioner i arbetet. 

Intervjuperson A förklarar också i likhet med intervjuperson B att samspelet mellan denne och 
dennes brukare är mycket bra. Assistenten uppger vidare att det går bra att förklara och 
erhålla förståelse tillbaka från brukaren, även i de fall där denne upplever att brukaren ställer 
för höga krav.
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Vi finner dock att det sociala stödet från brukaren inte enbart räcker för att skapa en social 
trygghet bland de personliga assistenterna. Ett exempel på detta är att intervjuperson A uppger 
att det emotionella stödet gentemot sin brukare fungerar mycket bra, men att det inte skulle 
fungera, om inte det sociala stödet också kom från arbetsledningen. Intervjuperson A uttalar 
sig på följande sätt:

”… man behöver inte känna sig ensam om det dyker upp en svår situation… så länge man har 
arbetsgivaren med sig”

Intervjuperson C uttrycker:

”… det har ju varit början till att uppstå vissa situationer… men då har jag… i ett tidigt 
stadium tagit kontakt med antingen… en av cheferna som har bra kontakt med henne, eller 

arbetsledaren”

Intervjuperson E skildrar stödet på ett annat sätt:

”... hon kan ju inte ringa mig på min mobil på min privata tid… de förklarade att nej det får 
hon absolut inte göra och tackade verkligen mig och så fick jag biobiljetter"

Det sociala stödet från arbetsledningen finner vi är viktig hos samtliga av våra 
intervjupersoner. AFS (1982:3) om ensamarbete och AFS (1993:2) om våld och hot i 
arbetsmiljön betonar just vikten av direktkontakten med arbetsledare. Stansfeld & Candy 
(2006) menar också att det är viktigt för arbetstagaren att kunna få rådgivning om denne
hamnar i en svår situation. Aronsson (1987) menar att relationen till arbetsledningen hjälper 
dem att hantera olika situationer, men också att det är viktigt att de får bekräftelse och 
förståelse. Tryggheten ligger här i likhet med Eriksson (1991) i vetskapen om att man har fler
sociala relationer än den till brukaren, vilket bidrar till en starkare social trygghet. Det är 
också något som Johnson & Hall (1988) menar kan skapa en känsla av ett kollektivt arbete, 
dvs. ett högt socialt stöd. 

Eriksson & Larsson (2002) skriver utifrån Johnsons vidareutvecklade modell att det sociala 
stödet i arbetet kan ha betydelse dels genom att det tillgodoser grundläggande behov av 
umgänge och gruppkänsla och dels genom att det fungerar som en buffert vid obalans mellan 
arbetskrav och egenkontroll. Då socialt stöd integrerades i Karasek & Theorells krav- och 
kontrollmodell fick det till följd att om det finns socialt stöd i arbetet är det kollektivt och om 
saknas socialt stöd, eller endast finns i låg grad, är arbetet isolerat. Enligt Aronsson (1987) 
kan även arbetsledningen i sig tolkas som ett handgripligt stöd och därmed betraktas som ett 
informativt stöd. AML (1977:1160) framhåller att lågt stöd från arbetsledningen kan bidra till 
negativ stress. 

En annan aspekt av det sociala nätverkets betydelse är kamratstödets och de anhörigas 
betydelse för den personliga assistentens välbefinnande. Intervjuperson A uttrycker i två 
sammanslagna citat:
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”… när de anhöriga känner att de kan lita på en så har jag inte upplevt att de ifrågasätter 
hur man sköter det.”

”… rätt så mycket information förhoppningsvis av den assistenten”

Samtliga intervjupersoner framhåller att det är betydelsefullt med en fungerande relation till 
brukarens anhörig och kamratstödet. Genom att de anhöriga litar på den personliga assistenten 
så ger detta också en självvärderande egenskap. Anledningen till att intervjuperson C trivs så 
bra kan vara ett resultat av det goda sociala stödet. Det som är intressant är att denne medger 
att det ibland kan uppstå en konflikt med brukarens anhöriga men att det inte upplevs som 
något problem. 

6.2.2 Social otrygghet

Något som enligt Ahlström & Casco (2000) skulle kunna bli problematiskt och som är vanligt 
förekommande är att den personliga assistenten kan utveckla alltför starka känslomässiga 
band till sin brukare och i takt med om brukaren blir sämre så kan också upplevelsen av 
arbetet förändras och istället bli en stressor. Detta pga. att ett funktionshinder kan förvärras 
med tiden och att det därmed kan ställas högre krav på assistenten att bemöta och hantera 
detta. Vi har i vår studie sett en tendens till detta problem hos intervjuperson D. Denne uppger 
följande:

“... jag upplever att när jag lämnar henne på kvällen så upplever jag det jobbigt när... innan 
hon har somnat…”

För att undvika att skapa en alltför nära relation till brukaren blir det viktigt att skapa sig ett 
professionellt förhållningssätt. Ahlström (2001) menar att sådana känslor, som kan uttryckas i 
form av t.ex. medlidande, kan åtgärdas genom arbetsplatsträffar, handledning och utbildning. 
Vårt intryck är att intervjuperson D upplever en brist på arbetsplatsträffar. Detta uttrycker 
denne assistent på följande sätt:

"Man behöver ju diskutera igenom saker och… diskutera brukaren och situationen på 
jobbet… skulle kunna vara oftare"

Aronsson (1987) menar att sådana tillfällen ger individen erfarenheter genom att samverka 
med andra individer, vilket skulle kunna ge denne ökad kontroll över sin arbetssituation. 
Stansfield & Candy (2006) menar att om arbetstagaren har brist på socialt stöd i olika 
avseenden kan det utvecklas i en negativ spiral och leda till psykisk ohälsa. Samma 
intervjuperson, som vi tolkar det, uppger sig sakna stora delar av det sociala stödet i sitt 
arbete. Intervjuperson D menar följande:

”… jag tycker att man får lite dålig information… vilket jag vill få del av, men det kommer ju 
ingen information”
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Intervjuperson E saknar att arbeta i team, vilket vi tolkar som att denne känner sig isolerad. 
Denne uppger och att denne saknar delar av det informativa stödet genom följande uttryck:

”… jag föredrar nog mest teamarbete”

Samma intervjuperson uppger även att denne inte får något emotionellt stöd från sin brukare. 
Något som de andra intervjupersonerna upplevde att de fick. Vi tolkar det som att det därför 
är extra viktigt att det sociala stödet utreds i dennes fall om inte någon annan insats är möjlig, 
eller om det rent av handlar om att arbeta med en annan brukare.

En annan del i det sociala stödet som vi ser är betydelsefull är assistenternas möjlighet att 
prata om sin egen situation under individuella möten. Intervjuperson E säger följande:

“... det skulle vara bra att ha lite mer individuella möten... man behöver diskutera igenom 
saker och... diskutera brukaren och situationen på jobbet... skulle kunna vara oftare”

Vi ser här att det för denna assistent finns en brist på sådana möten. Intervjuperson A menar 
att fler gruppmöten vore bra:

"Sen kan det ju vara perioder när man känner att man skulle behöva komma ihop och liksom 
prata ännu mer om saker"

Vi finner att alla fyra dimensioner av socialt stöd som Aronsson (1987) beskriver som
emotionellt, värderande, informativt och instrumentellt stöd, är representerade i både det 
individuella mötet och gruppmötet.  Dels skapar sådana möten ett emotionellt stöd i form av 
trygghet, social kontakt och tillhörighet genom att arbetsledningen visar att de bryr sig om den 
personliga assistenten. Det gör att man känner sig omtyckt, något som varje människa vill bli, 
menar Aronsson (1987). Mötena kan även vara tillfällen då de personliga assistenterna har 
möjlighet till att ge varandra konstruktiv kritik, råd och tips. Även ledningen kan uttrycka om 
assistenterna gör ett bra eller dåligt arbete och vad som kan förbättras. Detta tillsammans 
utgör både värderande stöd och instrumentellt stöd, vilka enligt Aronsson (1987) är svåra att 
särskilja. Slutligen fungerar mötena instrumentellt stöd genom att tid avsätts. Sådana tillfällen 
kan även fungera som en buffert på så sätt att det under mötena kan uppkomma situationer 
som den personliga assistenten inte upplevt själv. Att delge varandra hur man hanterar olika 
situationer kan hjälpa assistenterna att göra ett bättre arbete, något som också är en viktig 
förutsättning för SAM (2001:1), då den föreskriver att ett arbete skall ske i samverkan. Om 
dessa typer av socialt stöd saknas kan det ge upphov till en känsla av isolering hos den 
personliga assistenten (Johnson & Hall, 1988). 
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6.3 Känsla av sammanhang i arbetet

Utifrån Antonovskys KASAM-teori (2005) tolkar vi att det även inom arbetslivet är den 
upplevda känslan av sammanhang som bidrar till att människor klarar av påfrestningar och 
svåra situationer. De tre komponenterna som tillsammans utgör KASAM påverkar den 
personliga humankraften. Vi anser att arbetstagares känsla av sammanhang påverkas beroende 
på omfattningen av krav, kontroll och socialt stöd i arbetet. Vi ser att delarna som handlar om 
krav, kontroll och socialt stöd är oupplösligt sammankopplade med KASAM. Det sociala 
stödet från omgivningen bidrar till en ökad känsla av sammanhang på så sätt att det ger 
individen tillförlitlighet och förutsägbarhet. Antonovsky (2005) bekräftar också 
kommunikationens och feedbackens betydelse för den enskilde i de sociala relationerna på 
arbetsplatsen. Det sociala stödet kan också bidra med att skapa gemensamma värderingar, 
känsla av tillhörighet vilket Antonovsky menar bidrar till KASAM för de personliga 
assistenterna. 

För att relatera detta till intervjuerna skall vi nedan exemplifiera genom två skilda citat från 
två intervjupersoner:

”Jag tycker att detta är ett jätteskönt arbete”

”… jag vill gärna utvecklas som människa över huvud taget men jag tycker inte att man gör 
det genom att jobba som personlig assistent”

Ovan ser vi två helt skilda åsikter om yrket personlig assistans. Vi kan anta att assistenten 
bakom det förstnämnda uttalandet finner ett större sammanhang i arbetet än vad assistenten 
bakom det andra citatet gör. Detta kan ha flera orsaker. Ur intervjumaterialet kan vi utläsa att 
den förstnämnda intervjupersonen har en väldigt bra personkemi med sin brukare, något som 
den andra assistenten saknar. Vidare ser vi att den förstnämnda personen har ett aktivt arbete, 
medan den andra assistenten anser sig ha ett passivt arbete med brist på saker att göra. 

I jämförelsen mellan dessa assistenter ser vi likheten att båda två har ett större ansvar än 
övriga assistenter som arbetar med deras brukare. Här ligger dock skillnaden i att den 
förstnämnda assistenten har befordrats ett steg medan den andra assistenten ej har det. Denne 
har vidare i sitt arbete även en större social kontakt med personer runtom brukaren, medan 
den andra assistenten ansvarar för material osv. Detta beror inte på kapaciteten hos 
assistenterna, utan på en skillnad i behov hos deras brukare. Den förstnämnda assistenten har 
dock ett större beslutsutrymme i arbetspassen medan den andra assistenten upplever att denne 
styrs av sin brukare. När vi ser övergripande på intervjupersonernas svar finner vi stora 
skillnader i deras åsikter och nöjdhet i arbetet, något som tydligt speglas genom ovanstående 
citat.

För att kunna uppnå ett högt KASAM i arbetet tror vi att det optimala är att samtidigt ha en 
bra balans mellan krav och kontroll. Om denna balans inte finns är risken att arbetet känns 
understimulerande eller för stressigt, vilket vi tror har negativ inverkan på den anställdes 
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känsla av sammanhang. Likaså är assistenten i behov av socialt stöd, speciellt när mycket av 
det arbete som de utför är ensamarbete. Som visas i figur 5 har faktorerna en inbördes verkan, 
där vi finner att assistentens känsla av sammanhang påverkas av de tre komponenterna i 
Karasek & Theorells krav- och kontrollmodell (1990). Vi tolkar det som att begriplighet och 
hanterbarhet i arbetet påverkas av den kontroll som assistenten känner, där kontrollen ger 
assistenten en ökad säkerhet i sina arbetsuppgifter. Ju högre kontroll desto större begriplighet 
och känsla av att kunna hantera uppkommande situationer.  Detta berör även hanterbarheten 
ur den aspekt att det för att få en hög hanterbarhet krävs verktyg och kunskap för att möta de 
krav som ställs på assistenten. Meningsfullheten tror vi slutligen påverkas av det sociala stöd 
som finns att tillgå från assistentens brukare, medarbetare och ledning, som kan knytas till 
Johnsons vidareutvecklade krav- och kontrollmodell med socialt stöd-dimension.

De teorier vi har använt oss av i denna analys liknar varandra ur vissa aspekter och samverkar 
enligt oss rörande den psykosociala arbetssituationen för arbetstagare, i vårt fall personliga 
assistenter. I nästa kapitel har vi satt samman en modell av våra teorier utifrån hur vi tycker 
att de har inbördes påverkan. Men först skall vi nedan tydliggöra svaren som vi har erhållit 
utifrån våra frågeställningar.
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7 Slutsatser

7.1 Svar på våra frågeställningar

Vad uttrycker arbetsmiljölagstiftningen om den personliga assistentens rättigheter?
Alla yrkesgrupper omfattas av AML och därmed personliga assistenter. Vi ser att
arbetsledning, brukare, medarbetare och till viss del brukarens anhöriga som medverkar till 
den enskilda personliga assistentens psykosociala arbetsmiljö. Den personliga assistenten 
skall även själv kunna göra en riskbedömning utifrån vad som anses vara bra för denne själv, 
dvs. den egna upplevda känslan av välbefinnande och hälsa. Samtidigt har arbetsledningen det 
största ansvaret enligt AML att hjälpa den personliga assistenten med att erhålla en god 
psykosocial arbetsmiljö. Dels skall arbetsgivaren kunna undersöka vilka riskfaktorer som kan 
identifieras i verksamheten och dels skall arbetsgivaren/arbetsledningen också kunna ställa sig 
frågan hur t.ex. stress kan undersökas. Sedan skall riskerna vägas i förhållande till företagets, 
den personliga assistentens och brukarens mål och krav. Sedan har 
arbetsgivaren/arbetsledningen ett ansvar att hantera de problem som skulle kunna uppkomma 
i den personliga assistentens arbetsvardag. Den personliga assistenten har rätt till de 
psykosociala arbetsmiljöproblemen åtgärdas. Arbetsledningen skall planera, åtgärda och 
sedan följa upp dem. Den personliga assistenten får inte arbeta ensam med en brukare om 
denne upplever våld och hot i sitt arbete. 

Vilken inverkan har lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på den 
personliga assistentens arbetsskyldighet?
Enligt förarbetena till LSS skall den personliga assistenten utföra grundläggande behov i form 
av mat och städning den enskilde skall ha ett stort inflytande över när och hur hjälpen skall
ges. Enligt förarbetet skall även den personliga assistenten utföra andra behov i samråd med 
de andra nio instanserna enligt LSS som syftar till att ge brukaren rättigheter att leva som alla 
andra. När det gäller personlig assistans är kravet på brukarens självbestämmande stort. Den 
enskilde skall enligt förarbetena ges ett avgörande inflytande på vem som skall ge hjälpen och 
på vilket sätt och i vilka situationer som hjälpen skall ges. Brukaren skall också själv ges 
möjlighet att överblicka hjälpens omfattning och varaktighet. Utgångspunkten är att en 
personlig assistent skall utföra de funktionshindrades rätt enligt LSS så länge 
arbetsuppgifterna inte är farliga, förbjudna eller kränker den personliga assistenten.

Hur upplever de intervjuade personliga assistenterna sin arbetssituation?
Överlag verkar våra intervjuade personliga assistenter trivas bra med sina arbeten, med ett 
undantag. Vi kan ur intervjuerna tolka att socialt stöd utgör en betydelsefull trygghet i 
assistenternas vardag, särskilt för de med brukare som ej kan kommunicera. De intervjuade 
personliga assistenterna betonade vikten av möten på individnivå såväl som gruppnivå. 
Assistenterna anser att utbildning och utveckling överlag i arbetsrollen är av betydelse och 
flera av dem anser att utökad kunskap om lagstiftning och brukares sjukdomar skulle hjälpa 
dem i deras arbetsroller och reducera gränsdragningsproblem som skapar osäkerhet i 
vardagen. Ingen av assistenterna verkar ha problem med kraven på anpassning som 
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återkommer inom yrket beroende på brukarens behov. De uppfattar tvärtom sina arbeten som 
meningsfulla då de har möjlighet att hjälpa människor i behov. Det märktes särskilt tydligt att 
de assistenter som hade varierade arbetsuppgifter upplevde en högre trivsel i arbetet, vilket vi 
fann att ett utökat ansvar kan bidra med. Detta under förutsättningen att assistenterna har en 
känsla av kontroll i sitt arbete och för att erhålla detta krävs kunskap och socialt stöd. Utifrån 
Antonovskys KASAM-modell kan vi sammanfatta utifrån de svar som vi erhållit, att de 
personliga assistenterna upplever en högre arbetsglädje ju högre känslan av sammanhang är 
och vice versa. KASAM uppnås indirekt genom att assistenterna trivs med krav, kontroll och 
socialt stöd i arbetet.

Hur förhåller sig den teoretiska konflikten i praktiken utifrån de anställdas perspektiv 
på assistansföretaget?
Den teoretiska konflikt som tas upp mellan de båda rättighetslagarna AML och LSS i 
litteratur och forskning inom personlig assistans bygger på att det i flertalet fall utmynnar i att 
personliga assistenter tvingas ge vika åt sina rättigheter då brukarens behov och 
självbestämmande utgör en central del i yrkets tillkomst. Detta bör tas på allvar då personliga 
assistenter ofta påverkas psykiskt av sådana fall. Dessa motsättningar till den personliga 
assistentens nackdel är dock ingenting som våra intervjupersoner upplever i sin arbetsvardag
på vårt uppsatsföretag. Om detta beror på bristande kunskaper om sina rättigheter, slump eller 
att det faktiskt förhåller sig så även för övriga assistenter på vårt uppsatsföretag kan vi ej 
svara på utifrån denna studie. De problem som vi ser att assistenterna upplever grundar sig på 
brister i arbetsmiljöarbetet hos företaget. Detta är något som vi i diskussionen tenderar att 
beskriva mer ingående.

7.2 Diskussion

7.2.1 Frågan om konflikten
I vår studie ville vi undersöka huruvida den lagkonflikt som forskare belyser i teorin 
överrensstämmer med upplevelsen på en mindre grupp personliga assistenter på ett privat 
assistansföretag, med inriktning på assistenternas psykosociala arbetsmiljö. Konflikten rör 
rättighetslagarna AML och LSS där den personliga assistentens rättigheter enligt AML ofta 
får stå tillbaka för brukarens rättigheter enligt LSS, trots att ingen av de två lagarna 
uttryckligen står över den andra. Detta har enligt tidigare studier visat sig leda till ohälsa hos 
de personliga assistenterna. Symptom som har uppkommit är exempelvis assistenters 
skyldighet att infinna sig vid brukarens sida även vid farliga situationer, t.ex. i 
missbrukskretsar, samt att det hemma hos brukaren finns brister i arbetsmiljön som enligt 
AML skall förebyggas. Resultat som vi har fått fram genom studien indikerar på att 
intervjupersonerna ej anser att denna konflikt är ett problem i praktiken i deras arbetsvardag. 
De är alla överrens om att de gör ett meningsfullt arbete och kan inte uttryckligen beskriva att 
problemen i teorin förekommer i deras psykosociala arbetssituationer. Om denna slutsats kan 
appliceras på övriga assistenter på företaget kan vi ej avgöra, däremot finner vi att de upplever 
kunskapsbrist gällande deras rättigheter och brukarens situation. De efterfrågar även 
individuella möten. Detta utgör endast arbetsmiljöproblem i nuläget och vi vet ej om 
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situationen skulle förändras och upplevas annorlunda om assistenterna vore mer medvetna om 
hur deras rättigheter ser ut. 

7.2.2 Metodreflektion

Underlaget för vår studie anser vi har varit tillfredsställande för att ge en bild av de personliga
assistenternas psykosociala arbetsmiljö, men det går däremot inte att generalisera med hänsyn 
till vårt material, eftersom antalet deltagare i intervjun var begränsat. Däremot fick vi mer 
djupgående intervjuer med de utvalda intervjupersonerna. Frågeställningarna utgick från en 
dialog med intervjupersonerna, där samtalet hölls på en nivå där validiteten inte blev lidande.
Reliabiliteten byggde på uppgifter från deltagarna för att få en så rättvis bild som möjligt. Det 
var också viktigt för oss att tolka informationen på ett objektivt och neutralt sätt. Däremot 
ställer vi oss frågande till om vi istället borde ha använt oss utav observationer genom att följa 
med några av de personliga assistenterna i deras arbetsvardag. Dock är det osäkert hur 
sekretessen på området skulle påverka vår medverkan under assistenternas arbetstid. 
Samtidigt tycker vi ändå att vi har gjort ett bra val utifrån de förutsättningar som vi haft och 
att vi stärkt upp fördelarna genom att ta hänsyn till de olika etiska forskningsprinciperna. De 
frågor som vår intervjuguide grundas på är Karasek och Theorells (1990) krav- och kontroll 
modell, Johnsson (1988) samt Antonovskys KASAM modell. På så sätt fick vi en bred 
teoretisk bas att stå på vid sidan av lagstiftningen. 

7.2.3 Är våra resultat trovärdiga?
Vi har använt oss av en triangulering med syfte att skapa en hög reliabilitet i vår studie. De 
källor som vi har använt oss av är teorier, lagstiftning och intervjuer. Under assistenternas 
intervjutillfällen ställde vi uttömmande frågor och de verkade bekväma i att bli intervjuade. 
Assistansföretaget ville att vi skulle genomföra en kritisk granskning vilket bidrog till att vi 
kände oss lugna i deras val av assistenter. I vår analysprocess har vi djupgående analyserat 
relevanta citat för området och därigenom dragit slutsatserna i vår studie. Resultaten som vi 
har fått tyder på att lagkonflikten som vi ämnade undersöka inte stämmer i dessa assistenters 
fall, trots tidigare forskningsresultat på området som tyder på att konflikten är ett praktiskt 
problem. Därmed anser vi att vi ej har vridit resultatet i fel riktning utan endast analyserat det 
som har framkommit. Vi har under studiens gång kommit fram till att en balans av krav, 
kontroll och socialt stöd tillsammans utgör viktiga komponenter för att mening, hanterbarhet 
och begriplighet ska uppfyllas, vilket i sin tur skapar en känsla av sammanhang hos den 
personliga assistenten. En hög känsla av sammanhang kan hjälpa assistenter att hantera 
påfrestande situationer inom det psykosociala arbetsmiljöområdet. Detta har vi valt att 
illustrera i modellen nedan. 
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Figur 5: Vår modell som visar att olika faktorer har betydelse för känslan av sammanhang för personliga 
assistenter.

Genom att assistansföretaget ville att vi skulle genomföra en kritisk granskning och genom 
det lugn som vi upplevde komma från våra intervjupersoner anser vi att våra resultat är 
trovärdiga.

7.3 Egna reflektioner

7.3.1 Vad har vi lärt oss?

Att skriva denna uppsats har för oss inneburit ett ständigt lärande. Vi har utvecklat en kunskap 
i ett för oss ett relativt obekant arbetsområde och erhållit en helhetsbild genom att dels se hur 
det förhåller sig utifrån teorier, dels hur lagen menar att arbetsförhållanden inom området ska
vara och slutligen fått en verklighetsförankring genom att utföra intervjuer med personliga 
assistenter. Vidare har vi lärt oss att krav/kontroll/stöd-modellen samt KASAM-modellen är 
användbara verktyg till en studie inom psykosocial arbetsmiljö.

7.3.2 Våra förslag till förbättringar 
Vi kan inte uttala oss huruvida företaget i sin helhet följer de arbetssätt som LSS, AML och 
lämpliga AFS föreskriver. Däremot kan vi uttala oss om vad vi faktiskt tycker oss se utifrån 
våra personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö och vilka rättigheter som finns 
sammankopplad med deras verksamhet. Vi finner utifrån våra intervjupersoner att 
assistansföretaget förstår personkemins betydelse mellan den personliga assistenten och 
dennes brukare. Vi tycker oss se att företaget medvetet arbetar med detta genom deras 
matchning. Det skulle kunna vara en av flera orsaker till varför det fungerar för de flesta av 
våra intervjupersoner. En annan faktor som vi tror bidrar till en god arbetsmiljö är att 
arbetsledningen alltid är kontaktbar, men det ställer också stora krav på att samarbetat 
däremellan fungerar. Det har enligt tidigare forskning visat sig att individen hanterar svåra 
situationer genom att söka socialt stöd och rådfråga andra. Samtidigt bidrar också det sociala 
stödet till att den personliga assistenten inte känner att den arbetar ensam eller känner sig 
isolerad, speciellt i de fall då brukaren inte kan kommunicera. Vi tycker oss se att det privata 
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assistansföretaget ändå behöver vidareutveckla samtliga delarna av det sociala stödet, genom 
t.ex. instruktioner om brukarens funktionshinder, öka antalet gruppmöten där inte alltid 
brukaren är med. Sådana möten har vi funnit bidrar till möjligheten att prata av sig men också 
på samma sätt stärka grupptillhörigheten. Sådana möten kan också fungera som en buffert i 
framtiden, genom att de personliga assistenterna också får möjligheter att diskutera och 
reflektera över andra kamraters lösningar och problem. Vi tror att våra teorier om det sociala 
stödet kan bidra med ökad förståelse var, när, hur och varför man borde ha ett väl utbyggt 
socialt stöd kring varje personlig assistent. Det är också viktigt finner vi att den personliga 
assistenten förstår vidden av det sociala stödet. Vi tror också att det är viktigt att 
vidareutveckla relationen till de anhöriga som den personliga assistenten har en vardaglig 
kontakt med och tillsammans avgränsa arbetsskyldigheten och därmed hjälper det också till 
att klargöra brukarens behov. Vi finner i vår studie att ett vanligt förekommande psykosocialt 
arbetsmiljöproblem är att personliga assistenter ibland tenderar till att utveckla alltför 
känslomässigt starka band. Vi har sett den tendensen hos en av våra intervjupersoner, därför 
tror vi att arbetsgivaren behöver utbilda de personliga assistenterna i hur de förhåller sig 
professionellt gentemot sin brukare. Enligt tidigare forskning är detta möjligt genom 
arbetsplatsträffar, handledning och utbildning. Vi tror också det är viktigt att vidareutveckla 
den allmänna kännedomen om lyfttekniken, brukarens sjukdom och lagstiftningen vilket 
tidigare forskning bidrar till att hjälpa den personliga assistenten i dennes arbete tillsammans 
med brukaren. Vi ser även att det är viktigt att balansera krav och kontroll i arbetet genom att 
ge den personliga assistenten möjlighet till att byta brukare emellanåt.

7.3.3 Intressanta aspekter till vidare forskning
Genom denna studie har vi fått en grundlig inblick i ett fåtal assistenters upplevelse av sin 
psykosociala arbetssituation. För att kunna generalisera anser vi att det vore intressant att 
genomföra en större undersökning på assistansföretagets arbetstagare och därifrån se om våra 
intervjupersoners åsikter upplevs av deras medarbetare likaså. Vi anser att det även vore 
intressant att jämföra våra intervjupersoners upplevelse av sitt yrke med upplevelser från 
assistenter på andra privata assistansföretag för att få en ökad förståelse för den personliga 
assistentens psykosociala arbetsmiljö.
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Bilaga 1- Intervjuguide 1

Bakgrundsinformation om den personliga assistenten

 Ålder?

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat som personlig assistent?

 Tidigare arbete/n? (erfarenheter inom vård, omsorg och personlig assistent)?

 Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? Berätta!

 Hur har din arbetsgivare förberett dig för ditt arbete?

 Känner du till dina rättigheter som personlig assistent? 

Frågor om krav i den personliga assistentens arbetsvardag.
1. Trivs du med ditt arbete som personlig assistent?

 Om ja, vad är det som gör att du väljer att arbeta som personlig assistent?

 Finns det några nackdelar med att arbeta som personlig assistent?

2. Vad tycker du en personlig assistent ska ha för egenskaper, sett från dina egna 
upplevelser av yrket? Berätta! 

 Anser du att dessa krav ställs av arbetsgivaren på personliga assistenter?

3. Hur har du fått tilldelat dina arbetsuppgifter hos brukare?

 Skriftligen/muntligen?

 Tydliga/mindre tydliga?

 Anser du att detta fungerar bra eller har du önskemål att få dina arbetsuppgifter 
tilldelade på ett annorlunda sätt?

4. Hur ser du på din arbetsmängd? (Lätt/lagom/tung?) Berätta!

5. Arbetar du ofta ensam eller i grupp? (vilket är det vanligaste?)

 Hur ser en typisk arbetssituation ut när du arbetar i team?

 Hur ser en typisk arbetssituation ut när du arbetar ensam?

 Vad finns det för för - och nackdelar med dessa arbetssätt? 

 Vad föredrar du och varför?
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6. Händer det att du upplever stress i din arbetsroll? Om ja, i vilka situationer? Berätta! 

 Hur upplever du sådana situationer?  

 Känner du i en sådan situation att du vet vad du skall göra och vart du skall 

vända dig om det behövs?

7. Hur upplever du kraven i ditt arbete? (från brukarens sida, anhörigas, arbetsgivares 
och dina egna) 

8. Känner du att du uppfyller dessa krav i arbetet, varför/varför inte. Berätta!

9. Har du varit med om någon situation där du har upplevt att dina intressen hamnar i 
konflikt med brukarens eller anhörigas uppfattning? Berätta!

 Om JA, vad handlade det om? 

 Hur reagerade Du på situationen?

 Hur valde du att hantera situationen? 

 Är detta vanligt förekommande i ditt arbete?

 Vad får du för stöd uppifrån? (instruktioner, debriefing, individuella samtal)

 Tas dessa problem upp regelbundet? Får du delge dina upplevelser?

10. Anser du att det är viktigt att utvecklas i sin yrkesroll? Anser du att du har möjlighet 
till detta? 

 Om ja, på vilket/vilka sätt? 

 Om nej, skulle du kunna beskriva detta mer i detalj? (möjligheter att lära nytt, 
kreativa och problemlösande inslag i arbetet, att ha kompetens för uppgiften).
(Stimulans i arbetet)

11. Upplever du ditt arbete som viktigt/meningsfullt/ansvarsfullt? Vad är det som gör att 
du tycker så? Berätta!

Frågor om kontroll i den personliga assistentens arbetsvardag.
12. I vilken grad anser du att du kan bestämma över din arbetssituation? Och i hur stor 

grad bestämmer brukaren? 

13. Har du någonsin känt dig hotad i din roll som personlig assistent?

 Om ja, i vilken situation/vilka situationer?

 Hur reagerade du då?

 Hur valde du att hantera situationen?
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 Hur kom det sig att du agerade på det sättet? (instruktioner, magkänsla, utbildning, 
etc.)

 Är detta något vanligt förekommande i ditt arbete?

 Ventileras detta regelbundet? (debriefing)

 Vad tror du skulle krävas för att förbättra situationen? 

Frågor om socialt stöd i den personliga assistentens arbetsvardag
14. Hur upplever du att din chef/arbetsledare ger dig tillräckligt med uppmärksamhet, till 

exempel hör av sig, frågar hur du mår eller hur det går  i jobbet, eller  bara visar 
uppskattning?? Varför/varför inte. Berätta!

15. Ställer dina arbetskamrater upp för dig när du behöver stöd, till exempel kan du byta 
skift, ta ledigt med kort varsel, de frågar hur det går på jobbet, de visar dig hur du ska 
göra – eller ger dig en känsla att du är viktig även för dem inte bara för brukaren?
Varför/varför inte? Berätta!

16. Hur ofta pratar du med någon om hur du upplever din arbetssituation på arbetsplatsen?

 Anser du att detta är tillräckligt? Om ej, varför? 

17. Om en situation skulle uppkomma där du behöver rådfråga någon, känner du att det är 
lätt att komma i kontakt med någon medarbetare/arbetsledare?

 Om ja, är detta den bästa möjliga lösningen enligt din mening?

 Om nej, hur upplever du detta?

Avslutning
18. Är det något som du skulle vilja tillägga?

 Om något vi ej tagit upp?

 Om hur frågorna är utformade?
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Bilaga 2 – Intervjuguide 2

Bakgrundsinformation om den personliga assistenten
 Ålder?

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat som personlig assistent?

 Tidigare arbete/n? (erfarenheter inom vård, omsorg och personlig assistent)?

 Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? Berätta!

 Hur har din arbetsgivare förberett dig för ditt arbete?

 Känner du till dina rättigheter som personlig assistent? 

Frågor om krav i den personliga assistentens arbetsvardag.

19. Trivs du med ditt arbete som personlig assistent?

 Om ja, vad är det som gör att du väljer att arbeta som personlig assistent?

 Finns det några nackdelar med att arbeta som personlig assistent?

20. Vad tycker du en personlig assistent ska ha för egenskaper, sett från dina egna 
upplevelser av yrket? Berätta! 

 Anser du att dessa krav ställs av arbetsgivaren på personliga assistenter?

21. Hur får du tilldelat dina arbetsuppgifter hos brukare?

 Skriftligen/muntligen?

 Tydliga/mindre tydliga?

 Anser du att detta fungerar bra eller har du önskemål att få dina arbetsuppgifter 
tilldelade på ett annorlunda sätt?

22. Hur ser du på din arbetsmängd? (Lätt/lagom/tung?) Berätta!

23. Arbetar du ofta ensam eller i grupp? Vilket är det vanligaste arbetssättet?

 Hur ser en typisk arbetssituation ut när du arbetar i team?

 Hur ser en typisk arbetssituation ut när du arbetar ensam?

 Vad finns det för för - och nackdelar med dessa arbetssätt? 

 Vad föredrar du och varför?
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24. Händer det att du upplever stress i din arbetsroll? Om ja, i vilka situationer? Berätta! 

 Hur upplever du sådana situationer?

 Hur hanterar du en sådan situation?  

 Känner du i en sådan situation att du vet vart du ska vända dig om du känner att 

det behövs?

25. Hur upplever du kraven i ditt arbete?

 Från brukarens sida? Konkret situation?

 Från anhörigas sida? Konkret situation?

 Från arbetsgivarens sida? Konkret situation?

 Skiljer sig kraven? Om ja, hur känns det? Hur agerar du?

26. Känner du att du uppfyller dessa krav i arbetet, varför/varför inte. Berätta!

27. Har du varit med om någon situation där du har upplevt att dina intressen hamnar i 
konflikt med brukarens eller anhörigas uppfattning? Berätta!

 Om JA, vad handlade det om? 

 Hur reagerade Du på situationen?

 Hur valde du att hantera situationen? 

 Är detta vanligt förekommande i ditt arbete?

 Vad får du för stöd uppifrån? (instruktioner, debriefing, individuella samtal)

 Tas dessa problem upp regelbundet? Får du delge dina upplevelser?

28. Är det viktigt att ständigt utvecklas inom ditt yrke?

 Vilka områden tycker du det är viktigt att vidareutvecklas inom?

 Anser du att du har möjligheter till det inom ditt nuvarande yrke?

29. Upplever du ditt arbete som viktigt/meningsfullt/ansvarsfullt? Vad är det som gör att 
du tycker så? Berätta!

30. Är detta ett yrke du vill fortsätta arbeta med i framtiden? Varför/varför inte?

Frågor om kontroll i den personliga assistentens arbetsvardag.
31. I vilken grad anser du att du kan bestämma över din arbetssituation? Och i hur stor 

grad bestämmer brukaren? 

32. Har du någonsin känt dig hotad i din roll som personlig assistent?
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 Om ja, i vilken situation/vilka situationer?

 Hur reagerade du då?

 Hur valde du att hantera situationen?

 Hur kom det sig att du agerade på det sättet? (instruktioner, magkänsla, utbildning, 
etc.)

 Är detta något vanligt förekommande i ditt arbete?

 Ventileras detta regelbundet? (debriefing)

 Vad tror du skulle krävas för att förbättra situationen? 

Frågor om socialt stöd i den personliga assistentens arbetsvardag
33. Hur upplever du att din chef/arbetsledare ger dig tillräckligt med uppmärksamhet, till 

exempel hör av sig, frågar hur du mår eller hur det går  i jobbet, eller  bara visar 
uppskattning?? Varför/varför inte. Berätta!

34. Ställer dina arbetskamrater upp för dig när du behöver stöd, till exempel kan du byta 
skift, ta ledigt med kort varsel, de frågar hur det går på jobbet, de visar dig hur du ska 
göra – eller ger dig en känsla att du är viktig även för dem inte bara för brukaren?
Varför/varför inte? Berätta!

35. Hur ofta pratar du med någon om hur du upplever din arbetssituation på arbetsplatsen?

 Anser du att detta är tillräckligt? Om ej, varför? 

36. Om en situation skulle uppkomma där du behöver rådfråga någon, känner du att det är 
lätt att komma i kontakt med någon medarbetare/arbetsledare?

 Om ja, är detta den bästa möjliga lösningen enligt din mening?

 Om nej, hur upplever du detta?

Avslutning
37. Är det något som du skulle vilja tillägga?

 Om något vi ej tagit upp?

 Om hur frågorna är utformade?


