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Abstract 
In disabled investigation, 1989 a proposition was introduced which resulted in Lag (1993:387), 

om stöd och service till vissa funktionshindrade. The purpose of this legal act was to facilitate 

the everyday life of disabled people by promoting people's equality in living conditions. Persons 

with extensive disabilities shall be entitled to personal assistance. Personal assistance is a 

relatively new occupation, which constitutes an important part of the disabled's life as it enables 

the disabled to live an independent life. The purpose of this essay is, therefore, to investigate 

the problem when the assistants' rights according to AML conflict with disabled rights 

according to LSS. 

 

The legal methodology has been used because it allows for a deeper understanding of current 

law and because the essay was partly based on the AML and its regulations. To answer the 

research questions, the legal dogmatic method has also been important. 

 

Finally, it appears that neither LSS nor AML goes before the other, they will work in parallel. 

The laws are difficult to interpret in the context of opposing each other. Hence, one needs to 

look at situation to situation if assistants' rights to a healthy work environment should overrule 

the disabled rights, self-determination and integrity. From an equality perspective, it can be 

seen that special treatment is present within the occupation because of gender norms that exists 

in the society. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Funktionsnedsättning, Personlig assistans, Arbetsmiljö, Lagkollision, 
Självbestämmande, LSS, Jämställdhet 
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 

En funktionsnedsättning är antingen något som är medfött eller också något som en person kan 

drabbas av under omskakande händelser senare i livets skede.1 Detta kan i sin tur leda till att 

man inte har samma möjlighet att leva som alla andra.2 Sedan Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft för över 20 år sedan har personlig 

assistans blivit ett växande yrke i samhället. Enligt Statistiska centralbyrån fanns det 80–90 000 

anställda personliga assistenter i Sverige under 2017, av dessa var nästan 20 000 kommunalt 

anställda och 65 000 privatanställda.3 Eftersom att LSS är under ständig utveckling är det av 

stor vikt att hålla sig uppdaterad om lagen då den utgör en viktig del i den funktionsnedsattas 

berättigande till insats. Lagens utveckling och personliga assistansens växande yrkesroll har 

gjort att jag vill fördjupa mig kring ämnet och ta reda på hur arbetsmiljön i hemmet kan främja 

trygghet för både brukare och assistenter.  

 

Trots att yrket är under ständig tillväxt och förbättring uppstår det emellanåt problem inom 

personlig assistans. Ett tydligt exempel kring detta är om en brukare kedjeröker hemma och 

inte själv ser några problem med den situationen. Assistenterna som arbetar hemma hos 

brukaren måste gå in i hemmet där rökning förekommer, vilket vidare leder till att arbetsmiljön 

påverkas. Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) ska arbetstagare såsom assistenter inte behöva 

andas in rök på arbetsplatsen. Däremot anser LSS att den funktionsnedsatta har rätt att själv få 

utforma sin service utifrån egna önskemål.4 Detta eftersom att målet är att den funktionsnedsatta 

skall kunna leva ett självständigt liv i sin vardag och i sitt egna hem.5 Problematiken i detta blir 

då att brukaren ska kunna välja sin egna rätt till att röka i sitt egna hem samtidigt som 

assistenterna har rätt till en rökfri miljö. Detta är ett tydligt exempel på att AML och LSS 

krockar. Går det att avgöra om det är brukarens rättigheter som går först eller assistenternas rätt 

till en god arbetsmiljö?6  

 

                                                
1 Börjesson, Åsa m.fl. Personlig assistans enligt LASS ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
Rapport/socialstyrelsen 2008, s. 38. 
2 5§ LSS 
3 Assistanskoll, Att arbeta som personlig assistent. 
4 Kommunalarbetaren, Hur mycket rök måste vi tåla? 2008-08-27 
5 Prop. 1992/93:159 Om stöd och service till vissa funktionshindrade. s. 172.  
6 Brusén, Peter & Flyckt, Karin (red.), Perspektiv på personlig assistans,1. uppl., Gothia, Stockholm, 2013.s. 
127. 
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Intresset för detta ämne väcktes då jag själv har varit personlig assistent och upplevt att det 

finns en problematik mellan rätten för funktionsnedsatta i sitt normala liv och yrkesrollen 

personlig assistent. Eftersom att det är ett växande yrke är det intressant att undersöka 

personliga assistenters arbetssituation i hemmiljö samt vad arbetsgivaren har för roll i det hela. 

Det är även intressant att se hur personlig assistans som yrke ser ut ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Behandlas män och kvinnor lika och har de samma förutsättningar 

inom yrket, då vård och omsorgsyrket alltid varit ett starkt kvinnodominerat yrke.7 Arbete 

kommer även belysa problematiken när AML krockar med bestämmelserna i LSS. Hur ska 

arbetsgivaren hantera situationer som uppstår på arbetsplatsen med kopplingar till brukarens 

rätt till självbestämmande och de anställdas arbetsmiljö? Var möts kraven från AML och LSS? 

 

1.2 Syfte & frågeställning 

Uppsatsens syfte är att studera vikten av en god arbetsmiljö inom personlig assistans. Samt att 

belysa krocken mellan AML och LSS och konsekvenserna i de personliga assistenters 

arbetssituation ur ett jämställdhetsperspektiv. Mina frågeställningar i uppsatsen är följande: 

 

- Hur sker den rättsliga avvägningen mellan LSS och AML i förhållande till personliga 

assistenter i brukarens hem.  

 

- Hur kan avvägningen förstås utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 
1.3 Metod och material 

I denna uppsats har den rättsvetenskapliga metoden använts eftersom den möjliggör en djupare 

och vidare förståelse av gällande rätt. 8  För att kunna besvara frågeställningarna har dock stor 

vikt legat på rättsdogmatiken som faller inom ramen för den rättsvetenskapliga metoden. Den 

rättsdogmatiska metoden är den vanligaste förekommande metoden i rättsvetenskapliga 

uppsatser, och har i uppgift att fastställa och systematisera gällande rätten även kallad lex lata. 

Systematisering av rätten kan identifiera samband och likheter mellan rättsområden. 

Regelverken för LSS och AML är två olika rättsområden men som i uppsatsens frågeställningar 

och syfte integreras med varandra. Därav blir det väsentligt att använda den rättsdogmatika 

                                                
7 Larsson, Monica & Larsson, Stig, Att vara ett mänskligt hjälpmedel: en studie om att arbeta som personlig 
assistent, 1. uppl., Harecpress, Malmö, 2004, s. 117. 
8 Sandgren, Claes Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Stockholm, Norstedts Juridik AB 2015, s. 42. 
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metoden för att systematisera dessa två rättsområden.9 Den rättsvetenskapliga metoden har 

behövts appliceras eftersom att uppsatsen delvis tagit sin utgångspunkt från arbetsmiljölagen 

och dess föreskrifter. Detta har gjorts då den rättsdogmatiska metoden enbart använder ett 

begränsat antal källor där föreskrifter inte är inkluderade. Den rättsvetenskapliga metoden har 

därmed tillämpas eftersom att ämnesområdet kräver användning av föreskrifter som 

traditionellt sätt inte anses vara rättskällor. Den rättsvetenskapliga metoden öppnar upp för en 

vidare tolkning samt undersöker flera infallsvinklar och perspektiv som vidare tolkas i den 

slutgiltiga analysen.10  

 

Uppsatsens syfte och frågeställningar innefattar även hur yrket personlig assistans kan ses ur 

ett jämställdhetsperspektiv. Utgångspunkten för jämställdhet innebär att alla kvinnor och män 

har lika rättigheter, möjligheter och makt över att forma samhället och sina egna liv.11  

Jämställdhetsperspektivet har därav använts för att identifiera i vilken utsträckning de båda 

könen är representerade inom yrket. Detta har gjorts för att på så vis få en förståelse för hur 

normer kring könen i samhället utspelar sig i praktiken. Vidare har jag även studerat hur kvinnor 

och mäns positioner ser ut inom yrket personlig assistans i jämförelse med andra yrkesgrupper 

i samhället. Som hjälp för att besvara detta har bland annat regelverken LSS och AML använts.  

 

Vidare för att kunna besvara de valda frågeställningarna har jag först behövt klargöra hur 

assistenterna och brukarens intressen skall tillgodoses i hemmiljön utan att någon av deras 

rättigheter överträder den andres. Detta har gjorts genom rättskällor från den rättsdogmatiska 

metoden, såsom lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin.  Det rättsliga materialet har 

tolkats och systematiseras utifrån det aktuella problemet som föreligger.12 Lagar såsom 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade har tolkats eftersom att de har en stor betydelse för att kunna besvara syftet 

och frågeställningar. AML är en ramlag vilket innebär att den innefattar generella regleringar 

som ska tillämpas på alla verksamheter inom arbetsmiljöområdet. Problematiken kan därmed 

uppstå vid tolkning av lagen som vidare kan uppfattas otydlig vid applicering i särskilda 

verksamheter.13 Exempelvis tydliggör inte lagstiftningen hur hemmet ska utformas utan bara 

vad som krävs för att uppfylla arbetsmiljöaspekterna. För att fylla igen de luckor som kan tolkas 

                                                
9 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
10 Ibid, s. 42–43. 
11 Länsstyrelsen Skåne, Jämställdhet. 
12 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
13 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Lund, 2002, s. 248–249. 
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otydliga krävs därmed vidare tolkning som återges i föreskrifter från arbetsmiljöverket samt 

arbetsmiljöförordningen (1977:1166). Detta krävs för att arbetsmiljölagen ska få full 

rättsverkan. Lagens betydelse är att de anställda ska trivas och må bra på sina arbetsplatser14 

samt att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i både fysiska 

och psykiska avseenden.15 I och med att jag klargjort hur personliga assistenters arbetsmiljö ska 

säkerställas i brukarens hem samt utrett arbetsgivarens skyldigheter har arbetsmiljölagens 

betydelse, dess föreskrifter och förordningar varit av stor relevans för uppsatsen.  

 

Eftersom att arbetets utgångspunkt är personlig assistans enligt LSS har även denna lag samt 

dess förarbeten haft en stor betydelse. Yrket personlig assistans är under ständig utveckling där 

flera propositioner och utredningar har kommit till under åren. I denna uppsats har därmed 

urvalet gjorts att den ursprungliga propositionen 1992/93 fastställer fullständig relevans för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. En undersökning av rättspraxis inom detta ämne har även 

gjorts eftersom att det finns en mängd praxis inom insatsen personlig assistans. Då uppsatsens 

fokus syftar till att redogöra för lagkollisionen mellan LSS och AML har tyngden lagts på 

rättsfall som berör detta område för att tydliggöra vilken av lagarna som har företräde framför 

den andra. Detta har även gjorts för att ta reda på om yrkeskategorin, personlig assistans, inte 

uppnår samma skydd i sin arbetsmiljö som generellt gäller på arbetsmarknaden. Två praxis som 

utgör det grundläggande behoven har också valts att presenteras då relevans i dessa rättsfall 

utgörs genom att tydliggöra innebörden vad grundläggande behov är men också vem som är 

berättigad insats och därmed omfattas av lagen. Enligt rättsdogmatiken ses rättsfall som 

avgöranden för beslut som fattas hos myndigheter och domstolar.16  

 

Utifrån den valda rättspraxisen har avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen(HFD), 

Kammarrätten (KR) samt avgörande av Justitieombudsmannen(JO) studerats. Avgörandet från 

KR har använts för att det i vissa fall saknas beslut från HFD. I och med denna avsaknad är det 

viktigt att använda avgöranden från KR med en viss försiktighet då resultatet kan få en annan 

utgång vid prövning hos högsta instans. Utlåtanden från JO behandlas även i uppsatsen 

eftersom att JO har som uppgift att se till att myndigheter och domstolar följer regeringsformens 

bestämmelser som berör enskildas rättigheter.17 Deras utlåtande har därmed varit av stor 

                                                
14 1kap 1§ AML 
15 2kap 1§ AML 
16 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 77–78.  
17 JO, Riksdagens myndighet. 2015-03-17 
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betydelse för att kunna besvara mina frågeställningar. Slutligen har den utvalda praxisen även 

använts för att ge relevant fakta kring ämnet samt för att jämföra hur domstolar dömt i olika 

fall rörande LSS och AML.   

 

Rapporter från Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket samt försäkringskassan har använts för att få 

en bredare synvinkel kring personliga assistenters rättigheter och om brukarens 

självbestämmande. Rapporter från Försäkringskassan har använts i syfte att tydliggöra vilka 

behov som kan ge rätt till assistansersättning. Som hjälp för att besvara jämställdhet samt 

jämlikhet inom yrkesgruppen personlig assistans har olika rapporter från socialstyrelsen 

använts. Slutligen har rättsligt material behövt undersökas som exempelvis relevant doktrin 

samt artiklar inom AML och LSS. Det rättsliga materialet har behandlats för att utreda hur 

funktionsnedsattas integritet och behov i hemmiljön säkerställs samt för att få en bredare och 

en mer djupgående redogörelse kring ämnet. För att få en större förståelse kring hur 

jämställdheten hanteras inom personlig assistans har Eva Schömers artikel, Personlig assistans 

- en arbetsrättslig limbo varit av stor betydelse. 

 

1.5 Begreppsförklaring 

Denna uppsats innefattar några centrala begrepp som här nedan kommer att definieras. Dessa 

är några av de viktigaste och mest förekommande begreppen som använts i studien, därav är 

det viktigt att läsa igenom detta stycke för att skapa en större förståelse, samt för att underlätta 

läsningen.   

      

Begreppen funktionsnedsättning samt funktionshinder kommer att användas i uppsatsen då 

dessa två begrepp har olika innebörd.  Användningen av begreppet “handikapp” kommer att 

undvikas eftersom att Socialstyrelsen sedan 2007 avråder helt från att använda detta begrepp. 

Funktionsnedsättning innebär fysisk, psykisk eller intellektuell begränsad funktionsförmåga 

som leder till svårigheter i den dagliga livsföringen. En funktionsnedsättning kan vara en 

medfödd skada eller något som kan drabba en under livets gång. Skador, sjukdom eller tillstånd 

som dessa kan antingen vara bestående eller tillfälliga. Begreppet funktionshinder är således 

den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen 

eller miljön.18  

 

                                                
18 Termbanken, Socialstyrelsen, Funktionsnedsättning och funktionshinder, användning av begreppen. 
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I uppsatsen används begreppet “brukare” genomgående. Det är ett samlat begrepp av personer 

med individuella insatser från Socialtjänsten. En brukare kan vara allt ifrån ett nyfött barn till 

en mycket gammal människa där insatsen kan röra allt från stöd och service till mer omfattande 

hjälp. I denna uppsats har begreppet brukare använts för en individ som har behov av hjälp i 

vardagen och därmed fått rätt till personlig assistans.19 Begreppet självbestämmande behandlas 

även i många sammanhang i uppsatsen för att beskriva brukarens möjlighet att vara delaktig 

och påverka utformningen av sin stödinsats.20 Självbestämmande innebär att varje individ ska 

ha makt över den man är samt över utformandet av det som ska göras efter varje persons egna 

smak och stil.21 Trots att en funktionsnedsatt är beroende av andra människor så har alla 

människor rätt att kontrollera och styra sitt egna liv.22  

 

I och med att uppsatsen kommer beröra jämställdhetsperspektivet är det av stor relevans att 

förklara både begreppet jämställdhet och jämlikhet. Jämställdhet används i sammanhang när 

det gäller förhållandet mellan kvinnor och män. Alla ska ha samma makt att forma sina egna 

liv och samhället. Denna uppsats använder begreppet jämställdhet för att förklara vad som anses 

vara manliga och kvinnliga arbetsuppgifter inom personlig assistans. I ett jämställt samhälle 

ska både kvinnor och män inom yrkesområdet personlig assistans ta lika mycket ansvar för 

arbete, samt ha möjlighet att få och ge omsorg på lika villkor. Jämlikhet däremot är ett vidare 

begrepp av jämställdhet och innebär rättvisa och möjligheter mellan alla i samhället. 

Jämlikheten utgår från att alla människor har lika värde oavsett social tillhörighet, 

funktionsnedsättning, kön m.m.23 I uppsatsen används det i syfte att förklara när antingen 

brukaren eller assistenten får sätta sina behov åt sidan för att tillfredsställa den andre. Vilket 

även uppsatsens frågeställning berör, för vems rättigheter går egentligen före när det sker en 

kollision mellan lagstiftningarna AML och LSS?  Vidare för att det svenska samhället ska bli 

mer jämställt är det betydelsefullt att samtliga intuitioner utgår från ett jämställdhetsperspektiv. 

Detta i sig innebär att jämställdhet uppstår i ett samhälle där normer och beslut skapas och 

fastställs. I och med detta är det viktigt att jämställdhetsperspektivet har en central roll i samtliga 

beslutsfattningar som tas i samhället.24 Detta kommer vidare att diskuteras i analysen för att 

                                                
19 Termbanken, Socialstyrelsen, Begreppsklustret brukare.  
20 Prop. 1992/93:159, 6§, s. 5. 
21 Brusén, Peter & Printz, Anders (red.), Handikappolitiken i praktiken: [om den nationella handlingsplanen], 
Stockholm, 2006, s. 76. 
22 Brusén, Peter m.fl. Personlig assistans som yrke. Rapport/Socialstyrelsen: 2007-123-24. Augusti 2007, s. 8. 
23 Statistiska Centralbyrån(SCB), På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet 2018, s. 2–3.  
24 Statistiska Centralbyrån(SCB), På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet 2018, s. 4. 
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försöka få en förståelse hur begreppen jämställdhet samt jämlikhet appliceras i praktiken och 

lagstiftningarna. 
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2. Personlig assistans       
Sedan LSS trädde i kraft har yrket personlig assistent vuxit fram i det svenska samhället. I detta 

avsnitt kommer därför en tydlig presentation av yrket personlig assistent att göras. Inledningsvis 

kommer yrkets framkomst i Sverige att beskrivas för att sedan förtydliga vilka som får vara 

personliga assistenter. Vidare i avsnittet kommer yrket att lyftas fram ur ett 

jämställdhetsperspektiv där en inblick hur kvinnors och mäns olika förutsättningar inom yrket 

ser ut. Avslutningsvis kommer en förklaring av de bärande principerna som lagstiftningen LSS 

ligger till grund för.  

 

2.1 Personlig assistans framväxt 

Personlig assistans är den insats som fått mest uppmärksamhet i samband med 

handikappreformen som kom på 1990-talet.25 Begreppet infördes till Sverige genom 

Independent Living – rörelsen med utgångspunkt att den funktionsnedsatte ville ha sin egen rätt 

att själv kunna få bestämma över sin livssituation.26 Personlig assistans var från början tänkt 

för personer med rörelsehinder, men det visade sig att personlig assistans även var 

anpassningsbart till människor som av olika skäl behöver stöd i vardagen.27  Independent Living 

- rörelsen kom till Sverige via Adolf Ratzka som hade studerat på universitet med hjälp av 

personlig assistent i USA i ett flertal år. Där kom han i kontakt med amerikanska Independent 

Living som startade tidigt på 1970-talet. Rörelsen grundades utifrån att personer med 

normbrytande funktionshinder borde ha samma rätt till delaktighet och självbestämmande som 

alla andra i samhället. 28 Genom att Ratzka ordnade seminarier med representanter från USA i 

Sverige bildades så småningom Stockholms län, Independent Living förening (STIL) 1984. 

Föreningen fick en stor spridning i Sverige vilket sedan resulterade i att riksdagen fattade beslut 

om en ny rättighetslag LSS och LASS. I och med att de två nya lagarna trädde i kraft lagstiftades 

yrket personlig assistans. 29   

 

                                                
25 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 3.  
26 Larsson, Monica & Larsson, Stig, Att vara ett mänskligt hjälpmedel: en studie om att arbeta som personlig 
assistent, s. 20–21. 
27 Westberg, Kenneth. Trettio år sedan personlig assistans kom till Sverige. Intervju med Adolf Ratzka. 2017–01–
26 
28 Brusén, Peter & Flyckt, Karin, Perspektiv på personlig assistans, s. 29–32 
29 Ibid, s. 36–46. 
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2.2 Yrket personlig assistans 

Yrket personlig assistans klassas ofta inte bland människor som ett yrke med hög status, utan 

är ett så kallat genomgångsyrke med hög omsättning av personal. Det kan ses som ett tillfälligt 

yrke för många medan de samtidigt söker efter andra jobb eller funderar på eventuella andra 

möjligheter, exempelvis att utbilda sig.30 Trots yrkets låga status beskrivs personlig assistans 

som ett tillfredställande och betydelsefullt yrke.31  

 

Enligt regeringens proposition (1992/93:159) avser yrket personlig assistans ett personligt 

utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Stödet ska vara knutet 

till personen och inte till någon viss verksamhet. Personliga assistentens arbetsuppgifter är inte 

specificerade i lag men enligt LSS är målet att hjälpa brukaren i det dagliga livet.32 

Assistenterna ska även arbeta för att möjliggöra en annan medmänniskas rätt till 

självbestämmande samt skapa förutsättningar för den funktionsnedsatte att leva ett aktivt och 

delaktigt samhällsliv. Yrket handlar om att assistera brukaren i hemmet, på arbetsplatsen, i 

skolan eller under fritidsaktiviteter.33 Med andra ord att hjälpa till att utföra de sysslor som 

brukaren själv skulle ha utfört om han eller hon inte haft en funktionsnedsättning.34 Att varje 

dag ge den funktionsnedsatta möjlighet att leva ett liv som alla andra, gör att yrket personlig 

assistans utgör ett av samhällets mest angelägna yrke.35  

 

Brukaren skall enligt den självbestämmanderätt som LSS eftersträvar ha ett mycket stort och 

avgörande inflytande över hur assistansen skall utföras samt vem som anställs som personlig 

assistent.36 Själva kraven och kompetensen för assistenter skiftar men det är viktigt att som 

personlig assistent kunna tillgodose behov som är personliga, komplicerade och omfattande. 

Personkemin mellan brukaren och assistenten brukar även värderas högre hos brukaren vid 

anställning än assistenternas utbildning och tidigare erfarenheter.37 Arbetsuppgifterna kan 

innebära variationsrika dagar då assistenten ska hjälpa till att ersätta de funktioner som är 

nedsatta eller saknas hos den funktionsnedsatta. Det kan vara allt ifrån personlig hygien, 

måltider, av- och påklädning, städning38 och att helt enkelt agera “händer och fötter, armar och 

                                                
30 Arbetsmiljöverket, Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5, s. 16. 
31 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 8–9. 
32 Assistanskoll, Personliga assistenters arbetsuppgifter, 2007-11-14. 
33 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 12.  
34 Ibid s. 55. 
35 Ibid, s. 8. 
36 Prop. 1992/93:159, s. 174. 
37 Dehlin, Ann-Marie, Personlig assistent: en rättighet, ett yrke, s. 41–42. 
38 Lindström, Carola, Jobba som personlig assistent, s. 15. 
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ben” till den funktionsnedsatta.39 Det är viktigt att det finns tydliga riktlinjer för vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras hos brukaren. Om det inte gör det finns det risk för att konflikter 

uppstår mellan parterna samt kring arbetets innehåll.40 Vidare innebär yrket också en möjlighet 

till personlig utveckling, arbetsglädje samt givande samvaro med brukaren. Detta eftersom att 

utförandet av arbetet sker i nära samarbete med brukaren och dennes behov.41 Eftersom att 

arbetet sker i hemmiljö krävs det också flexibilitet ifrån assistenterna då det kan finnas andra i 

hemmet att ta hänsyn till. Svårigheter mellan assistenter och anhöriga kan dock förekomma när 

det gäller oklarheter i arbetsuppgifterna. Som assistent kan det upplevas att man inte vet vad 

man ska ta vägen eller vad man ska göra när anhöriga befinner sig i hemmet. På samma sätt 

kan anhöriga känna att de inte kan slappna av med assistenter i ständig närvaro. För att skapa 

en god arbetsplats krävs det att personliga assistenterna har en förmåga till självkännedom och 

att kunna läsa av andra i omgivningen.42   

 

Fortsättningsvis har brukaren själv möjlighet att vara arbetsgivare och därmed välja vilka 

personliga assistenter som skall anställas. Många väljer dock att anlita någon 

assistansanordnare till detta enligt LSS. Vem som helst kan bli personlig assistent idag, med 

enda krav att man fyllt 18 år eller inte är kapabel att arbeta på grund av sjukdom eller hög 

ålder.43 Yrkesgruppen är relativt ung samt består till största del av kvinnor, även fast båda könen 

och varierade åldrar finns representerade.44 Andelen män som arbetar inom personlig assistans 

är dock högre än inom andra omsorgsverksamheter.45 Anledningen till att det är flest kvinnor 

inom assistans kan bland annat bero på att yrket kan ses som ett yrke med bättre anpassade 

uppgifter för kvinnor än för män. Detta kan bero på den samhällsnorm som finns kring de båda 

könen, där omvårdnad samt skötsel av hushåll m.m. som den funktionsnedsatta inte längre kan 

utföra ligger inom den kvinnliga normen snarare än den manliga. I och med att omsorgsyrket 

betraktas som kvinnoyrke utifrån de normer som finns i samhället, anses kvinnor mer passande 

för yrket än män. Detta eftersom att män inte anses besitta samma kunskap och kompetens som 

kvinnor. Andra arbetsuppgifter inom personlig assistans som inte hör till den manliga normen 

                                                
39 Schömer, Eva, 'Personlig assistans [Elektronisk resurs] En arbetsrättslig limbo', Arbetsmarknad & Arbetsliv., 
23:3, 24-40, 2017, s. 32. 
40Taxén, Oskar. Arbete på̊ samma villkor som andra, 2016, s. 30. 
41 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 7.  
42 Ibid, s. 60. 
43 Assistanskoll, Att arbeta som personlig assistent.  
44 Arbetsmiljöverket. (2002) Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5. 
s. 2. 
45 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 29. 
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är skötsel av intimhygien hos brukaren.46 Brukaren anses har högre förtroende till kvinnor när 

det gäller just hygien. En anledning till detta är att arbetsuppgifterna lätt kan ”könskodas”, 

vilket innebär att intimhygien betraktas som kvinnliga sysslor.47 Skötsel som utfärdas av 

kvinnor anses ofta mer uppskattat av både män och kvinnor eftersom det anses som naturligt 

utifrån den feminina normen som finns i samhället. Ur ett jämställdhetsperspektiv kan det ses 

som att förutsättningarna är olika för män och kvinnor inom yrket. Acceptansen och tryggheten 

i att kvinnor klarar av arbetsuppgiften står i högre kurs än tron på att männen klarar av det. 

Dessa fördelar gör att kvinnor är överordnade på arbetsmarknaden när de kommer till yrket 

personlig assistans till skillnad från de flesta andra yrkesgrupper där männen har högre 

ställning.48 

 

I en rapport från Socialstyrelsen framgår det dock att en jämnare könsfördelning har betydelse 

för både brukare och verksamhet. Om det finns både manliga och kvinnliga representanter i 

arbetsgruppen finns det också möjlighet för brukaren att välja vem som ska göra vad. 49 Det är 

dock vanligt att kvinnor helst vill anställa personliga assistenter av samma kön eftersom att 

arbetssysslorna innefattar intimt arbete såsom hygien. Männen däremot har ett mer neutralt 

synsätt och kan tänka sig assistenter av båda könen.50 En jämnare könsfördelning samt 

arbetsfördelning skall leda till att verksamheten utvecklas både ur ett kvinnligt och manligt 

perspektiv, vilket ökar kvaliteten på insatserna. 51  

 
2.3 Brukarens självbestämmande och integritet 

Att ha assistenter i hemmet är inte alltid lätt, varken för brukare eller deras familjemedlemmar.52 

Därav är det viktigt för assistenter att följa vissa principer som lagstiftningen LSS ligger till 

grund för. Principerna är delaktighet, jämlikhet, integritet och självbestämmande som har till 

syfte att underlätta för varje enskild person med en funktionsnedsättning, att kunna känna sig 

mer självständig och delaktig i sitt eget liv.53 Den funktionsnedsatta skall ha möjlighet att vara 

involverad i planeringen, utformandet och genomförandet av insatser. Vidare skiljer sig behov 

och önskemål om stöd och service mellan funktionsnedsatta då ingen livssituation är den andre 

                                                
46 Gunnarsson, Evy & Szebehely, Marta (red.), Genus i omsorgens vardag, 2. uppl., Malmö, 2013, s. 149–151. 
47 Schömer, Eva, Personlig assistans - en arbetsrättslig limbo, s. 31.   
48 Gunnarsson, Evy & Szebehely, Marta, Genus i omsorgens vardag, s. 149–151. 
49 Asplund, Kjell. Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst. Rapport/socialstyrelsen: 2008-131-1, s.100. 
50 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 30. 
51 Socialstyrelsen, Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst, 2008, s. 100. 
52 Dehlin, Ann-Marie, Personlig assistent: en rättighet, ett yrke, s. 75. 
53 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007 s. 11. 
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lik, men även hos en och samma person under olika tider i livets skeden. För att uppnå målet 

om goda levnadsvillkor skall stödet utformas efter den funktionsnedsattas behov och 

önskemål.54   Om inte detta fullföljs är det svårt att hjälpa den funktionsnedsatta att få möjlighet 

till ett självständigt liv.55 Många funktionsnedsatta lever med stora beroendeförhållanden till 

omgivningen. Deras möjlighet att skapa sig en självständig tillvaro, ett inflytande och ansvar är 

ofta begränsat. Vid insatsen personlig assistans bör den funktionsnedsatta själv kunna avgöra 

vem som ska ge hjälpen, hur den ska ges och när.56 Genom att samarbeta med verksamheten, 

samt ge den funktionsnedsatta möjligheten att välja mellan assistans från kommun eller 

ekonomiskt bidrag ger det den funktionsnedsatta möjligheten att själv kunna bestämma över 

sin livssituation och insatsens utformning.57       

    

Vid arbete som personlig assistent är det också viktigt att ha empati för brukaren, vilket innebär 

att ha medkänsla, förståelse och förmåga att sätta sig in i brukarens situation. Som assistent är 

det dock inte alltid lätt att försöka leva sig in i brukarens situation eftersom att den 

funktionsnedsatte inte alltid kan uttrycka sig själv. I situationer som dessa ska assistenten skaffa 

sig mycket kunskap om olika funktionsnedsättningar samt kunskap om brukarens personlighet 

och om hans eller hennes tidigare liv. Det allra viktigaste är att assistenterna försöker lära känna 

brukaren och därmed få en förståelse för behov och önskemål.58 Två andra centrala delar i yrket 

personlig assistent är att visa brukaren respekt och integritet.59 Det är bra som assistent att ha 

förståelse för att arbetet sker i brukarens hemmiljö och inte enbart se det till att brukaren bor på 

arbetsplatsen. Som assistent är det därav viktigt med ständig eftertanke att respektera brukarens 

integritet.60 Likväl som det är viktigt för personliga assistenten att visa respekt för brukaren är 

det lika viktigt att göra det för familjemedlemmar som bor i hemmet. Målet som personlig 

assistent är att försöka skapa en god arbetsmiljö genom en respektfull och professionell relation 

med både brukare och anhöriga. Trots detta kan många missförstånd uppstå på grund av 

oklarheter. Vid dessa tillfällen är det viktigt att använda sig av sunt förnuft och ta reda på vad 

just det innebär för brukaren och anhöriga.61 Missförstånden mellan parterna kan ofta bero på 

okunskap och informationsbrist som kan lösas genom handledning och god dialog.62   

                                                
54 Prop. 1992/93:159 s. 50.  
55 Prop. 1992/93:159 s. 96–97. 
56 Prop. 1992/93:159 s. 63–64. 
57 Prop. 1992/93:159 s. 67–68. 
58 Lindström, Carola, Jobba som personlig assistent, s. 59. 
59 Ibid, s. 60. 
60 Fagerlund, Brittmarie & Frisk, Katharina, Att arbeta som personlig assistent, 1. uppl., Stockholm, 2003, s. 26. 
61 Lindström, Carola, Jobba som personlig assistent, s. 60–61. 
62 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 11.  
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3. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
För att få en inblick i LSS kommer det i detta avsnitt att presenteras en bakgrundbeskrivning, 

varför lagen kom till samt vad den har för syfte inom det svenska rättsväsendet. Detta följs av 

en beskrivning om vilka krav som ställs på den enskilde för att omfattas av lagen och därmed 

bli beviljad insatsen personlig assistans. 

 
3.1 Lagens framväxt 
Tillkomsten av lagstiftningen LSS har sin bakgrund i den svenska handikappreformen som 

trädde i kraft 1994. Arbetet med denna reform började genom att regeringen tillsatte en 

kommitté under 1988.63 Syftet med detta var att utreda landstinget och kommunernas insatser 

för människor med funktionsnedsättning.64 Utredningen fick namnet 1989 års 

handikapputredning. Kommitténs uppgifter var att analysera, kartlägga samt undersöka frågor 

om socialtjänstens insatser för funktionsnedsatta, rehabilitering och habilitering och vidare 

lägga fram förslag på åtgärder som behövdes genomföras. År 1991 presenterade utredningen 

sitt huvudbetänkande Handikapp-Välfärd-Rättvisa. Detta betänkande innehöll förslag som 

syftade till att förbättra stödet för människor med omfattande funktionsnedsättning eftersom att 

de ansågs befinna sig i en utsatt situation. Förslaget motiverade därmed behovet av att införa 

en ny lagstiftning, lag om stöd och service för vissa funktionsnedsatta. 65  Två år senare lämnade 

regeringen en proposition med förslagen till en förbättring av handikappolitiken, vilket sedan 

antogs av riksdagen senare samma år.66 I samband med detta infördes LSS och LASS (som 

numera ersatts av 51 kap socialförsäkringsbalken) i Sverige 1994. Lagstiftningarna 

kännetecknas av en humanistisk människosyn, vilket innebär att alla människor är lika värda. 

Bara för att en person har en funktionsnedsättning ska inte respekt för människovärdet 

förändras, utan alla i samhället ska ses med fullvärdiga rättigheter. Vidare är syftet med dessa 

lagar att underlätta den funktionsnedsattes vardag genom att främja människors jämlikhet i 

levnadsvillkor, samt låta personen i fråga själv kunna påverka utformningen av sin service och 

sitt stöd.67 

 

                                                
63 Larsson, Monica & Larsson, Stig, Att vara ett mänskligt hjälpmedel: en studie om att arbeta som personlig 
assistent, s. 22. 
64 Kommittédirektivet 1988:53, Samhällets stöd för människor med funktionshinder. 
65 Prop. 1992/93:159, s. 40. 
66 Prop. 1992/93:159. 
67 Bergstrand, Bengt Olof, LSS: stöd och service till vissa funktionshindrade, [Ny, uppdaterad utg.], Komlitt, 
Höganäs, 2012, s. 8–9. 
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LSS är en rättighetslag vilket betyder att personer som uppfyller kriterierna för insatser har rätt 

till insatser som begärs av den funktionsnedsatte. Lagen skall ge personer med varaktiga och 

omfattande funktionsnedsättningar god livskvalité samt den hjälp de behöver i vardagen. LSS 

kallas även för en pluslag vilket innebär att lagen kompletterar stödet som ges enligt andra 

lagar, Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt Socialtjänstlagen (2001:453). Lagen används 

när HSL och SoL inte är tillräckliga för att försäkra att den funktionsnedsatta får goda 

förutsättningar och levnadsvillkor. 68  

 
3.2 Insatser och grundläggandebehov 

Yrket personlig assistans är en av tio individinriktade rättigheter som anges i LSS, och avser 

ett personligt utformat stöd för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar.69 

För att bli berättigad till insatser enligt LSS krävs det att personen i fråga tillhör den så kallade 

personkretsen som regleras i 1§ LSS. Begreppet är uppdelat i tre grupper och omfattar personer 

med: 

”1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 
beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i 
den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller 
service.”70 

 

Förutom att personen skall tillhöra en av de tre personkretsarna måste personen även vara i 

behov av de grundläggande behoven enligt 9§ första stycket LSS. De grundläggandebehoven 

är av stor betydelse för om personen med funktionsnedsättning ska bli beviljad personlig 

assistans. Behoven definieras som hjälp med måltider, personlig hygien, av- och påklädning, 

att kommunicera samt annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 

funktionshindrade.71 De tre första grundläggande behoven måste vara personliga och 

integritetsnära medan de två sistnämna sätter mer krav på kunskapen om den funktionsnedsatta. 

Alla fem grundläggande behoven förutsätter dock att behovet ska vara av en viss karaktär. 72 

Vid berättigande till stöd skall den funktionsnedsatta ha stort inflytande till när och hur stödet 

skall ges. Stödet finansieras olika beroende på hur många timmar assistans som behövs. Vid 

                                                
68 Lindström, Carola, Jobba som personlig assistent, 1. uppl., Gothia, Stockholm, 2011, s. 10–11. 
69 9§ LSS. 
70 1§ LSS. 
71 9a§ LSS. 
72 Erman, Margareta, LSS: en vägledning, 2. uppl., Komlitt, Helsingborg, 2015, s.86. 
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behov som är högst 20 timmar i veckan finansieras insatsen personlig assistans eller ekonomiskt 

stöd till sådant, från kommunen. Om behovet är mer än 20 timmar i veckan övergår 

betalningsansvaret från kommunen till staten vilket innebär att försäkringskassan går in med 

ekonomisk ersättning. Genom att ge den funktionsnedsatta assistenträttigheter ger det personen 

både möjligheter och makt över sitt sätt att leva.73 

 

När det är klart att en person med funktionsnedsättning omfattas av LSS skall en bedömning av 

det totala hjälpbehovet göras. Det finns ingen tidsmässig gräns när det gäller hjälpbehovets 

omfattning men den tidsmässiga omfattningen har betydelse när det gäller den totala 

bedömningen av den funktionsnedsattas hjälpbehov. Hela livssituationen skall bedömas och 

den funktionsnedsattas vardag skall kartläggas. Det görs genom att undersöka återkommande 

aktiviteter av vardagligt slag, såsom hjälp med hygien, hjälp med att kunna äta, kommunicera 

eller för att klä av och på sig. Om det visar sig att den funktionsnedsatta har ett stort behov av 

hjälp i tid, talar det för att personen i fråga ska få assistans.74 I en dom yttrade sig HFD att 

hjälpbehov med personlig hygien som var beräknad till tre timmar i veckan ansågs som lite tid. 

Insatsen personlig assistans kunde därför inte beviljas. Anledningen var att hjälpen behövdes 

under få tillfällen varje dag och sammanlagt under en mycket kort tid vid dessa tillfällen. Därav 

är ett hjälpbehov som är beräknat till tre timmar i veckan inte tillräckligt omfattande för att bli 

berättigad personlig assistans.75  

 

De tre första grundläggande behoven, personlig hygien, måltider samt av- och påklädnad avser 

mer praktiska hjälpbehov. 76  Dessa behov kan tillsammans eller var för sig ge en person med 

funktionsnedsättning rättighet till assistans.77 Utvecklad praxis på området samt 

försäkringskassans dokument måste också vägas in vid bedömning av de grundläggande 

behoven. Detta för att se om den funktionsnedsatte ska bli beviljad personlig assistans och 

assistansersättning.78 HFD fastslår i en dom 2009 att dessa tre grundläggande behoven inte 

alltid ger en person berättigande till assistans utan att det krävs att behoven är av en viss 

karaktär.  I fallet behövde J.P hjälp med matlagning, hygien, av och påklädnad, förflyttningar 

                                                
73 Brusén, Peter & Printz, Anders, Handikappolitiken i praktiken, s. 79–80. 
74 Dehlin, Ann-Marie, Personlig assistent: en rättighet, ett yrke, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 28–29. 
75 HFD, beslut den 13 mars 2018, mål 1057–17. 
76 Försäkringskassan, Personkrets och grundläggande behov - Bedömningen av grundläggande rekvisit för 
assistansersättning, Rättslig kvalitetsuppföljning 2015:2, s. 12.  
77 SOU 2008:77, Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med 
funktionsnedsättning, s. 437 
78 Försäkringskassan, Assistansersättningens utveckling, 2017-02-01, s. 23.  
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etc. Detta efter att J.P brutit lårbenshalsen samt drabbats av hjärninfarkt vilket medförde 

förlamning i vänsterarm och ben. När det gäller tillämpningen av insatsen personlig assistans  

ansåg HFD att enligt förarbetarnas tolkning är inte J.Ps hjälpbehov av sådant kvalificerat slag 

som förutsätts. Bedömningen grundade sig i att det ska vara fråga om hjälp och stöd av krävande 

eller på annat sätt komplicerad natur, av mycket privat karaktär. Hjälpbehovet måste därför vara 

känsligt och privat för den personliga integriteten. Eftersom att J.Ps hjälpbehov inte var av den 

karaktär beaktades de inte heller vid bedömningen av rätten till personlig assistent. Då J.P 

kunde äta själv men inte laga maten, duka eller dela med kniv och gaffel, ansåg HFD att det 

inte var ett grundläggande behov. Detta innebär alltså att det grundläggande behovet, hjälp vid 

måltid endast betyder hjälp med att föra maten till munnen. Hur maten vidare ska komma hem 

till dig, tillagas samt serveras på tallrik spelar således ingen roll.79 I och med detta fallet har 

följden blivit att personer som är beroende av hjälp blivit berättigade assistans på grund av vad 

som bedöms vara integritetskänsliga behov och inte på grund av grundläggande behoven. 

HFD:s bedömning medför att det som kan klassas som grundläggande behov egentligen är 

begränsat till vad som skulle kunna anses vara integritetskänsliga behov, HFD begränsar därav 

begreppet grundläggande behov. 80 

 

I de två ovannämnda fallen kan uppfattning av den funktionsnedsattes hjälpbehov inte alltid 

stämma överens mellan myndigheter och den funktionsnedsatta. Myndigheterna såsom 

kommunen och försäkringskassan gör en bedömning av den enskildes rätt till assistans och inte 

om den funktionsnedsatte har ett hjälpbehov. Det är inte tillräckligt att den funktionsnedsatte 

har behov av hjälp eller en viss diagnos, utan behoven måste vara av en viss karaktär. Den 

enskilde ser däremot ofta det totala behovet av stöd och hjälp oavsett om det kan betraktas som 

ett grundläggande behov. 81 Genom att det ständiga sker förändringar i praxis av de 

grundläggande hjälpbehoven uppstår det problematik med tolkningen av vad begreppet 

innefattar. 

 

 

                                                
79 RÅ 2009 ref. 57. 
80 Blanck, Cecilia m.fl. Skrivelse rörande Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag om rättssäkerhet och 
enhetlighet i assistansersättning (Svar på uppdrag om assistansersättning, Dnr 041762–2010-FPSS) s. 1–4. 
81 Erman, M., LSS – en vägledning, s. 86.  
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4. Arbetsmiljö 
Yrket personlig assistent innebär att hjälpa den funktionsnedsatta att leva ett vardagligt liv utan 

komplikationer. Detta innebär ofta att personliga assistenterna har sin arbetsplats samt utför 

sina arbetsuppgifter i brukarens hem. I detta avsnittet presenteras betydelsen av 

arbetsmiljölagen och dess föreskrifters inom yrket personlig assistans. Slutligen introduceras 

arbetsgivarens skyldigheter inom yrkesområdet samt kollisionen mellan arbetsmiljörättsliga 

och socialrättsliga bestämmelser.  

 
4.1 Arbetsmiljö inom personlig assistans 

Människans arbete utgör en stor del av livet vilket innebär att arbetsmiljön är en viktig faktor 

för hälsan. Konsekvenserna av en dålig arbetsmiljö kan vara negativ för både verksamheter, 

individer och samhället då hög arbetsbelastning samt olämpliga arbetsplatser leder till ohälsa 

och sjukskrivningar.82 Arbetsmiljöverket (AV) är en statlig myndighet som ansvarar över att 

arbetsgivare följer lagar och regler som finns för att uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.83 

En god arbetsmiljö är en laglig rättighet där arbetsmiljölagen är gällande för de flesta 

arbetsplatser.84 Syftet med lagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå 

en god arbetsmiljö.85  

 

Som nämnt tidigare beskrivs yrket personlig assistent som ett betydelsefullt arbete där man har 

en tillfredsställande samvaro med brukaren men även ett arbete där svårigheter 

existerar.86 Arbetsmiljön är i stor utsträckning i brukarens hem där hemmets utformning kan 

göra det svårjobbat för assistenterna. Detta eftersom att arbetsutrymmet kan vara begränsade 

eller trånga. Viktiga hjälpmedel för att underlätta arbetssituationen för assistenterna kan också 

utebli för att brukaren och dennes anhöriga vill behålla hemmet på ett visst sätt. Följden av detta 

kan leda till konsekvenser för den fysiska arbetsmiljön.87 Det är viktigt att arbetsmiljön är 

tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur samt anpassas efter människors olika 

förutsättningar i psykiska och fysiska avseenden. Det är även viktigt att arbetet anordnas så att 

det kan utföras i sund miljö där arbetslokalerna är lämpligt utformade ur arbetsmiljösynpunkt. 

                                                
82 SOU 2009:47, God arbetsmiljö – en framgångsfaktor? s. 8. 
83 Arbetsmiljöverket, Om oss. 
84 Lindström, Carola, Jobba som personlig assistent, s. 53. 
85 1kap 1§ AML. 
86 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 8. 
87 ibid, s. 38. 
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Slutligen ska luft, ljud, ljus samt andra liknande arbetshygieniska förhållanden vara 

tillfredsställande hemma hos brukaren.88  

 

Ensamarbete är även vanligt inom yrket vilket ofta innebär större variation av arbetsuppgifter, 

där assistenterna får tid för den sociala kontakten till brukaren samt att personalkonflikter inte 

förekommer. Trots att ensamarbete upplevs som positivt i många fall anses det vara ett av de 

största arbetsmiljöproblemen inom yrket. Anledningen är att arbetet utförs hemma hos brukaren 

vilket kan leda till att assistenterna kan stöta på problem av psykosocial karaktär. 89  Det kan 

vara allt ifrån konflikter med brukare eller anhöriga där det förväntas att man ska smälta in och 

anpassa sig i olika sammanhang och miljöer, men även att arbetet ska kunna utföras 

”osynligt”.90 Assistenterna kan även känna en osäkerhet med ansvaret gentemot brukaren och i 

sin yrkesroll.91 På grund av detta har ensamarbete blivit en av de mest förekommande 

nackdelarna med yrket personlig assistans.92 

Personliga assistenters arbetsmiljö kan även innefatta påfrestningar och risker för hot och våld 

vid arbete i hemmiljö.93 I ett ärende förbjöd AV kommunen att låta sina arbetstagare utföra 

ensamarbete på grund av att det fanns brister i arbetsmiljön. Brukarens make hade problem med 

missbruk och hade utsatt assistenterna för verbala hot, kränkningar samt sexuella anspelningar. 

AV menade på att det därmed förekom allvarlig och omedelbar fara för personalen i brukarens 

hemmiljö. I och med detta ville AV förbjuda ensamarbete med undantag vid omvårdnadsarbete 

utanför brukarens bostad och utan makens närvaro. Arbetsgivaren ska dock ha ansvar att se till 

att tydliga instruktioner finns för hur assistenterna ska agera vid förekomst av hot och våld. 

Kommunen överklagade och menade på att brukaren mår bättre av att inte ha dubbelbemanning 

i bostaden. Samt att det har förekommit att maken blivit provocerad av två personliga assistenter 

på plats. Beslutet om dubbelbemanning ska även bestämmas av personalen vid bedömning om 

aktuella dagsläget. AV hävdade vidare att brist på kunskap hos personal föreligger vid 

missbruk, hot och våld. Regeringen fastställer därmed AV:s beslut på grunderna av att 

                                                
88 2kap 1–4§§ AML. 
89Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 42–50. 
90 Dehlin, Ann-Marie, Personlig assistent: en rättighet, ett yrke, s. 43. 
91 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 42 
92 Ibid, s. 65. 
93 Ibid, s. 8.  
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ensamarbete i kombination med våld eller trakasserier kan förorsaka psykiska påfrestningar för 

assistenterna.94  

Det kan även uppstå andra arbetsmiljöproblem som konsekvens av brukarens vanor eller 

livsstil. Vid dessa situationer kan den personliga assistentens arbetsmiljö sättas emot brukarens 

självbestämmande.95 Detta har belysts vid ett mål från kammarrätten i Jönköping där frågan 

rörde om kommunen var skyldig att förhindra att personalen på ett gruppboende utsattes för rök 

från de boende.  I domen konstaterades det dock att det inte var möjligt att förbjuda brukarna 

att röka i sin egna bostad. Personalen var därmed tvungna att utföra de insatser som brukaren 

har rätt till i dennes bostad enligt LSS. I målet har arbetsgivaren försökt uppmana brukarna att 

använda rökrummet i gruppbostaden samt uppmanat att inte röka i lägenheterna. Arbetsgivaren 

har även köpt skyddsmasker och anpassat arbetsfördelningen så att personalen turas om att vara 

hos de brukare som röker mest. Omplacering av personalen har även erbjudits till likvärdigt 

arbete. Domstolen konstaterar att det är omöjligt att undgå risker för ohälsa i många fall trots 

att arbetsgivaren har vidtagit alla åtgärder som går för att komma tillrätta med 

arbetsmiljöproblemen. Trots att arbetsgivaren vidtagit åtgärder går det inte alltid i förhållande 

till vad de boende har för behov. Med hänsyn till brukarens integritet och självbestämmande 

fick arbetsmiljöaspekterna stå tillbaka för de boendes behov.96  

 

Det ovanstående målet från kammarrätten belyser konflikter som kan uppkomma när 

arbetsmiljön ställs mot brukarens livsstil och vanor. Vid förbättring av arbetsmiljön måste 

problemen påtalas för att sedan åtgärdas, detta kan vara svårt i relationen mellan brukaren och 

assistenten.97 Balansen mellan lagarna är viktig för att både brukarens och assistentens 

rättigheter ska bli tillgodosedda.  

 
4.2 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar  
Vem som är arbetsgivare inom yrket personlig assistans varierar. Brukaren kan själv vara 

arbetsgivare eller så kan assistansen administreras av assistansföretag, kommun eller 

kooperativ. Det är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret och ska därmed se till att det 

föreligger en god arbetsmiljö på arbetsplatsen så att personal och brukare ska känna sig trygga. 

Enligt AV ska arbetsmiljöuppgifterna inte fördelas till brukaren utan till chefer, arbetsledare 

                                                
94 Regeringsbeslut N2003/5240/ARM, 2004-10-21. 
95 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 45. 
96 Kammarrättens i Jönköping dom den 14 januari 2010 i mål 360–09. 
97 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007 s. 46. 
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eller anställda. Detta beror på att stora rollkonflikter kan uppstå om brukare har 

arbetsmiljöansvar, eftersom att brukaren då måste väga sina egna behov mot assistenternas 

behov.98 

 
Vidare ansvarar arbetsgivaren för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för olycksfall eller ohälsa. Arbetsgivaren har även i uppgift att vidta 

eventuella åtgärder med utgångspunkt att allt som kan leda till olycksfall och ohälsa ska ändras 

eller ersättas.99 Detta kan vara problematiskt när det gäller arbetsplatser som är icke traditionella 

såsom att arbeta i någon annans hem i form av personlig assistans. I jämförelse med de mer 

traditionella arbetsplatserna som exempelvis kontor eller fabrik. En anledning till att det är 

svårare att arbeta i någon annans hem är att arbetsgivaren har ett ansvar över platser som denne 

inte har beslutandemakt över. Brukaren har exempelvis rätt att möblera på det sätt som passar 

denne vilket kan leda till att arbetsmiljön inte blir lämpligt utformad och tillfredsställande för 

assistenten. Följden av detta kan bli att brukarens och assistentens behov inte stämmer 

överens.100 
       

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret när det gäller arbetsmiljön men det är även viktigt 

att arbetsgivaren och arbetstagaren samverkar för att åstadkomma en god arbetsmiljö på 

arbetsplatsen.101 Arbetsgivaren har i uppgift att förtydliga arbetstagarens arbetsuppgifter102 

samt se till att arbetstagaren har den kunskap och kännedom som behövs för att undvika att 

arbetsmiljön blir av riskfylld karaktär.  Detta eftersom att en arbetsuppgift som utförs på ett 

felaktigt sätt under en längre tid kan leda till arbetsskada och ohälsa, exempelvis tunga lyft 

hemma hos brukaren.103 Som arbetsgivare är det viktigt att göra hembesök hos brukaren innan 

personliga assistenter börjar sin tjänst. Detta skall göras för att underlätta uppföljningen av 

brukarens behov av hjälpmedel.  

 

När personliga assistenterna sedan har börjat sitt arbete är det viktigt att arbetsgivaren kommer 

ut på arbetsplatsen för att pröva den befintliga hjälpmedelutrustningen tillsammans med både 

personal och brukare. Eftersom att hjälpmedelsutrustning är en färskvara, bör den ses över och 

följas upp kontinuerligt. Detta kan exempelvis bero på att brukarens tillstånd försämrats eller 

                                                
98 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 39. 
99 3kap 2§ AML.  
100 Schömer, Eva, Personlig assistans - en arbetsrättslig limbo, s. 26. 
101 3kap 1a§ AML. 
102 Taxén, Oskar. Arbete på samma villkor som andra, s. 30. 
103 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, s. 12. 
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att ny teknik har kommit ut på marknaden, därav kan hjälpmedlet behövas uppdateras. När det 

gäller hjälpmedel är det arbetsgivarens ansvar att utrustningen är korrekt och att förflyttningar 

sker på rätt sätt. Om personliga assistenter skulle skada sig i lyft och få bestående yrkesskador 

är det arbetsgivaren som blir ersättningsskyldig.104 För att undvika detta är det viktigt att 

arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter som återfinns i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren gör 

detta genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att arbetsgivaren ska 

leda, planera samt kontrollera verksamheten för att arbetsmiljön ska tillfredsställa 

arbetstagarens behov. Det systematiska arbetet ska vara en naturlig del i verksamheten och 

omfatta sociala, psykologiska samt fysiska faktorer som har betydelse för arbetsmiljön. 

Arbetsgivaren har skyldighet att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker 

som kan uppstå på arbetsplatsen. En dokumentation av riskbedömning, sammanställning av 

skador och tillbud samt handlingsplaner ska därför göras samt alltid föras skriftligt. Syftet med 

denna dokumentation är att fungera som hjälpmedel i arbetet.105  

 

Som nämnt i avsnitt 4.1 Arbetsmiljö inom personlig assistans, är det vanligt att ensamarbete 

förekommer inom personlig assistans. Arbetsgivaren har ett särskilt ansvar att beakta denne 

eftersom att ensamarbete medför större risk för olycksfall och ohälsa. Ett särskilt beaktande ska 

göras utifrån varje arbetstagares psykiska och fysiska förutsättningar eftersom att 

arbetsplatserna ser olika ut samt att arbetssituationen upplevs olika av varje person. Vidare när 

det gäller ensamarbete är det av stor betydelse att arbetstagaren har den utbildning, information 

och introduktion som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Den ensamarbetande ska 

även har möjlighet till direktkontakt med kollegor eller arbetsledare för att känna en trygghet 

om nödsituationer uppstår106 Arbetsgivaren ställs mot liknande krav när det gäller verksamheter 

med risk för våld eller hot om våld. Även här skall information, utbildning samt instruktion ges 

till arbetstagaren för att skapa en säker och trygg arbetsplats.107 Vid arbetsplatser med påtagliga 

risker för våld eller hot får inte ensamarbete ske.108 Det är viktigt att arbetstagaren i sådana 

psykiskt påfrestande arbeten får regelbundet stöd och handledning. Därför kan 

arbetsplatsträffar vara av stor betydelse, eftersom att det ger möjlighet för arbetstagare att 

träffas regelbundet för samråd, information och utbildningar.109 

                                                
104 Dehlin, Ann-Marie, Personlig assistent: en rättighet, ett yrke, s. 105. 
105 3kap 2a§ AML och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, s. 3–4. 
106 3kap 2§ 2st AML och AFS 1982:3. Ensamarbete, 2,4§§. 
107 AFS 1993:2. Våld och hot i arbetsmiljön, 4§. 
108 AFS 1993:2. 8§. 
109 AFS 1993:2. s. 8. 
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4.3 Krocken mellan AML och LSS 

Yrkesområdet personlig assistent är som nämnt tidigare i uppsatsen en växande arbetsmarknad 

där LSS och AML har en viktig funktion för både brukare och assistenter. Trots att lagarna 

tillhör två skilda rättsområden stöter de ofta ihop i praktiken. Då gäller det att det finns en balans 

mellan lagarna så att både brukare och assistenter får sina rättigheter tillgodosedda.110 Eftersom 

att yrkesgruppen personlig assistans skiljer sig en del i jämförelse med andra yrken i 

samhället111, förekommer situationer där AML åsidosätts eftersom att LSS är en 

rättighetslag.112 Genom att se yrket utifrån ett jämställdhetsperspektiv framkommer det att 

anställda på ickekonventionella arbetsplatser såsom assistansyrket inte har samma möjligheter 

till en lika trygg arbetsmiljö som gäller generellt på arbetsmarknaden. Inom personlig assistans 

minskar dessa möjligheter bland annat när LSS träder i kraft.113 Att anpassa en arbetsplats som 

samtidigt är brukarens hem försvårar möjligheterna att ge den anställda samma möjligheter och 

skydd i sin arbetsmiljö som andra arbetstagare på arbetsmarknaden.114 Personliga assistenter 

och brukare påverkas dock inte bara av LSS och AML utan andra aktörer påverkar också såsom 

kommuner, försäkringskassan och assistansanordnare. Dessa aktörer påverkar både finansiellt 

samt bidrar till att skapa en god arbetsmiljö och anställningstrygghet för både brukare och 

assistenter.115 

 

Vidare har JO ett flertal gånger yttrat sig över konflikter när AML konkurrerar med andra 

lagstiftningar såsom LSS.116 Förhållandet mellan dessa lagstiftningar behandlas i JO 2003/04. 

I bedömningen om A.M nekade kommunen personlig assistans på grund av arbetsmiljöskäl 

trots att A.M var beviljad assistansersättning. Kommunen ansåg att A.M måste förbättra 

arbetsmiljön i hemmet eller vända sig till andra utförare av personlig assistans. För att försöka 

reda ut ärendet hänvisar ombudsmannen till tidigare JO-beslut och dess resonemang, kring 

vilken utsträckning arbetsmiljöns bestämmelser påverkar myndigheters skyldigheter när det 

gäller den funktionsnedsattes rättigheter.117 I ett av fallen berörs inte personlig assistans men 

                                                
110 Schömer, Eva, Personlig assistans - en arbetsrättslig limbo, s. 24,35. 
111 Taxén, Oskar. Arbete på̊ samma villkor som andra, s. 39. 
112 Kammarrättens i Jönköping dom den 14 januari 2010 i mål 360–09. 
113 Schömer, Eva, Personlig assistans - en arbetsrättslig limbo, s. 26. 
114 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 7–8.  
115 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 22–23 samt Brusén, Peter & Printz, Anders, 
Handikappolitiken i praktiken, s. 79. 
116 Schömer, Eva & Olsson, Linnea, I skärningspunkten av arbetsmiljö och socialrätt: Arbetsmiljöproblematiken 
vid arbete i annans hem i form av hemtjänst eller personlig assistans, ingår i Festskrift till Ann Numhauser-
Henning, Rönnmar, Mia & Votinius, Jenny Julén (red.), s. 761.  
117 JO:s ämbetsberättelse 2003/04, Dnr 4467–2000, s. 317–323. 
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får ändå betydelse eftersom att fallet belyser hur förhållandet mellan de arbetsmiljörättsliga och 

socialrättsliga regelverken bör hanteras.118 I ärendet riktas kritik mot föreståndare på olika 

behandlingshem där två personer uppträtt våldsamt och hotfullt mot personalen. Diskussionen 

följde sedan om föreståndarna haft rätt att skriva ut en klient som vårdats i ett hem för vård av 

missbrukare på grund av arbetsmiljöskäl. JO menar vidare att arbetsmiljön inte får vara en 

avgörande faktor vid beslut om berättigande till behandling.119 JO valde sedan samma argument 

i ärendet som rörde förhållandet mellan SoL:s skyldigheter gentemot vårdtagaren och AML:s 

skyldigheter gentemot arbetstagarna.120 JO yttrar sig att kommunen kan erbjuda insats av annat 

slag om SoL inte uttrycker vilka insatser som ska utföras i ett specifikt fall. Samtidigt 

konstaterar JO att arbetsmiljöskäl inte får medföra att den enskilde ställs helt utan hjälp som är 

behövlig.121 

 

Utifrån dessa tidigare ärenden för JO vidare resonemanget kring ärendet 2003/04. 

Arbetsgivaren har ett stort ansvar att vidta åtgärder för att säkerställa att både LSS och 

AML tillämpas så att båda parter som berörs blir tillfredsställda. Om det sedan uppstår en sådan 

situation där arbetsgivaren inte lyckas skapa en godtagbar arbetsmiljö för sina anställda måste 

kommunen kunna erbjuda en insats i annan form. JO menar vidare på att LSS verksamheter 

grundas på principer som brukarens självbestämmanderätt, jämlikhet, delaktighet och integritet. 

Vilket innebär att brukaren skall ges medbestämmande över sitt berättigande till insatser. I och 

med detta anser JO att det föreligger tolkningssvårigheter gällande kommunens skyldighet att 

erbjuda insats i enlighet med AML respektive brukarens rätt till insats. Följden av detta blev att 

JO uppmärksammade den föreliggande problematiken genom att skickade en kopia av det 

fastställda beslutet till socialdepartementet. 122 

 

Socialstyrelsen och Länsstyrelsen uppmanades i en motion 2003 att se över problematiken 

kring tolkningen av lagarna AML och LSS. Ändamålet med motionen var att hjälpa 

arbetsgivare och arbetstagare såsom personliga assistenter, med tolkning av regler och krav för 

arbete i någon annans hem. Denna motion avslogs likväl senare av regeringen.123 Regeringen 

                                                
118 Schömer, Eva & Olsson, Linnea, I skärningspunkten av arbetsmiljö och socialrätt: Arbetsmiljöproblematiken 
vid arbete i annans hem i form av hemtjänst eller personlig assistans, s.  761.  
119JO:s ämbetsberättelse 1989/90, D nr 2640–1 987, 49 1-1 988, s. 253–254.  
120 Schömer, Eva & Olsson, Linnea, I skärningspunkten av arbetsmiljö och socialrätt: Arbetsmiljöproblematiken 
vid arbete i annans hem i form av hemtjänst eller personlig assistans, s. 761. 
121 JO:s ämbetsberättelse 1989/90, Dnr 1 1 97-1988, s. 215.  
122 JO:s ämbetsberättelse 2003/04, Dnr 4467–2000, s. 317–323. 
123 Motion 2003/04: A368. Problem när LSS och Arbetsmiljölagen krockar. 
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har dock tillsatt en utredning 2018 där en översyn av yrket personlig assistans kommer att göras. 

Utredningen kommer bland annat undersöka arbetsförhållanden och arbetsledningsansvar, 

undersöka vilka arbetsuppgifter som yrket ska innefatta samt lämna förslag på åtgärder som 

syftar till goda arbetsförhållanden mellan assistenter och brukare. Resultatet av denna utredning 

kommer presenteras år 2020124 och leder förhoppningsvis till en förbättring kring 

lagstiftningarna LSS och AML. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
124 Kommittédirektiv 2018:72 Översyn av yrket personlig assistent. 
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5. Analys 
LSS är en viktig lagstiftning som berör många på ett personligt plan. Det berör inte bara den 

funktionsnedsatta utan även anhöriga där lagen väcker förhoppningar och förväntningar om ett 

bra liv. Insatsen personlig assistans har till ändamål att göra detta möjligt för alla inblandade. 

Trots detta föreligger det en problematik kring LSS och AML där tolkningar av lagarna och 

rättspraxis har en stor roll. Uppsatsen har syftat till att besvara två frågeställningar som här 

nedan kommer att sammanfattas. 

 
5.1 Rättsligt förhållande mellan brukare och personlig assistans 

Sedan LSS trädde i kraft 1994 har insatsen personlig assistent blivit ett växande yrke. Personlig 

assistans klassas inte som ett yrke med hög status men kan trots det anses som ett av samhällets 

viktigaste yrken i min mening. Assistentens uppgift är att hjälpa till att skapa möjligheter och 

förutsättningar för den funktionsnedsatta att leva ett liv som alla andra. Den funktionsnedsatta 

ska även ges möjligheter att vara delaktig i samhället, ges självbestämmande samt inflytande 

över sitt egna liv.125 Det är därmed viktigt att stödet utformas efter den funktionsnedsattas behov 

och önskemål. Genom att göra detta ges den funktionsnedsatta möjligheten att vara involverad 

i planering av insatser, utformandet och genomförandet, vilket vidare ökar möjligheten till ett 

självständigt liv med goda levnadsvillkor. Den funktionsnedsatte lever även med stora 

beroendeförhållanden till omgivningen.126 Vilket innebär att assistenten ska hjälpa till att utföra 

de sysslor som brukaren själv skulle ha utfört om han eller hon inte haft en 

funktionsnedsättning.127 Assistenten ska agera brukarens händer och fötter helt enkelt.128 Att 

som funktionsnedsatt då behöva oroa sig för att det kommer ske en förändring i insatsen eller 

att den kommer dras in eftersom att det totala hjälpbehovet inte utgör tillräckligt med tid129, 

överensstämmer inte med de rättigheter som LSS står för. Dessa rättigheter innebär att varje 

enskild person har rätt till självständigt liv med möjlighet att kunna leva som andra i 

samhället.130 Som funktionsnedsatt är känslan av trygghet enligt min mening en otroligt viktig 

faktor, därav är det nödvändigt att LSS som rättighetslagstiftning håller sig till sitt syfte.  

 

                                                
125 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 8–11. 
126 Prop. 1992/93:159 s. 63. 
127 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 55. 
128 Schömer, Eva, Personlig assistans - en arbetsrättslig limbo, s. 32. 
129 HFD, beslut den 13 mars 2018, mål 1057–17. 
130 5§ LSS.  
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Vidare vad som anses vara grundläggande behov uppges i lagen men är trotts det inte självklart 

när det gäller tolkning av vad behoven egentligen innefattar. För att bli berättigad assistans 

kräver HFD att hjälpbehovet är av en viss karaktär samt är känsligt och privat för den personliga 

integriteten. Trots att den funktionsnedsatta har rätt till hjälpbehov kan assistans nekas eftersom 

att behovet inte är känsligt i förhållande till den personliga integriteten.131 Detta är en 

bedömning som i min mening är otydlig i praktiken och skapar vidare svårigheter gällande 

tolkning. För vem förutom den funktionsnedsatte själv vet vad som anses vara känsligt för sin 

integritet. Tydligare riktlinjer samt förtydligande av begreppet grundläggande behov hade varit 

att föredra, detta eftersom den funktionsnedsattas ständiga oro över sin insats då 

förhoppningsvis hade minskat. 

 

Personliga assistenter arbetar till största utsträckning i brukarens hem där utformningen och 

krav från brukaren och dess anhöriga kan försvåra arbetssituationen.132 Detta innebär att 

assistenternas rättigheter ofta får sättas åt sidan för brukarens rättigheter. Enligt KR utsätts 

arbetstagarnas hälsa för en risk under deras arbete som personlig assistent. Detta beror på att de 

måste tillfredsställa brukarens behov, vilket då leder till att deras egna behov sätts i andra 

hand.133 Eftersom att brukarens självbestämmande är en stor del för att denne ska kunna 

kontrollera sitt egna liv kan det vara svårt för arbetstagare och arbetsgivaren att förbjuda 

exempelvis rökning. Däremot kan arbetsgivaren förklara vad konsekvenserna kan bli både för 

brukaren och personliga assistenter.134 Fortsättningsvis vid bedömningar av arbetstagarnas 

risker på arbetsplatsen utgör förarbeten till AML en stor del av domskälen. I 3 kap 2-2a§§ AML 

görs en bedömning för att se om arbetsgivaren vidtagit alla åtgärder som krävs för att 

arbetstagaren inte ska utsättas för risker och ohälsa samt om det systematiska arbetet följs. 

Enligt ovannämnda mål från kammarrätten kan dessa åtgärder vara att arbetsgivaren informerar 

brukaren om dennes oönskade beteende, bistå med skyddsutrustning till personalen samt 

anpassa arbetsfördelningen för de anställda.135   

 

Trots att det använda målet från kammarrätten måste beaktas med en viss försiktighet då utfallet 

kan ändras i högre instans visar fallet på ett tydligt sätt problematiken mellan AML och LSS 

samt vilken av parternas rättigheter som ska gå före den andres. Om fallet hade tagits upp hos 

                                                
131 RÅ 2009 ref. 57. 
132 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 8. 
133 Kammarrättens i Jönköping dom den 14 januari 2010 i mål 360–09. 
134 Brusén, Peter & Flyckt, Karin, Perspektiv på personlig assistans s. 133. 
135 Kammarrättens i Jönköping dom den 14 januari 2010 i mål 360–09. 
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HFD hade utfallet mest troligen blivit detsamma eftersom att hänsyn till brukarens integritet 

och självbestämmande måste tas i beaktning. En bedömning hade troligtvis tagits i detta fall att 

brukarna antagligen kommer röka i personalens närvaro ändå. Trots att vidtagna åtgärderna av 

arbetsgivaren gjorts går det inte alltid i förhållande till vad de boende har för behov. Tyvärr blir 

kontentan att arbetsmiljöaspekterna får stå tillbaka för de boendes behov.136 Vidare om fallet 

hade dömts i Högre instans hade möjligtvis tydligare och vägledande praxis funnits gällande 

problematiken mellan lagstiftningarna. Detta hade vidare kunnat förelegat som vägledning vid 

liknande fall som dyker upp.  

 

Trots att det finns lagar kring vad arbetsgivaren har för skyldigheter kan det uppstå problematik. 

I praktiken kan arbetstagaren till exempel stöta på svårigheter då arbetsgivarens åtgärder inte 

anses vara tillräckliga. Ett exempel är att arbetsgivaren har ett ansvar över arbetsplatser som 

denne inte har beslutandemakt över.137 Därför är det viktigt att man som arbetsgivare tar sitt 

ansvar och besöker brukarens bostad. Det är även arbetsgivarens ansvar och agerande som 

avgör om arbetstagarnas rättigheter blir tillgodosedda. Det finns ytterligare situationer där 

arbetsgivarens åtgärder inte räcker till angående arbetstagare rättsliga behov. Ett exempel kan 

vara situationer där psykiska påfrestningar vid ensamarbete kan förekomma och medföra en 

arbetsmiljörisk. I dessa fall kan dubbelbemanning ses som en lösning från arbetsgivarens sida. 

Bristfällande åtgärder hos arbetsgivaren kan även förekomma då personal saknar utbildning, 

kunskap och kompetens. Det är arbetsgivarens ansvar att assistenterna får gå kontinuerligt på 

utbildningar samt får regelbundet stöd och handledning.138 Då arbetsgivaren fullföljer sina 

skyldigheter gentemot assistenterna, kan deras rättigheter vägas upp. Trots dessa insatser som 

arbetsgivaren kan vidta finns det dock fall där LSS träder i kraft. Kring de arbetsrättsliga 

förhållande har således inte arbetsgivare samma möjlighet att skapa en trygg arbetsmiljö för 

assistenterna. Osäkerheten kring arbetsmiljön då den åsidosätts för LSS kan vara en orsak till 

rulliansen av personal inom yrket som inte gynnar någon inblandad. 

 

Förekomsten av arbetsmiljöproblem inom personlig assistans har framkommit tämligen tydligt 

genom rättsfall. Det anses vara förekommande med konflikter och svårigheter rörande 

utförandet av assistenternas arbetsuppgifter, hemmets utformning139, samt ensamarbete.140 

                                                
136 Kammarrättens i Jönköping dom den 14 januari 2010 i mål 360–09. 
137 Schömer, Eva, Personlig assistans - en arbetsrättslig limbo, s. 26. 
138 Regeringsbeslut N2003/5240/ARM, 2004-10-21. 
139 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 38. 
140 Regeringsbeslut N2003/5240/ARM, 2004-10-21.  
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Eftersom att yrkesområdet personlig assistans är relativt nytt bör ett förtydligande kring 

riktlinjerna inom personlig assistans och en förbättring gällande lagstiftningarna kunna bidra 

till att bristningar inom yrket blir mer uppmärksammat i samhället. Följden av detta kan även 

leda till ett bättre samarbete mellan myndigheter för att stödja brukares och assistenters 

trygghet. Vidare för att lösa assistenternas problematik kring arbetsmiljösituationen är det av 

stor vikt att alla parter dvs. brukare, assistenter samt arbetsgivare är involverade i processen. 

Det hjälper inte att assistenter och arbetsgivare pratar ihop sig om problemen som föreligger 

utan brukaren måste vara med för att få en förståelse om att ett problem existerar. Ett exempel 

är om brukaren vägrar att använda hjälpmedel vid förflyttningar eller vägrar att sluta röka. För 

att lösa den föreliggande problematiken kan arbetsgivaren ta sitt ansvar genom att anordna 

gemensamma utbildningar, träffar och dialoger så att alla parter får en förståelse för behovet av 

hjälpmedlet eller konsekvenserna av rökningen.141 I min mening är det viktigt att arbetsgivaren 

för alla diskussioner, träffar och dialoger som att det inte spelar någon roll om man omfattas 

utav AML eller LSS utan alla ska behandlas jämlikt. AV menar även att arbetsgivaren har till 

uppgift att söka lösningar samt sträva efter att respektive lagstiftning efterföljs.142 

Arbetsgivaren kan dock inte göra allt själv utan det är viktigt att alla parter tillsammans arbeta 

med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa en god och sund arbetsplats143 där 

förutsättningarna till att kombinera personlig assistans med arbetsmiljön ökar. 

 

Vidare eftersom att AML och LSS tillhör två skilda rättsområden kan det uppstå problematik 

när dessa två lagstiftningar stöter ihop i praktiken. JO anser att det är svårt att hitta en bestämd 

utgång när det gäller företräde för respektive lag. Anledningen till detta är att myndigheternas 

skyldigheter till insats i enlighet med AML inte får vara en avgörande faktor vid beslut om 

insats för brukaren. Myndigheterna hävdar även att lagkollisionen samt den bristande 

vägledningen skapar utmaningar för arbetsgivaren inom yrkesområdet.144 Enligt min mening är 

detta ytterligare en anledning till att en utveckling på området bör göras, för att belysa hur 

assistenternas rätt till en god och sund arbetsmiljö i hemmet ska ställas i relation till brukarens 

behov och önskemål. Vid fallet om rökning är det svårt att dra en gräns var assistenterna måste 

göra samt hur hårt de kan pressas till att utföra arbetsuppgifter. Det är svårt att veta var 

                                                
141 Brusén, Peter & Flyckt, Karin, Perspektiv på personlig assistans, s.133. 
142 Arbetsmiljöverket, Rapport 2002:5, s.17. 
143 AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
144 JO:s ämbetsberättelse 2003/04, Dnr 4467–2000, s. 317–324 samt  Schömer, Eva & Olsson, Linnea, I 
skärningspunkten av arbetsmiljö och socialrätt: Arbetsmiljöproblematiken vid arbete i annans hem i form av 
hemtjänst eller personlig assistans, s.761–762.  
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gränsdragningen går för brukarens integritet och självbestämmande.145  I och med att rökning 

kan vara beroendeframkallande samt utgöra en stor del i brukarens livskvalité kan kontentan 

bli att assistenterna tvingas frånsäga sig sitt välmående oavsett om det kan röra sig om 

hälsofarliga aspekter. Assistenternas rädsla för att förlora arbetet kan troligtvis också i många 

fall vara en faktor till att de väljer att sätta brukarens behov före sina egna. Arbetsmiljöns krav 

på en tillfredställande luftkvalité följs därav inte i många fall där rökning är ett problem.146    

 

5.2 Jämställdhet 

Handikapputredningen 1989 visade på att det fanns stora skillnader på områden mellan 

människor med funktionsnedsättningar och andra människor i samhället. Syftet med 

utredningen var därför att förbättra stödet för människor med omfattande 

funktionsnedsättningar, eftersom att de ansågs befinna sig i en utsatt situation.147 Följden av 

detta blev att lagstiftningen LSS trädde i kraft med syfte att ge funktionsnedsatta samma 

möjlighet till att leva ett jämlikt liv som alla andra i samhället.148 Lagen omfattar de som går 

under någon av de tre personkretsarna149, däremot människor som inte anses vara tillräckligt 

funktionsnedsatta utesluts från denna lag. För vart går egentligen gränsen för vad som anses 

vara en tillräcklig funktionsnedsättning? Alla uppfyller inte kraven för att bli beviljad personlig 

assistans, utan det finns människor som har en funktionsnedsättning som hämmar deras tillvaro 

i vardagen men som ändå inte får någon hjälp. Om inte alla ges samma möjlighet till ett 

funktionellt liv brister samhället i sitt arbete kring jämställdhet och jämlikhet för alla. Trots att 

det har uppkommit ett flertal rättsfall som förtydligat hur lagstiftningen LSS ska tillämpas och 

tolkas, uppstår det ändå problematik. Den befintliga praxis som existerar samt myndigheternas 

delade meningar och osäkerhet kring vem som bär ansvaret för den funktionsnedsattes behov150, 

skapar en ökad otrygghet hos de som berörs av lagen.  

 
I det dagliga utförandet av personlig assistans sker en sammanstötning av lagstiftningarna AML 

och LSS.151 Inom arbetsmiljörätten ställs det krav på en sund och säker arbetsmiljö152 för 

personliga assistenter, medan det inom socialrätten ställs krav på brukarens rätt till 

                                                
145 Kammarrättens i Jönköping dom den 14 januari 2010 i mål 360–09. 
146 2kap 4§ AML. 
147 Prop. 1992/93:159, s. 40. 
148 5§ LSS. 
149 1§ LSS. 
150 Erman, M., LSS – en vägledning, s. 86–87. 
151 Schömer, Eva, Personlig assistans - en arbetsrättslig limbo. s. 25. 
152 2kap 2§ AML.  
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självbestämmande och integritet.153 Detta kan medföra en konflikt mellan brukare och 

assistenter då lagarna syftar på två skilda områden, vilket gör att en av parternas behov 

åsidosätts. I och med att assistenternas arbetsuppgifter är diffusa finns det möjlighet för 

brukaren att ställa krav på vad assistenterna ska göra. Detta kan vara allt från att utföra arbete i 

trånga utrymmen, göra tunga lyft utan hjälpmedel eller vistas i hem där passiv rökning 

föregår.154  Kontentan av detta blir att assistenternas arbetsmiljö försämras hemma hos brukaren 

då assistenterna får fokusera på att tillfredsställa brukarens rättigheter. Därav sätter de sig själva 

i andra hand när det gäller en säker och sund arbetsmiljö. Detta gör att yrkesområdet personlig 

assistans har sämre förutsättningar gentemot AML och därmed även sämre förutsättningar till 

en anpassad och god arbetsmiljö än generellt på arbetsmarknaden. Yrket personlig assistans bör 

således inte ses som jämlikt i detta avseende i jämförelse med andra yrken inom samhället.  

 
I och med att AML och LSS är likvärdiga innebär det att varken brukaren eller den anställda 

alltid har rätten på sin sida när det gäller utformningen av hemmet hos brukaren, utan detta 

varierar från situation till situation.155 Friheten att ha en väl anpassad arbetsplats samt att ha 

friheten att utforma sitt hem som man vill är enligt min mening grundläggande delar i varje 

människas liv. Krocken mellan dessa lagar kan då innebära i vissa fall att någon eller samtliga 

inblandade blir berövade på sin trygghet och frihet. För att skapa jämställdhet och trygghet 

mellan samtliga parter på arbetsplatsen behöver dessa lagar behandlas parallellt. Den 

funktionsnedsatte samt assistenterna måste därmed komma överens om ett professionellt 

arbetssätt som fungerar dess emellan. 

 

Vidare har assistenterna arbetsuppgifter som dagligen ska genomföras, såsom personlig hygien, 

måltider, av och påklädning eller kommunikation.156 Dessa arbetsuppgifter är sådant som 

behöver göras för att brukarens vardag ska gå ihop. Däremot innebär inte dessa arbetsuppgifter 

att ett medgivande från brukaren alltid ges då assistenten gör detta för att den anser att det är 

för brukarens bästa, medan brukaren inte alltid samtycker. Som assistent är din uppgift att 

lyssna på brukarens önskemål samtidigt som ditt arbete även är att göra det som är bäst för 

brukaren.157 Detta kan i många fall vara ett tungt övervägande och det gäller därmed som 

                                                
153 6§ LSS. 
154 Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s. 38. 
155 Schömer, Eva, Personlig assistans - en arbetsrättslig limbo, s. 26. 
156 9a§ LSS. 
157 Lindström, Carola, Jobba som personlig assistent, s. 59.  
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assistent att alltid ha ett jämlikhetsperspektiv i beaktning gentemot brukaren, men även att det 

sker en rak och öppen kommunikation sinsemellan för att undvika eventuella missförstånd. 

 

Fortsättningsvis diskuteras jämställdhet kontinuerligt i samhället där det strävas efter en 

könsneutral arbetsmarknad. I de flesta arbetsgrupper i samhället erhåller män mer makt än 

kvinnor.158 Inom omsorgsyrket utgör dock kvinnor normen för arbetet då kvinnor gör det som 

de förväntas göra.159 Andelen män inom personlig assistans är dock högre än på andra 

omsorgsyrken.160 Detta kan bero på de varierade arbetsuppgifterna som yrkesområdet har. 

Förutom omsorgsarbetet såsom intim hygien, ska assistenterna ersätta brukarens funktioner 

som är nedsatta eller saknas.161 En jämställd arbetsplats kan vara att föredra men det som väger 

tyngst är inte om det är en man eller kvinna som utför arbetet utan personkemin till brukaren.162 

För att nå hit krävs en öppen kommunikation, förståelse för situationen samt ett bra samspel 

mellan brukare och assistans. 

 

Arbetsfördelningen mellan assistenterna utgör även en central del i assistenternas arbetsmiljö. 

Frågor som, vem av assistenterna har brukarens förtroende, är inte ovanliga när det gäller 

brukarens intimhygien. I Eva Schömer artikel framkommer det att förtroende hos brukaren 

ligger nära frågor om kön och jämställdhet. Med detta menas att kvinnor ofta får ”kvinnliga” 

arbetsuppgifter såsom, städning av hemmet, tvätta samt hjälpa till med brukarens hygien. 

Männen däremot gör det som anses vara mer ”manliga” arbetsuppgifter som fritidsaktiviteter 

och titta på tv med brukarens och dennes manliga anhöriga.  I dessa avseenden är det svårt att 

veta hur jämställdhetsarbetet ska få utrymme inom yrket personlig assistans.163 I och med detta 

resonemang kan man se att särbehandling av personliga assistenter utifrån kön kan förekomma 

inom yrket. För att skapa en mer jämställd arbetsplats måste normerna i samhället om vad som 

anses vara manligt och kvinnligt minska enligt min mening. Detta är troligtvis svårt eftersom 

samhället alltid utgått från dessa könsnormer. Arbetsgivaren borde även tillsammans med 

brukare och assistans samverka för att uppnå en god jämställd arbetsplats då detta anses skapas 

en ökad kvalité på insatserna. Därav är detta något som hela verksamheten borde sträva efter. 

Eftersom att yrket är under ständig tillväxt, ökar också kunskapen i samhället om yrkesgruppen 

                                                
158  Gunnarsson, Evy & Szebehely, Marta, Genus i omsorgens vardag, s. 145.   
159  Ibid, s.151.  
160  Socialstyrelsen, Personlig assistans som yrke, 2007, s.29.  
161  Lindström, Carola, Jobba som personlig assistent, s. 15.  
162  Dehlin, Ann-Marie, Personlig assistent: en rättighet, ett yrke, s. 42. 
163  Schömer, Eva, Personlig assistans - en arbetsrättslig limbo, s. 31–32.   
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personlig assistens och funktionsnedsättningar. Detta i kombination med att fler män börjar 

arbeta som assistent är enligt min mening en bra början för att skapa ett jämlikt och jämställt 

yrke. 
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6. Slutsats och avslutande reflektioner      
Slutligen för att besvara min första frågeställning, hur sker den rättsliga avvägningen mellan 

LSS och AML i förhållande till personliga assistenter i brukarens hem, kan det konstateras att 

varken AML eller LSS överskrider varandras rättigheter. Lagstiftningarna är dock svårtolkade 

i sammanhang där de ställs emot varandra. Därav måste man se på situation till situation om 

assistenternas rättigheter till en sund arbetsmiljö väger tyngre än brukarens rättigheter, 

självbestämmande och integritet. Genom att ha studerat detta kan jag inte se ett mönster av att 

någon av lagarna väger tyngre än den andra utifrån den framlagda rättspraxis samt 

myndigheternas beslut. Utan det är viktigt att veta att lagarna alltid samarbetar parallellt och 

beslut fattas från varje enskilt fall. Yrket personlig assistent är som nämnt tidigare ett ganska 

nytt yrke där bättre lagstiftningar samt tydligare riktlinjer förhoppningsvis kan komma att 

utformas i framtiden. Detta tror jag kommer att göras då man får upp ögonen för de brister som 

finns inom den personliga assistansens utformning som påverkar både brukare och assistenter.  

 

I jämförelse med andra yrkesgrupper är personlig assistans lågt värderat i form av status samt 

ett yrke med hög rullians av personal. Anledningen till detta kan bero på att yrkets arbetsmiljö 

anses vara sämre än generellt på arbetsmarknaden. Som assistent vill man inte straffas 

arbetsmiljömässigt för att ha valt just det yrket. Därav är en utveckling på lagstiftningarna samt 

en tydlighet på assistenternas arbetsuppgifter, en bra bit på vägen för att personliga assistenter 

ska ges samma möjligheter inom sin arbetsmiljö som gäller generellt på arbetsmarknaden. För 

att komma hit krävs det att arbetsgivaren är noga med att se till både brukarens och 

assistententernas bästa samt att det fortlöpande sker utbildningar och handledning. Vidare för 

att yrkesgruppen ska minska sin låga status samt genomströmningen av personal krävs det 

utvecklingsmöjligheter samt en sund och god arbetsmiljö. Detta kommer förhoppningsvis 

enligt min mening leda till en ökad kvalité samt kompetens inom personlig assistans och 

därmed ökad professionalitet av yrket. Att problematiken mellan lagstiftningarna helt ska 

försvinna har jag dock svårt att tro eftersom att alla människor är olika samt lever i skilda 

miljöer. En förbättring av rättslig vägledning samt en utarbetning av lagstiftningarna är dock 

mer än välkommet för att uppmärksamma yrket, personlig assistans, samt dess brister i 

samhället. Därmed är det intressant att se vad resultatet blir av utredningen som kommer att 

presenteras 2020.  
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För att besvara min andra frågeställning, hur kan avvägningen mellan lagstiftningarna förstås 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv, kan man konstatera att det i uppsatsen framgår att det råder 

delade meningar kring jämställdhet inom personlig assistans. Det som håller tillbaka 

jämställdheten inom yrket är de samhällsnormer som finns om män och kvinnor, vad som är 

manligt och vad som är kvinnligt. Dessa normer gör att det förekommer särbehandlingar inom 

yrket personlig assistans på grunder av vad en man eller en kvinna kan göra och inte kan göra. 

Assistansyrket samt alla andra omsorgsyrken anses som ett kvinnoyrke, vilket det troligtvis 

alltid kommer göra utifrån samhällets normer där kvinnor anses vara mer omsorgsbenägna och 

män mer handlingskraftiga. Männen har inte samma förutsättningar inom denna typ av yrket 

på grund av att de inte anses kunna hantera de uppgifter arbetet innefattar med samma kvalité 

som kvinnor kan. Trots denna slutsats tror jag att fler män kommer att söka till personlig 

assistans, eftersom att det är ett växande yrke där berättigade till insatser blir allt vanligare. En 

arbetsplats med både män och kvinnor anses skapa en ökad kvalité på insats samt en god 

arbetshälsa, därav är det på tiden att bryta den föreliggande samhällsnormer.  

 

Jämlikt är också något som kan ses som bristfälligt inom yrket personlig assistans kontra andra 

yrken i samhället. För att assistenter ska ges lika möjlighet och skydd i sin arbetsmiljö som 

andra arbetstagare på arbetsmarknaden, krävs tydligare riktlinjer i lagstiftningarna samt att 

arbetsgivaren bedriver en systematisk arbetsmiljö. Det ska finnas tillgänglig dokumentation på 

riskbedömningar samt handlingsplaner som kontinuerligt ska uppdateras för att finnas som stöd 

och hjälpmedel i arbetet. För att det ska ske en förändring inom jämlikheten krävs det inte bara 

att arbetsgivaren vidtar åtgärder utan alla människor måste vara villiga att anpassa sig gentemot 

sina medmänniskor samt vara villiga att ibland sätta sina egna intressen åt sidan för att skapa 

ett gemensamt jämlikt samhälle för alla. Slutligen tror jag att en utveckling i arbetsmiljöns 

lagstiftning där uppdatering av föreskrifter för assistenters arbetsmiljö vid arbete i annans hem 

hade gjort en skillnad i framtidens jämställdhetsforskning inom yrkesområdet. 

 

Vid fortsatt studie hade det varit intressant att studera vidare på jämställdhetsperspektivet. För 

att se hur ett större antal av personliga assistenter bemöts under arbetet hos en och samma 

brukare utifrån könsaspekten. Detta är något som hade behövts undersöka vidare med koppling 

till kravet på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (DL). Denna vidare forskning har sitt 

ursprung i Eva Schömers artikel, En arbetsrättslig limbo, där det framkommer att det kan 

förekomma problem i denna frågan. Därav hade det varit intressant att studera hur LSS ställer 

sig gentemot DL. 
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