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ABSTRACT 

The work as a personal assistant is sometimes associated with certain problems. Studies have 

shown that personal assistants often experience indistinct rules and roles concerning what 

should or should not be included in their duties. This study was undertaken to evaluate 

problems associated with the profession as a personal assistant, how widespread they are and 

how they are dealt with. Specifically, the study evaluates if the personal assistants have to do 

duties that they consider they are not assigned to do. Different roles (formal as informal) are 

also discussed which may be of current interest in this study, but also how we see people on 

basis of ethics and moral. In order to examine how widespread the ambiguity regarding the 

duties of the personal assistant, a quantitative study using a questionnaire was used in this 

study. The result of the questionnaire showed that in half of the cases the assistant had a 

different opinion than the user, which duties was included in the work. Moreover, the results 

also showed that the personal assistant would still do what the user wanted them to do, even 

though they did not think it was included in their duties. 
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1. INLEDNING 

En assistent säger; Jag måste börja dagen med att kamma alla mattfransarna, för det skulle 

han ha gjort om han hade kunnat. 

En assistansanvändare säger; Hon vägrar köpa vin åt mig, för hon tycker att det är omoraliskt 

att dricka vin. 

 

Personliga assistenter är en omdiskuterad yrkesgrupp. År 2004 beräknades ca 50 000 personer 

arbeta som personlig assistent och den siffran förväntades öka med tiden. Arbetet som 

personlig assistent beskrivs som att ”kärnan i yrkespraktiken är att bistå en person med 

funktionshinder på ett sätt som främjar dennes levnadsförhållanden och delaktighet i 

samhället”1. Med andra ord, man hjälper en person att utföra aktiviteter som denne inte klarar 

själv på grund av funktionsnedsättning. Arbetet som Personlig assistent är ett relativt nytt yrke 

som uppstod i samband med att Lag (1993: 387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) trädde i kraft. Lagen innebar att personer med omfattande och 

varaktiga funktionshinder, som inte hade fyllt 65 år, skulle kunna beviljas personlig assistans. 

Genom den nya lagstiftningen fastställdes att personer med funktionshinder har rätt att i 

samma utsträckning som andra, bestämma över sina egna liv. Målet är enligt LSS att främja 

människors jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet. 1968 infördes 

Omsorgslagen2 i Sverige. Den var liksom dagens LSS-lag, en ramlagstiftning som syftade till 

att människor med utvecklingsstörning eller autismdiagnos skulle få särskilda rättigheter för 

att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Man hade också rättighet till viss 

sysselsättning enligt lagen. Independent Living- organisationerna, som ursprungligen uppstod 

i USA, var särskilt viktiga för arbetet med att skapa makt och kontroll åt brukarna och att 

betona deras rättigheter. På 1980-talet blev brukarens inflytande större, genom att 

organisationerna var egenstyrda genom kooperativ. Man understryker allas rätt till makt och 

kontroll över sitt eget liv, oavsett funktionsnedsättning. Personlig assistans uppstod i samband 

med att Lag (1993: 387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft. 

Handikapputredningen som föregick lagförslaget hade dokumenterat bristfälliga förhållanden, 

speciellt när det gällde särskilt svårt funktionshindrades möjligheter att bestämma över sin 

egen situation. Det visade sig också vara svårt för många personer att påverka utformningen 

av service- och stödinsatser. Speciellt svåra förhållanden gäller för människor med allvarliga 

                                                 
1 Socialstyrelsen 2007 123-24 :12 
2 SFS 1967:940 Lag om omsorgen om vissa psykiskt funktionshindrade 
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funktionsnedsättningar3. Det fastslogs att verksamheten skulle vara grundad på respekt för 

den enskildes självbestämmande och integritet4. LSS-lagstiftningen baseras på etiska 

grundprinciper som beskrivs i §§ 5-7 i lagen och innefattar begrepp som jämlikhet, 

delaktighet och självbestämmande. Lagen är en kompletterande lagstiftning, eller en pluslag, 

vilket innebär att det inte få ske någon inskränkning i de rättigheter den enskilde kan ha 

genom en annan lagstiftning, exempelvis Socialtjänstlagen eller Hälso- och sjukvårdslagen. I 

de inledande bestämmelserna i 1 § LSS, presenteras de tre personkretsarna som omfattas av 

lagen. Dessa är personer: 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller 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. 

 

1 januari 1994 trädde lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS(1993:387)) 

samt lagen om assistansersättning (LASS(1993:389)) i kraft. LSS ersatte då lagen 

Omsorgslagen och lagen om elevhem för vissa rörelsehindrade m.fl. (Elevhemslagen). Tillhör 

man någon av de tre personkretsar ovan och således omfattas av lagen, kan man ha rätt till tio 

olika insatser som lagen erbjuder enligt 9§ LSS (1993:387), varav personlig assistans är en av 

insatserna. Här kan man beviljas antingen biträde av personlig assistent, eller ekonomiskt stöd 

till skäliga kostnader för sådan assistans. LSS-lagen innebär att man kan få ett personligt 

utformat stöd i vardagliga situationer av ett begränsat antal personer, vid exempelvis måltider, 

på- och avklädning, hygien och kommunikation med andra. Denna yrkesgrupp beräknas öka 

markant enligt socialstyrelsen, från 50 000 år 2004 till närmare 60 000 inom en snar framtid. 

Om man riktar perspektivet mot de personliga assistenterna, vilka aspekter är det då som gör 

att man faktiskt kan uppleva svårigheter i yrkesrollen? Jo, för det första gäller det 

arbetsplatsen, som ofta är assistansanvändarens hem. Att arbeta i någons hem kräver en stor 

portion empati och ödmjukhet. För det andra kan det uppstå situationer där assistentens etiska 

värderingar krockar med assistansanvändarens uppfattning om hur ett normalt liv ska se ut. 

För det tredje saknas utförliga instruktioner för vad personalen ska utföra hos brukaren. Det 

kan uppstå meningsskiljaktigheter på grund av olika förväntningar. För det fjärde, vilket 

                                                 
3 Prop. 1992/93: 159 s. 41 
4 Prop. 1992/93: 159 s. 44 
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hänger ihop med det tredje, riskerar de oklara direktiven att leda till att var och en av 

assistenterna har olika gränser för vad som är acceptabelt att utföra, utifrån hans eller hennes 

moral och etiska värderingar. Det kan skapa skillnader i sättet att se på sin yrkesroll och även 

i hur långt man är beredd att gå assistansanvändaren till mötes i dennes önskemål. För det 

femte så har assistenterna ofta en anställningsform som många av dem, enligt studier upplever 

som förhållandevis otrygg. Lagstiftningen är utformad så att det är assistansanvändaren som 

avgör vem han eller hon vill anställa som assistent och om assistansanvändaren inte längre 

vill ha en viss person som assistent kan denne sägas upp utan direkt motivering5. Här måste 

klargöras att det är självklart bra för assistansanvändaren men denna studie riktar sig till 

personliga assistenter och utgår från deras perspektiv. Följande citat kan läsas på en 

mötesplats på internet för personliga assistenter: ”Sedan föräldrarna blev arbetsledare, har 

föräldrarnas krav på engagemang ifrån deras anställda bara exploderat. Jag har blivit kallad 

oengagerad och jag vet att jag troligtvis blir uppsagd inom en snar framtid.”  

”Det är tråkigt för denna typ av maktmissbruk gör att det definitivt inte höjer statusen att 

jobba som personlig assistent. Jag och många andra (kollegor ifrån olika arbeten) känner oss 

mer som statssubventionerade nannys än som en respekterad arbetsgrupp” 6. Kommentarer 

som dessa hör naturligtvis till undantagen. De flesta som arbetar som personlig assistent 

vittnar om omväxlande arbete som ger livskvalitet och glädje, men problemen finns och det 

kan vara intressant att undersöka dem närmare. 

 

 

1.1. Begreppsförklaringar 

Med begreppet personlig assistent avser jag den person som är anställd av kommunen, 

assistansanvändaren eller kooperativ för att utföra service åt assistansanvändaren. 

Begreppet assistansanvändare använder jag när det handlar om personen som på grund av sin 

funktionsnedsättning har beviljats personlig assistent. Jag valde det begreppet i stället för det 

mer vanligt förekommande begreppet brukare, då jag anser att assistansanvändare är ett bättre 

definierat begrepp i den här undersökningen, eftersom brukare används i många andra 

sammanhang också. Begreppet assistansanvändare används också i en del av den forskning 

som jag har tagit del av, bland annat i Socialstyrelsens rapport om personlig assistans som 

yrke (2007) samt Monica Larssons (2008) avhandling.  

                                                 
5 Socialstyrelsen, 2007 123-24:23. 
6 Personlig.assistent.com april 2011 
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Med God man menas en person som förordnats av tingsrätten för att tillvarata en annan 

persons rättsliga eller ekonomiska intressen eller sörja för hans eller hennes person.  

På senare tid har man ändrat på begreppet funktionshinder och använder istället 

funktionsnedsättning. Man har alltså en funktionsnedsättning, men däremot blir den till ett 

funktionshinder om det finns brister i miljön som exempelvis försvårar framkomlighet.  

Ibland används trots allt de gamla begreppen och då beror det här på att jag har valt att 

använda de begrepp som var aktuella där informationen kommer ifrån, till exempel äldre 

lagtexter eller liknande. 

 

 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att lyfta fram svårigheter som kan uppkomma rörande vilka 

arbetsuppgifter som ingår i arbetet som personlig assistent, hur ofta dessa problem 

uppkommer samt hur man hanterar problemen, då det tycks råda en otydlighet om vad som 

ingår i arbetsuppgifterna, som kan skapa osäkerhet för assistenten och även för 

assistansanvändaren. De frågeställningar uppsatsen behandlar är således: 

Vilka situationer kan skapa meningsskiljaktigheter mellan assistenten och 

assistansanvändaren om vad som borde ingå i arbetsuppgifterna? I hur stor utsträckning 

förekommer detta? Hur agerar assistenten i sådana situationer?  

  

 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

Trots att personlig assistans är ett relativt nytt yrke och forskning kring interaktionen mellan 

assistenter och assistansanvändare till viss del är begränsad, kan man finna viss forskning på 

området som beskriver de svårigheter som man kan hamna i som personlig assistent. Det 

tycks vara något svårare att finna forskning som belyser arbetet och arbetsuppgifterna utifrån 

assistenternas synvinkel, emedan det finns mer att läsa om vad gäller assistansanvändarens 

rättigheter.  

En studie av Larsson & Larsson visar att meningsskiljaktigheter mellan assistenter och 

assistansanvändare till viss del kan bottna i oklarheter i arbetssituationen ur ett organisatoriskt 

perspektiv, eftersom det inte finns någon direkt utbildning eller profession som anger hur man 

ska vara eller vad man ska göra som personlig assistent. I avhandlingen beskrivs en del av 
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problematiken som personliga assistenter kan uppleva. Här kan man se att det ibland vållar 

problem när assistansanvändaren och assistenten har skilda meningar om vad som borde göras 

och vad som är ett normalt sätt att leva. Andra problem kan vara att det mestadels är 

ensamarbete och i vissa fall kan även förekomma hot om våld. Det framkommer att det är 

förenat med svårigheter att skapa rättigheter för människor med omfattande funktionshinder, 

därför att det finns olika intressen som strävar efter inflytande över utformningen, vilket kan 

resultera i att rättigheten blir otydlig och svårtolkad. I samma studie kunde man också se 

skillnad i hur assistansen utformades. De kooperativt anställda assistenterna assisterade i 

högre utsträckning personer med enbart fysiska funktionsnedsättningar, t.ex. rörelsehinder, än 

de kommunalt anställda assistenterna som arbetade åt personer med mer omfattande 

funktionsnedsättningar. Där kunde det handla om utvecklingsstörning eller hjärnskador, i 

kombination med fysiska funktionsnedsättningar. Här var det vanligt att man som kooperativt 

anställd assistent kallade assistansanvändaren för sin ”arbetsledare” och ansåg att det var han 

eller hon som bestämde och att man rättade sig efter det. De kommunalt anställda 

assistenterna kallade däremot inte assistansanvändaren för sin chef. De gav uttryck för att 

assistansanvändaren hade svårt att bestämma över assistansen och uttrycka sina behov, vilket 

tycktes göra att de var mindre benägna att se assistansanvändaren som sin chef eller 

arbetsledare. I studien beskriver en intervjuad assistent lite av svårigheten att arbeta som 

personlig assistent och menar att det inte finns någon egentlig utbildning för att bli en ”bra” 

assistent, utan att det handlar om personliga egenskaper i mycket högre utsträckning än 

teoretisk kunskap7.  

 

Forskaren Lottie Giertz belyser svårigheter i en rapportserie inom socialt arbete och visar vad 

som kan hända när två arenor, hemmet och arbetsplatsen, smälter samman och att detta kan 

påverka assistansanvändarens identitet på ett negativt sätt. Assistenterna kan uppleva 

svårigheter med att hjälpa assistansanvändaren att behålla sitt självbestämmande och sin 

integritet, vilket är extra svårt eftersom assistansanvändarens hem även förvandlas till en 

arbetsplats. Ett annat problem är att assistenterna inte har någon acceptabel löneutveckling, 

vilket har orsakat en del rekryteringsproblem inom yrket. I intervjuer med assistansanvändare 

visar det sig att det personliga mötet är avgörande för graden av självbestämmande i 

vardagen, och att en förutsättning är att assistenten kan komma överrens med övriga familjen. 

Intervjuerna visar vidare att den personliga relationen mellan assistenten och 

                                                 
7 Larsson & Larsson, 2004 
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assistansanvändaren är oerhört viktig, och rätten att anställa och avskeda betraktas som 

väsentlig för självbestämmandet enligt undersökningen8. 

 

Gough & Johansson har kartlagt de anställdas syn på relationen till brukare, och de beskriver 

många gånger relationen som skör och ömtålig, speciellt i de fall där personalen är den enda 

relation som brukaren har. De anställda betonar tre aspekter i relationerna, att den är sårbar, 

att den är en grundläggande förutsättning för arbetet och att relationen är instrumentet i 

arbetet9. 

 

Enligt en avhandling av Johan Magnus Roos10 framkommer det att det finns en rad 

egenskaper som assistansanvändaren ser som positiva hos assistenterna. Dessa egenskaper är 

bland andra; pålitlig, lydig, diskret, informativ, redo, omtänksam, respektfull, vänskaplig, 

praktisk och tillfreds med såväl sitt arbete som livet i övrigt. Samtidigt beskriver han hur en 

del intervjuade assistenter vittnar om yrket som ett lågstatusyrke som vem som helst kan få, 

även utan utbildning. Han menar att låg lön och arbetets karaktär, samt att det är förlagt till 

brukarens hem, har medfört en negativ syn på arbetet. I intervjuer med assistansanvändare 

med tio års mellanrum, först år 1995 och sedan 2005, som syftade till att utreda vilka 

förändringar som har skett under dessa år har det framkommit att många assistansanvändare 

anser sig uppleva en klart ökad livskvalitet kopplat till jämlikhet och gemenskap11. 

Assistansanvändare menade att personlig inställning var viktig hos assistenterna samt att 

personkemin måste fungera mellan assistenten och assistansanvändaren för bästa resultat. 

Många assistansanvändare menade att rekryteringsprocessen är mycket påfrestande och att det 

ofta tar en månad innan assistenten kan arbeta mer självständigt.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Giertz L (2008) Ideal och vardag – Inflytande och självbestämmande med personlig assistans 
9 Gough & Johansson, 2009 Undersökningen gällde personer med psykiska funktionsnedsättningar som inte 
hade personlig assistans, men skulle kunna vara generaliserbara när det gäller relationen mellan assistenter och 
assistansanvändare också (Fokus – rapport 2009)   
10 Roos, J M (2009) Quality of personal assistance- shaped by governments markets and corporations 
Göteborgs universitet, psykologiska institutionen 
11 Jämlikhet, assistans, gemenskap 2005 – tio år med personlig assistans 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

Eftersom det i mötet med andra människor är svårt att finna något exakt svar, en manual för 

vad som ska ske i mötet, kan man knappast heller förankra dessa möten i teorier som är 

oföränderliga och bygger på absoluta sanningar. En teori om exempelvis kemiska processer 

eller fysiologiska fenomen är hyggligt konstanta. Man tillför något till något annat och man 

vet vad som kommer att bildas av detta. Med människor förhåller det sig lite annorlunda. 

Människors handlingar och reaktioner är beroende av en mängd variabler eftersom hon ingår i 

olika sammanhang. Således reagerar man olika beroende på bakgrund, kultur, familj och alla 

andra tänkbara sociala sammanhang och miljöer. Man kan fundera på varför människor agerar 

och reagerar på olika sätt i olika situationer. Våra olika roller i olika situationer är en viktig 

aspekt och en teori om varför vi agerar som vi gör. Social konstruktion är en självklar del i 

teorin också, med tanke på att det synsättet bygger på att det inte finns några självklara 

sanningar utan att vi konstruerar och tolkar situationer olika. Utifrån dessa sätt att tolka 

tillvaron i kombination med aspekter som etik och värderingar, kan man tolka assistenternas 

agerande i sin yrkesroll. 

 

 

4.1. Roller, yrkesroller och ledarskap 

Syftet med undersökningen rör vilka svårigheter som kan uppkomma när det gäller synen på 

vilka arbetsuppgifter som bör utföras och således kan det uppkomma meningsskiljaktigheter 

mellan assistenter och assistansanvändare. Då kan det vara aktuellt att fundera i termer av 

rollteorier, men även teorier om identitet och självbestämmande. Men om man utgår ifrån att 

en del av problemet handlar om att få ihop sina olika roller när man arbetar som personlig 

assistent, kan Goffmans dramaturgiska rollteori ha betydelse här12. Hans teori går ut på att alla 

människor har främre och bakre regioner. Det handlar om den teater man spelar inför andra 

människor, eller bättre uttryckt; de roller vi träder in i beroende på vilken situation vi är i. 

Kort uttryckt kan man säga att en främre region är något vi kan visa upp, exempelvis ett 

förväntat beteende i en affär emedan en bakre region är något vi döljer för andra människor, 

när vi vill vara ensamma, t.ex. vid toalettbesök. Att vara beroende av andra människor i alla 

situationer i vardagen innebär att man är tvingad att dela sina bakre regioner med dessa, vilket 

naturligtvis är svårt. En del assistenter vittnar just om svårigheten att ställa om mellan 

yrkesroll, kompisroll, rollen som underordnad uppassare m.fl, och att denna omställning görs 

                                                 
12 Goffman, 2007 Jaget och maskerna 
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med snabba kast flera gånger varje arbetspass. Om man arbetar i någons hem under många 

timmar, kanske man äter tillsammans, man hjälper assistansanvändaren med hygien, 

påklädning, intima arbetsuppgifter för att i nästa timme följa med denne på teater och vara 

som en kompis. Dessa svängningar mellan rollerna kan vara svåra och man överskrider 

många gånger per dag gränserna mellan främre och bakre regioner. Detta är troligtvis mest 

påfrestande för assistansanvändaren som inte har något val (och som måste ta emot hjälp i 

intima situationer, samtidigt som han eller hon ska agera arbetsledare över de som utför 

hjälpen), men det kan även upplevas som jobbigt för assistenten. Att arbeta i någons hem, 

liksom att ha en person i sitt hem som man måste få hjälp av, ger en klart minskad bakre 

region. Att arbeta med att hjälpa assistansanvändaren att upprätthålla värdighet och 

självbestämmande kräver lyhördhet och fingertoppskänsla.  Ritva Gough och Maria Modig 

beskriver i sin utvärdering av hur det är att leva med personlig assistans, hur makten har 

förflyttats till personen med funktionsnedsättning från olika auktoriteter. De menar att 

åtminstone förr, var det så att personer med funktionsnedsättningar betraktades som patient av 

andra i alla livssituationer och därför förväntades acceptera andras tolkning av vad som var 

bäst för dem. Numera tycks rollerna vara ombytta, eller bör åtminstone på god väg att bli 

det13. Om vi hade haft den synen på assistenter nu som vi hade då, torde det innebära att 

assistenten skulle vara auktoriteten, den bättre vetande i relationen, eftersom hon eller han är 

den som är hjälpare i situationen. Dock ska makten ha flyttats till assistansanvändaren som nu 

har getts mandat att definiera sina behov och vara arbetsledare i situationen. Då är det kanske 

lättare att förstå de svårigheter som kan uppstå vad gäller chefsfunktioner och arbetsledning inom 

personlig assistans, i synnerhet i de fall där assistansanvändaren själv har valt att sköta sin 

assistans själv som ett företag. Forskning visar att det då kan kännas oklart för assistenterna vem 

som är deras chef och att assistansanvändaren/arbetsledaren kan ha en nedsatt autonomi som 

påverkar förmågan att utföra arbetsledningen. Känslan av osäkerhet kan också spädas på av att 

assistenten utför sitt arbete i assistansanvändarens hem utan en naturlig kontakt med överordnad 

chef som exempelvis kommunalt anställd tjänsteman14.  Variationen är stor mellan, dels de tre 

olika personkretsarna och dels assistansanvändarens livssituation, vilket innebär att arbetet 

kan se väldigt olika ut för personliga assistenter. Rollerna och synen på assistansen påverkas 

av assistansanvändarens hjälpbehov, familjesituation och intressen, men man har också tolkat 

skillnaderna som att en del organisatoriska förbättringar behöver göras. Det framkommer 

också att personliga assistenterna ibland uppfattar en oklar ansvarsuppdelning mellan 

                                                 
13Gough & Modig, 1996  
14 Socialstyrelsen 2007 123-24:31  
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arbetsgivare och arbetsledning, vilket kan innebära utsatthet och ett svagt stöd i 

arbetssituationen. Man pekar också på psykosociala arbetsmiljörisker till följd av oklarheter i 

vad som ingår i arbetet, kommunikationsproblem med assistansanvändare eller anhöriga samt 

problem med bristfälligt arbetsledarstöd. Ritva Gough & Maria Modig beskriver vad som är 

viktigt att tänka på för assistansanvändaren när han eller hon ska instruera assistenten i 

arbetet. De menar att det är viktigt för assistenterna att assistansanvändaren, som också är 

arbetsledaren, berättar om sina erfarenheter så att assistenten förstår det specifika i just den 

här arbetssituationen. Från assistenternas sida kan det upplevas särskilt påfrestande med 

detaljstyrda eller processtyrda arbetsuppgifter och då kan det vara fördelaktigt om 

assistansanvändaren har förmågan att skilja ut dessa uppgifter från de mer självständiga. Med 

det menas att uppgifter som kan göras självständigt av assistenten och inte kräver bådas 

delaktighet, kan lämnas åt assistenten att utföra på sitt sätt och välja arbetsmetod. Man 

fokuserar då på resultatet mer än på tillvägagångssättet, som att det är viktigast att maten 

smakar som den ska, oavsett om assistenten reder såsen på ett annat sätt än vad 

assistansanvändaren är van vid15. I yrkesrollen som personlig assistent ingår det ofta att finnas 

till hands och ”passa upp” på assistansanvändaren, vilket ibland väcker känslor hos 

assistenten av att vara kontrollerad. Men även om det kan vara påfrestande för assistenten att 

arbeta under en detaljstyrd ledning, så menar Independent Living medlemmar att det är 

nödvändigt att nyttja assistenten som ett redskap för att uppnå personlig självständighet och 

därmed självförverkligande16.   

 

 
4.2. Social konstruktion 

Begrepp som handlar om roller och rollteorier kan enligt vissa teoretiker härledas till social 

konstruktion. Teorin härstammar från socialpsykologin och är inriktad på hur relationer inom 

och mellan grupper skapar sociala identiteter. Social konstruktion handlar om socialt samspel 

mellan människor och betonar hur relationer skapas och hanteras av människor i sociala 

situationer. Ekeland menar att begreppet ”social norm” ofta används samtidigt med 

rollbegreppet. Han menar att det är nödvändigt att förstå sociala normer för att kunna förstå 

roller och att de här begreppen förutsätter varandra. Sociala normer är trafikregler för socialt 

liv och de uttrycks som förväntningar om beteende och sätt att vara på sociala arenor17. Payne  

                                                 
15 Gough & Modig, 1996 
16 Föreningarnas pionjärarbete har sedan 1987 följts av Ritva Gough, sociolog och forskare 
17 Ekeland, 2006: 137 
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nämner Goffmans dramaturgiska rollteori som går ut på att roller kan betraktas som 

utförandet av de sociala förväntningar som hör samman med en viss social status, konstruerad 

av människor i samspel med varandra. Synsättet kan förklara en del av människors beteende 

genom att det betonar att gemensamma sociala konstruktioner bidrar till individens 

socialisation i samhället18. Enligt Payne har det visat sig att många mänskliga kategorier som 

verkar fysiskt bestämda även infiltreras med sociala antaganden, exempelvis män och 

kvinnor. Det antas att omsorg är ett kvinnligt drag, vilket kan leda till att flickor socialiseras 

in i en roll som omhändertagande och vårdande. Det kan vara ett av skälen till att det arbetar 

fler kvinnor än män inom yrken som är relaterade till vård och omsorg. Liksom kvinnor till 

stor del har socialiserats till att vara omhändertagande och servande, skulle 

assistansanvändaren kunna ha socialiserats till att vara hjälpbehövande, den som behöver 

omsorgen eller servicen.  

 

 

4.3. Teorier om etik som motiv 

När man funderar över begrepp som etik och moral, handlar det om vad som kan bli 

konsekvenserna av ett visst agerande eller ett visst sätt att tänka och resonera. I alla 

yrkesroller måste man ta med etiska aspekter i sitt handlande men det kan bli extra tydligt när 

man arbetar med människor. Det kommer tillfällen i yrkeslivet med människor, där man ställs 

inför beslut och ibland ganska svåra sådana. Erik Blennberger har beskrivit olika sätt att tänka 

ur etiskt perspektiv som är intressant när man beskriver yrkessituationer för personliga 

assistenter. Han menar att det framför allt finns två olika etiska riktningar som man tar hänsyn 

till när man bedömer konsekvenserna av ett handlande. Den ena inriktningen går ut på att man 

föreställer sig och överväger konsekvenserna av ett visst handlande och att de samlade 

konsekvenserna då ska avgöra huruvida handlingen var rätt eller fel. Denna inriktning kallas 

konsekvensetik (andra uttryck är effektetik eller teleologisk etik). Den andra inriktningen 

handlar om själva handlingen, att den ska vara riktig och också vara ett uttryck för en viss god 

avsikt. Den inriktningen kallas deontologisk etik, regeletik eller pliktetik19. Här menar 

Blennberger att en viss handling eller regel har vissa direkta kvaliteter eller principer som inte 

direkt på förhand ställs mot de förmodade konsekvenserna. Båda dessa inriktningar rymmer 

en osäkerhet i om man agerade på rätt sätt, till och med i efterhand, för även om ser 

konsekvenserna av ett visst handlande, så vet man inte vad som hade hänt om man hade valt 

                                                 
18 Payne, 2008 
19 Blennberger, 2005 
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att göra på ett annat sätt. Men om utfallet blev bra så kan man troligen utgå ifrån att man 

handlade på rätt sätt, åtminstone ur ett konsekvensetiskt perspektiv. Det är då viktigt att den 

bedömningen man gör, grundar sig på att man är välinformerad, opartisk och öppensinnad, 

men framför allt att man har definierat vad man menar med goda konsekvenser. När det gäller 

vissa begrepp som integritet, frihet, jämlikhet med mera, menar Blennberger att dessa är starkt 

förknippade med deontologisk etik, eftersom sådana människovärderande begrepp ofta hänger 

samman med vissa, redan förbestämda värderingar. Exempelvis kan man ha bestämt sig för 

att det alltid är fel att skada en annan människa. Då har man satt upp det som en regel, att det 

är fel att skada en annan människa, oavsett konsekvenserna av att göra det, eller inte göra det. 

Den här typen av etiska funderingar pågår antagligen varje dag på många arbetsplatser. Det 

kan handla om vad konsekvenserna blir om jag utför, eller inte utför vissa arbetsuppgifter. 

Kanske jag förlorar mitt jobb om jag inte utför en arbetsuppgift, men kanske det leder till 

negativa konsekvenser för en annan människa om jag gör det. Eller att jag förlorar respekten 

för mig själv om jag agerar på det sätt som jag har blivit lärd att göra. Ska man stå upp för sin 

tro eller slaviskt följa arbetsuppgifterna? 

 

 

 

5. METOD 

Den här undersökningen har jag valt att utföra med hjälp av en enkätundersökning som en 

kvantitativ undersökning. Anledningen till detta var att jag ville inkludera så många 

assistenter som möjligt i studien. Valet av metod får betraktas som en av de största 

utmaningarna i studien, vilket beror på att frågorna är av sådan karaktär att de möjligen bäst 

skulle besvaras med en kvalitativ metod. Av den anledningen hade det kanske varit en fördel 

att göra intervjuer för att få mer information från varje assistent, men genom att göra 

enkätundersökning har flera olika kommuner och assistenter, som har arbetat hos olika 

assistansanvändare kunnat inkluderas. Eftersom antalet informanter på så sätt blir fler, finns 

det en större möjlighet att få informanter som  representerar populationen i helhet. Jag har 

kontaktat enhetschefer i åtta av de tolv kommunerna i Kalmar län. De åtta kommunerna 

valdes ut slumpvis. En kommun i länet exkluderades på grund av att jag själv har arbetat som 

personlig assistent inom den. Att just välja åtta kommuner var för att begränsa storleken på 

undersökningen. I en av kommunerna meddelade en enhetschef att det inte fanns några 

informanter att tillgå, alltså att det inte hade några personliga assistenter som arbetade med 

assistansanvändare med i huvudsak fysiska funktionsnedsättningar. De andra sju kommunerna 
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hade informanter och enhetscheferna jag pratade med var alla positiva till studien. Efter att ha 

pratat med assistenterna återkom alla med beskedet att dessa kunde tänka sig att fylla i 

enkäterna. Jag skickade mellan fyra och femton enkäter till assistentgruppernas enhetschefer, 

beroende på hur många informanter de hade som kunde vara med i undersökningen utifrån 

mina önskemål om målgrupp. Sammanlagt visade det sig att de sju kommunerna i studien 

kunde ställa upp med runt 60 tänkbara informanter. I de flesta fallen skickade jag med lika 

många frankerade svarskuvert som enkäter, med mitt namn och adress så assistenten som 

fyllde i enkäten kunde fylla i och posta direkt. Enhetscheferna lämnade sedan enkäterna 

vidare till assistenterna som fyllde i dem och skickade dem tillbaka till mig utan att 

enhetscheferna hade sett deras svar. I något fall, samlade enhetschefen in enkäterna och 

skickade tillbaka dem till mig. Tillsammans med enkäterna skickade jag med personligt brev 

där jag berättade vem jag var och lite om vad studien skulle handla om. Jag informerade även 

om de delar av de forskningsetiska principerna som var relevanta i sammanhanget, 

exempelvis att deltagandet var frivilligt och att full anonymitet kunde garanteras. Jag uteslöt 

medvetet frågan om vilken kommun de arbetade i eftersom jag inte ansåg att den var relevant 

för studien i helhet. Dessutom var min gissning att svarsfrekvensen skulle vara högre ju färre 

frågor som ställdes om assistenternas personliga förhållanden som exempelvis ålder och 

bostadsort. En risk med att göra på det här viset är naturligtvis att enhetscheferna kan välja 

vilken arbetsplats hon eller han ger enkäterna till och på det viset påverka resultatet. Om man 

vet att det på en specifik arbetsplats förekommer mer problem, kanske man undviker den 

arbetsplatsen för att få ett bättre resultat av undersökningen. Det är dock inte troligt att man 

som enhetschef skulle agera så av flera anledningar. Det finns en stor möjlighet att 

assistenterna på de olika arbetsplatserna träffas ibland vid utbildningar och liknande. Får man 

då veta att en arbetsgrupp har fått fylla i enkäter, medan en annan arbetsgrupp inte har fått det, 

ifrågasätter man nog det inför sin chef. Det är knappast sekretessbelagt att man har fyllt i en 

enkät. En annan risk är att enkäterna inte blir ifyllda överhuvudtaget, att man struntar i det. 

Det kan innebära att den som har mest att säga, den som kanske är mest uppretad, fyller i 

enkäten medan någon annan med mer neutrala åsikter låter bli. Det kanske hade kunnat 

undvikas genom att jag var där och övervakade ifyllandet och insamlandet, men en sådan 

aktion kan bli stressande för assistenterna och leda till att man inte fyller i sanningsenligt.  
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5.1. Urval, avgränsningar och representativitet  

I denna undersökning skickades 60 enkäter ut till personliga assistenter i sju av de tolv 

kommunerna i Kalmar län, via deras enhetschefer och enkäter inkom från totalt 42 assistenter. 

Urvalet har varit att assistenterna ska arbeta hos vuxna personer (över 18 år) och dessutom i 

huvudsak ha fysiska funktionsnedsättningar, vilket förklarades för enhetscheferna. Eftersom 

undersökningen har den begränsningen att den är förhållandevis liten, är det särskilt viktigt att 

urvalet är representativt och att undersökningsresultaten blir generaliserbara20. Valet att utföra 

studien kvantitativt med hjälp av enkäter, kan förklaras med att jag ville se om det är en stor 

eller liten andel som upplever problem. Det hade antagligen varit givande att intervjua några 

assistenter istället och få mer beskrivande svar på frågorna, men inte i den här studien. Tanken 

var att involvera så många som möjligt, det finns en möjlighet att resultatet då representerar 

personliga assistenter som grupp mer rättvist. Sedan är det förstås inte bra att Detta kan 

naturligtvis hända ändå och därför bör man enligt Trost21 försöka få en undersökningsgrupp 

som är en miniatyrgrupp av populationen som ska undersökas i helhet. Denscombe kallar 

detta för sannolikhetsurval och menar att det baseras på en föreställning om att de människor 

som ingår i urvalet har valts ut eftersom forskaren har en uppfattning om att de är ett 

genomsnitt av den population som ska studeras. Trots att kvantitativa studier bör undvikas vid 

färre än 30 fall, kan de vara användbara om det inte finns fler personer att utföra studien på, 

t.ex vid undersökning av en mycket ovanlig yrkesgrupp eller där det är svårt att få tag på 

informanter22. I detta fall är antalet informanter så pass högt att det uppfyller kriteriet för en 

kvantitativ studie. Mitt urval gjordes på grundval av att jag i undersökningen ville ha resultat 

från assistenter som arbetar med personer som har i huvudsak fysiska funktionshinder. Den 

avgränsningen beror på att arbetssättet kan i de flesta fall beskrivas som lite annorlunda när 

det handlar om personer med exempelvis autism, då det oftare handlar om att motivera, stötta 

och hjälpa assistansanvändaren att göra konstruktiva val och inte bara att uträtta det som 

assistansanvändaren ber om. Trots att mitt urval av kommuner och informanter kan betraktas 

som slumpmässigt i många avseenden samt det faktum att undersökningen är ganska liten, 

kan man ändå anta att jag med 42 personliga assistenter har fått med en så pass stor andel av 

de som arbetar som personlig assistent i de involverade sju kommunerna. Undersökningar av 

de flesta slag, vill man ha så generaliserbara som möjligt. Det ska helst gå att applicera på sju 

                                                 
20 Denscombe, 2006:34 
21 Trost, 2007 
22 Denscombe, 2006:34 
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andra kommuner med lika många involverade informanter, och få fram ganska snarlika svar. 

Olika faktorer påverkar generaliserbarheten och en negativ faktor i den här undersökningen är 

att nästan ett tjugotal personer inte besvarade enkäten, vilket innebär att resultatet hade kunnat 

se annorlunda ut om de också hade svarat. Men samtidigt finns det exempel på 

undersökningar som gjorts på en betydligt mindre del av populationen i helhet. Ett exempel är 

enkätstudier som utförts på par (för att utröna vad som kännetecknar en bra relation) vars enda 

avgränsning var att de skulle ha varit tillsammans i mer än ett halvt år, samt att de bodde i 

Sverige. I en sådan studie torde man ha fått ihop långt mindre än en procent av alla par bosatta 

i Sverige! I vissa kommuner har det troligen funnits fler informanter än vad som har fått min 

enkät så här har enhetscheferna haft en möjlighet att välja ut informanter i studien, vilket i 

värsta fall kan betyda att jag inte har fått ett trovärdigt sannolikhetsurval. Det mest 

slumpmässiga i undersökningen handlar emellertid om vilka som har fyllt i och skickat 

tillbaka enkäten, något som jag inte har kunnat kontrollera eller påverka. Ett annat urval är att 

jag har begränsat mig till assistenter som är anställda av kommunen och kan således inte ha 

någon uppfattning om hur situationen är för assistenter som är anställda av 

assistansanvändaren själv. (I något fall var en assistanssamordnare involverad men det är bara 

med enhetschefen för assistenterna som jag har haft kontakt.) Det är lite synd, men för att 

kunna få informanter som är anställda av assistansanvändare, hade jag varit tvungen att gå en 

annan väg och kanske involvera assistansanvändare, vilket jag ville undvika. Det är också 

möjligt att det hade varit känsligare att inkludera de assistenterna i undersökningen. Kanske 

hade resultatet blivit annorlunda om jag hade gjort det, eftersom assistansanvändaren i högre 

utsträckning är delaktig i valet av assistenter och därmed torde ha en något annorlunda 

relation till assistenterna. Det tycks också vara mer vanligt förekommande i dessa fall att 

assistansanvändaren väljer vänner eller anhöriga som sina assistenter.  

 

 

5.2. Validitet och reliabilitet   

Insamling av information av kvantitativ art innebär en mätning, det vill säga något som kan 

läsas av med hjälp av siffror, frekvenser eller andelar. I en sådan undersökning är det viktigt 

att undersökningen har god validitet och reliabilitet. En god validitet kännetecknas av att man 

undersöker det som avses, medan reliabilitet kännetecknas av att undersökningen görs på ett 

tillförlitligt sätt. Dessa två begrepp hänger samman då det är omöjligt att göra en 
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undersökning som har något värde om bara det ena kriteriet är uppfyllt23. Den här studien bör 

kallas kvantitativ då den syftar till att ta reda på ”hur utbrett” ett fenomen är, samt genom 

användandet av enkäter för insamlandet av empiri. En risk som kan påverka reliabiliteten är 

att många av frågorna ställda så, att man kan ha en åsikt om huruvida det är på ett sätt eller 

inte. Man kan inte ha en åsikt om ifall man läste aftonbladet igår eller inte, men man kan ha 

en åsikt om ifall man bör utföra en uppgift eller inte. Svaret på den frågan skiftar dessutom 

inte bara mellan människor, utan är även beroende av personen i frågas dagsform. Trost 

beskriver att för så exakt reliabilitet som möjligt vid enkätundersökningar, ska situationen 

vara likadan för alla, alla ska vara på samma humör m.m, vilket ju är en omöjlighet. 

Omständigheterna borde i den här undersökningen ha varit någorlunda lika för informanterna, 

då samma enkät har skickats ut till alla och alla har haft möjlighet att under en tid besvara 

enkäten utan att välja sin sämsta eller bästa dag. De kunde fylla i enkäterna i avskildhet utan 

intervjuperson som var med vid besvarandet av frågorna, och som kan upplevas stressande. 

En fördel är i alla fall att enkäten har genomgått en pilotstudie och fått betyget någorlunda 

lättbegriplig. Jag är alltså medveten om att studien har begränsningar som måste lyftas fram 

och tas med i beaktande i fråga om reliabiliteten. Validitet innebär att man mäter det som man 

avser att mäta. Då måste frågorna formuleras så att det inte kan råda några tvivel exempelvis 

hur ofta en företeelse sker. I den här studien går en del av frågorna ut på att bevara just ”hur 

ofta” på en skala som företeelsen sker, kanske varje dag, vecka eller år. Svarsalternativen är i 

denna studie inte exakta, utan anges i intervaller med några svarsalternativ.  

 

 

5.3. Att utforma en enkät 

Att utforma en tydlig, enkel och tillförlitlig enkät bör vara något av den svåraste utmaningen 

man kan ställas inför då man vill göra en kvantitativ undersökning. Det är också även en av de 

viktigaste utmaningarna och dessutom helt avgörande för studien i helhet24. De flesta som har 

besvarat enkäter kan vittna om att en del av dem har sina brister. Ofta handlar det om att det 

inte finns ett svarsalternativ som passar, eller att viktiga frågor har missats till förmån för 

ibland irrelevanta frågor. Dessa misstag minskar naturligtvis förtroendet för undersökningen 

och riskerar att det ursprungliga syftet med enkäten inte kommer till sin rätt. Trost25 varnar för 

öppna svarsalternativ, där man själv får skriva sitt svar, främst av tekniska skäl och jag håller 

                                                 
23 Holme & Solvang, 2008 
24 Denscombe, 2006 
25 Trost, 2007:74 
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med honom om att man rimligen bör undvika detta i den mån det går. Det blir svårt att koda 

eller kategorisera sådana svar om man har en stor mängd enkäter. Själv kunde jag inte motstå 

frestelsen att ha ett par frågor där man själv fick beskriva svaren, eftersom jag ansåg att det 

var viktigt för studien. Här kunde jag heller inte föreslå några alternativ då frågan gällde 

”vilken typ av arbetsuppgifter man kan bli ombedd att utföra…”. Men visst, lite krångligt blev 

det, men väldigt intressant! Enkäten utformades så att svarsalternativ måste graderas där det 

var möjligt, t.ex vid frågan hur ofta en viss företeelse förekom kan svarsalternativen variera 

från ”någon gång per år” till ”minst en gång varje arbetspass”. En svårighet har varit att 

uttrycka frågorna så att de inte skulle bli ledande. Om man säger ”lite kunskap” eller ”någon 

kunskap” bör ju detta ställas i proportion till något annat, eftersom man kan mena allt ifrån 

något mer än ”ingen kunskap” till ”något mindre än fullärd” inom det aktuella området. Det 

skulle kunna vara en brist i den här undersökningen, eftersom de flesta tenderar att uttrycka 

sig som lite ”lagom” kunniga. Vid behandlandet av enkäterna märkte jag att ett par av 

frågorna borde ha exkluderats då de var för likvärdiga och mest skapade förvirring både för 

mig och (av svaren att döma) även assistenterna (frågorna 8-10). Därför har de frågorna gjorts 

om till en fråga i diagrammet, utifrån de svar jag fick. I första hand har insamlade data 

presenterats på nominalskalenivå26, som innebär ett antal olika kategorier av svarsalternativ 

där man fyller i det som stämmer bäst överrens med ens åsikt. Då undviks, dels ja- eller nej-

frågor och dels öppna svarsalternativ, där informanten med egna ord fyller i det han eller hon 

vill svara. Det kan finnas fem alternativ som varierar mellan ”stämmer inte alls” och 

”stämmer i hög utsträckning” som exempel. Enligt Patel & Davidsson27 är det vanligt att man 

inleder med neutrala frågor som bakgrundsvariabler såsom ålder, kön och liknande. På samma 

sätt avslutas enkäten med neutrala frågor eller utrymme för egna kommentarer eller 

reflektioner. Där emellan kommer frågorna som rör själva undersökningen.  

 

 
5.4. Pilotstudie 

För att undersöka om enkätens frågor var relevanta för undersökningen, testades den färdiga 

enkäten på ett fåtal personliga assistenter, vilka var ombedda att fylla i en ”provenkät” till 

vilken de kunde svara vad de ville men samtidigt ge akt på om frågorna var relevanta för 

undersökningen. Pilotstudien visade att enkäten var relevant trots att ett par av frågorna var 

                                                 
26 Denscombe, 2006:209 
27 Patel & Davidsson, 2003 
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lite svårförstådda. Assistenterna ansåg vidare att de behövde relativt lång tid på sig för att 

besvara den eftersom den krävde viss eftertanke. Ett missförstånd i enkäten var att 

assistenterna tänkte olika om vilka erfarenheter de skulle utgå ifrån. En assistent utgick ifrån 

flera olika arbetsplatser och tog erfarenheter från olika, emedan en annan assistent utgick ifrån 

den nuvarande arbetsplatsen. Då detta var ett tydligt problem, ändrades enkätfrågan till 

”nuvarande arbetsplats”.  Vissa av de svårtolkade frågorna förenklades också. Däremot valde 

jag att inte åtgärda tidskonsumtionen vid ifyllandet av enkäten, då jag hoppades att mina 

informanter var beredda att ta den tiden i anspråk, för att få berätta om sina synpunkter på sitt 

yrke.  

 

 
5.5. Reflektioner över bortfallet 

Av de 60 utskickade enkäterna fick jag tillbaka 42 enkäter. Det ger ett bortfall på runt 30 % 

och här rör det sig om bortfall av hela enkäter. Hade det däremot rört sig om bortfall av 

enskilda frågor, hade man kunnat tala om variabelbortfall28. Trost menar att man kan få räkna 

med svarsfrekvenser på mellan 50 och 75 % på många enkätundersökningar och att man då 

måste göra en bortfallsanalys29. En begränsning här är att den här undersökningens urvalsram 

inte är klarlagd. I studien finns ingen förteckning över, eller några siffror på hur många 

tänkbara informanter som egentligen fanns. I de sju kommunerna som inkluderades sa 

enhetscheferna att de hade ungefär så många informanter som det antalet enkäter jag då 

skickade till dem, och jag vet hur många enkäter som skickades till varje kommun. Däremot 

vet jag inte från vilka kommuner enkäterna kom tillbaka, eller inte gjorde det. Det innebär att 

det inte finns några garantier för att det inte är en hel kommun som har exkluderats ur studien. 

Det går heller inte att utläsa om det är män eller kvinnor som har valt att inte svara på 

enkäten, eller några andra egentliga bakgrundfaktorer. Om man har urvalsramen klar för sig 

från början, t.ex. att man vet att det finns 70 personliga assistenter inom det givna området, att 

80% är kvinnor och att 50% är gymnasieutbildade, kan man göra en ordentlig bortfallsanalys, 

men här får man istället endast spekulera över orsakerna. En mängd olika förklaringar kan 

finnas till bortfallet i svarsfrekvensen. En anledning kan vara att informanterna inte fick 

chansen att etablera personlig kontakt och av den anledningen inte fick förklarat för sig vikten 

av att var och en av dem fyllde i och skickade in enkäten. En annan anledning skulle kunna 

vara att enhetschefen i något fall godkände att delta i undersökningen, utan att först fråga alla 
                                                 
28 Holme & Solvang, 2008 
29 Trost, (2007:137) 
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assistenterna som berördes om de ville delta. Det kan också vara så att assistenterna helt 

enkelt inte förstod vikten av att de svarade, eftersom de kanske antog att så många deltog i 

undersökningen, att en enkät mer eller mindre inte skulle spela någon roll för helheten av 

resultatet. Enhetscheferna ombads att de skulle påminna assistenterna att fylla i enkäterna 

ungefär två veckor efter utskicket men därefter upphörde min kontroll över enkäterna.  

 

 

 

6. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Ett viktigt övervägande har varit huruvida jag skulle inkludera assistansanvändarna i studien 

eller inte. Här kom jag fram till att jag inte skulle inkludera den gruppen alls, utan koncentrera 

mig på assistenterna. Jag kände att min kunskap och mina erfarenheter inte var tillräckliga för 

att ställa frågor till assistansanvändarna och ville därför inte utsätta assistansanvändarna för 

ett utlämnande i den här studien. En viktig aspekt var att bibehålla assistenternas anonymitet i 

så hög grad som möjligt. Assistenterna var informerade om att studien var frivillig och att de 

kunde avbryta undersökningen, samt att de skulle få vara anonyma enligt de forskningsetiska 

principerna30. Jag kände också att det var nödvändigt att utesluta den kommun i 

undersökningen där jag har arbetat som personlig assistent och således känner några av 

assistansanvändarna och assistenterna. De var de första självklara tankarna som kom upp 

rörande etik i studien, men efter en del funderande stod det klart att det måste finnas andra 

aspekter att beakta. Etik hör på många sätt samman med reflektion som i sin tur är kopplat till 

kritiskt tänkande. I min undersökning har jag riktat mig till personliga assistenter och därmed 

är det i huvudsak dem jag bör förhålla mig till i mina etiska överväganden. Att ställa frågor 

om hur man agerar, varför man agerar som man gör och om man kunde eller skulle ha agerat 

annorlunda, väcker oftast tankar. Reflektioner kan innebära nya förståelser, man kan få nya 

tankar eller ifrågasätta sanningar. Enligt Kristin Bie kan det vara en komplex och svår process 

att gå igenom. Det jag kan ha gjort och det man riskerar att göra i en sådan här undersökning 

är att väcka just den här typen av process. Man påtvingar på ett sätt en annan person till en 

reflektion man kanske inte är redo för. Efter en reflektion kommer ofta en analys, att bryta ner 

processen till sina minsta beståndsdelar. Analysen av vad som hände kan väcka de känslor 

och tankar man hade i den situationen och därmed att man ifrågasätter sitt tankesätt och 

agerande31. De här funderingarna måste man ta i beaktande när man startar en process, oavsett 

                                                 
30 Öppenhetskravet, självbestämmandekravet, konfidentialitetskravet och autonomikravet.  
31 Bie (2009:14-15) 



 22

om man skickar ut enkäter eller om man gör intervjuer. Man lämnar inte en människa helt 

oberörd med de frågor man ställer. Det kan vara svårt att undvika, men man borde känna till 

att man kan väcka en process som kan vara olika stark för olika människor. Detta i sin tur kan 

på sikt även påverka assistansanvändaren. Är det etiskt försvarbart att ställa frågor till deras 

assistenter om vad som kan vara svårt med deras arbete? Skulle jag själv vilja att någon 

frågade min familj om vad som är svårt med att vara med mig? Finns det risk att man 

”kommer på” fler negativa saker som man inte har tänkt på, hur neutralt frågorna än ställs? 

Som sagt, man vet inte men man måste vara medveten om risken. En annan anledning var att 

jag själv har arbetat som personlig assistent, emedan jag aldrig har varit assistansanvändare. 

Detta har gett mig en viss förförståelse om hur det är att arbeta som personlig assistent, vilket 

i sin tur kan påverka valet av frågor och utformningen av dessa. Att bortse ifrån att man färgas 

av sina erfarenheter skulle inte bara verka negativt på trovärdigheten, utan även vara oetiskt, 

eftersom man då bortser ifrån att man inte på samma sätt kan sätta sig in i 

assistansanvändarens situation. 
 

 

 

7. EMPIRIREDOVISNING 

Det här är en sammanfattning av de 42 enkätsvaren som inkom. Enkätfrågorna och svaren i 

helhet med grafiska presentationer finns som bilaga till uppsatsen. På den första 

frågeställningen; vilka situationer kan skapa meningsskiljaktigheter mellan assistenten och 

assistansanvändaren om vad som borde ingå i arbetsuppgifterna? Visar svaren följande: 17% 

av assistenterna hade blivit ombedda att utföra uppgifter som de ansåg att assistansanvändaren 

skulle kunna göra själv. Här nämndes som exempel; viss hjälp med hygien, matlagning samt 

en del pysslande i hushållet. 21 % av assistenterna hade blivit ombedda att utföra uppgifter 

som de inte ansåg behövde utföras. Här var som exempel; måla om hus, byta gardiner varje 

vecka, putsa fönster ofta, onödigt många förflyttningar av assistansanvändaren och 

meningslöst spolande med vatten. 21% av assistenterna svarade att de hade blivit ombedda att 

utföra uppgifter som någon annan borde utföra och exempel på sådana uppgifter var; städa, 

bädda och diska åt anhöriga, skriva räkningar, utföra sjukgymnastik och fotvård, ta ansvar för 

assistansanvändarens förvärvsarbete samt utföra elektriskt arbete. 17% av assistenterna 

svarade att de hade blivit ombedda att utföra uppgifter som kändes moraliskt oriktiga att göra 

och exempel på dessa var; skjutsa assistansanvändarens vänner och anhöriga med bil, ordna 

kalas vid högtider, ljuga för anhöriga om assistansanvändarens eller arbetsplatsens situation, 
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ge assistansanvändaren massage som känns för intim, utföra sexuella tjänster, vara med när 

assistansanvändaren vill begå olagliga handlingar, hjälpa assistansanvändaren att förtära 

alkohol samt ge medicin som annan profession borde göra. 19% av assistenterna har svarat att 

de har blivit ombedda att utföra arbetsuppgifter som kan vara skadliga att utföra. I de flesta 

fall handlade om förflyttningar av assistansanvändaren vid ensamarbete, i något fall om att 

arbeta i en, för assistansanvändaren, riskfylld situation. Som ”annat” än de ovan nämnda 

alternativen gavs exempel som att ge höga doser medicin som kan vara skadliga för 

assistansanvändaren.  

 

På den andra frågeställningen; i hur stor utsträckning förekommer detta? Visade svaren 

följande: 57% av assistenterna svarade att det hade hänt att de hade en annan åsikt än 

assistansanvändaren om vilka arbetsuppgifter de skulle utföra. Den första frågeställningen 

inkluderar alltså dessa 57%, då 43% inte alls hade upplevt detta. Hur ofta det förekom var 

beroende av vilken typ av arbetsuppgift det handlade om. De assistenter som svarade att de 

ordnade kalas vid högtider som exempel, angav att det hände ungefär en gång om året, medan 

de som ensamma assisterade assistansanvändaren vid förflyttningar, angav att det skedde vid 

varje arbetspass.  

 

På den sista frågeställningen; hur agerar assistenten i sådana situationer? Visar svaren 

följande: 39% av assistenterna hade utfört arbetsuppgifter som de inte tyckte att de borde 

utföra. Exempel på uppgifter som man inte nekade att göra var; hjälp vid förflyttning av 

assistansanvändaren, i viss mån städa efter anhöriga, putsa fönster och byta gardiner, hjälp 

med hygien och lagning av kläder och textilier. I 37% av fallen har inte assistenten utfört 

uppgiften och då har det handlat om uppgifter som exempel; skriva räkningar, utföra 

elektriskt arbete, utföra sexuella tjänster, dricka alkohol tillsammans med assistansanvändaren 

och utföra fotvård.  

 

Resultatet visar också att 65% av assistenterna ser assistansanvändaren som sin huvudsakliga 

arbetsgivare och att 81% av assistenterna ser sig själv som assistansanvändarens redskap i 

arbetet som ska utföras. 
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8. ANALYS AV EMPIRIN 

Resultatet av undersökningen visar att 57 % av assistenterna hade upplevt att det kan 

förekomma meningsskiljaktigheter om vilka arbetsuppgifter som bör utföras. 

Meningsskiljaktigheterna uppkommer i situationer där assistenten, av till exempel moraliska 

skäl. Det kan också vara av risk för skador man inte vill utföra uppgiften och frekvensen för 

meningsskiljaktigheterna varierar, beroende på vilken uppgift det handlar om. Då måste man 

ställa sig frågan vad det är som gör att så pass många assistenter har andra åsikter om vad som 

ska utföras? Missförståndet borde kunna ligga var som helst mellan assistenten och 

assistansanvändaren. Det vill säga antingen överdriver assistenten problemet eller är 

assistansanvändaren hopplöst krävande, men förmodligen handlar det om missförstånd 

någonstans på vägen. I vilka situationer uppstår problemen? Nästan en femtedel av alla 

assistenter har varit med om att assistansanvändaren vill att de ska göra något som faller 

utanför vad de anser är moraliskt försvarbart. I ungefär hälften av fallen har man ändå utfört 

uppgiften, men typen av uppgift har spelat en stor roll här för hur man har agerat. I de fall där 

det har rört sig om otillåtna uppgifter, som att dricka alkohol tillsammans med 

assistansanvändaren har samtliga assistenter agerat så att man har nekat att utföra uppgiften. 

Om vi tar det här exemplet med alkohol, så kan man fundera över hur Blennberger hade 

resonerat.  Här skulle nog han hänvisa till den inriktningen som han kallar för deontologisk 

etik, alltså att en viss handling har vissa etiska principer32. Man har som assistent på förhand 

bestämt sig för att det är fel att dricka alkohol när man arbetar. Även om de finns assistenter 

som mot förmodan har övervägt att göra det, kommer dessa antagligen fram till att det är en 

dålig idé ur ett konsekvensetiskt synsätt. Man riskerar att mista sitt arbete om man gör det, 

man kan tappa greppet om assistansanvändaren vid förflyttning samt en massa andra tänkbara 

scenarier som negativa konsekvenser. Man kan också ha tänkt att utifrån sin yrkesroll inte kan 

göra det, utan att dricka alkohol är något man gör tillsammans med vänner i en slags bakre 

region33 som man som assistent inte förväntas visa för assistansanvändaren. Det finns andra 

mindre självklara exempel, som hjälp vid förflyttning av assistansanvändaren. Runt en 

femtedel av assistenterna svarat att de har blivit ombedda att utföra uppgifter som kan vara 

skadliga för dem och nämnt förflyttning som ett exempel. Skillnaden är att här har man ändå 

alltid utfört just den uppgiften. (I övrigt utförde man ”skadliga” uppgifter i ca 40 % av fallen.) 

Man är alltså beredd att gå assistansanvändaren till mötes här i större utsträckning. 

Gissningsvis är det lättare att gå emot sina egna värderingar i situationer där själva utförandet 

                                                 
32 Blennberger, 2005 Etik i socialpolitik och socialt arbete 
33 Goffman, 2007 
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får positiva konsekvenser, som att assistansanvändaren får hjälp att förflytta sig. Dessutom 

ingår uppgiften i sig i arbetet och man visar således ingen bakre region eller begår tjänstefel. 

Ur ett konsekvensetiskt synsätt har alltså handlingen medfört något positivt, under 

förutsättning att inte assistenten eller assistansanvändaren skadade sig vid förflyttningen. Det 

kan också vara så att man helt enkelt inte anser sig kunna säga nej, eftersom det är 

assistansanvändaren som bestämmer vad som ska utföras och man som assistent ska utföra de 

uppgifter som önskas. I så fall har man ändå kommit en bit när det gäller 

assistansanvändarens självbestämmande som Gough & Modig34 beskriver, även om det hela 

tiden gäller att vara observant på både assistenten och assistansanvändarens integritet. Det är 

assistansanvändaren som har mandat att definiera sina behov. Så är lagen utformad och så är 

det tänkt att det ska vara. Detta vet assistenterna och således är det inte en kunskapsbrist hos 

assistenterna det handlar om, utan en gränsdragning, vilket följande exempel visar. 

 

Om vi tänker oss ett annat exempel, utförandet av sexuella tjänster. Var går gränsen mellan att 

”vara assistansanvändarens redskap” i det han eller hon ska utföra och att som assistent känna 

sig kränkt av verkliga eller förväntade arbetsuppgifter? Ingen av assistenterna som hade blivit 

ombedda att utföra sexuella tjänster hade gjort detta. Samtidigt hade så många som 80 % av 

alla assistenter svarat att de ser sig själva som redskap i det som assistansanvändaren vill ha 

utfört, vilket bara kan tolkas på två sätt. Antingen har många assistenter misstolkat frågan, 

något som jag i så fall tar på mig då jag har varit otydlig, eller är det inte i huvudsak de 

personer som har nekat att utföra någon uppgift som har svarat att de ser sig som redskap. Just 

det resonemanget, att vara assistansanvändaren redskap, har också varit en källa till 

missförstånd mellan assistansanvändare och assistenter och kan bero på en otydlighet i lagens 

utformning. Det beror antagligen på att det är svårt att utforma en detaljstyrd lag som 

samtidigt ska vara till för att den enskilde ska få sina specifika behov tillgodosedda. Man kan 

också tänka sig att man ser sig som redskap till en viss gräns, som man antingen sätter upp för 

sig själv eller kommer överrens om i gruppen. Blennberger skulle nog förklara fenomenet 

delvis genom deontologisk etik, att begrepp som integritet, jämlikhet mm handlar om redan 

förbestämda värderingar. I den här undersökningen hade alltså ingen av assistenterna varit 

beredd på att utföra sexuella tjänster vilket kan bero på att det skulle vara en kränkning av den 

personliga integriteten. Oavsett om det gäller små eller stora, självklara eller diffusa 

meningsskiljaktigheter så menar Ritva Gough & Maria Modig att detta kan vara psykosociala 

                                                 
34 Gough & Modig, 1996 



 26

arbetsmiljörisker för assistenterna eftersom det i huvudsak bottnar i en oklarhet om vad som 

ingår i arbetsuppgifterna och/eller kommunikationsproblem med assistansanvändaren. Det 

tycks också vara så att man i de flesta fall inom yrket utvecklar en nära, ganska kamratlig 

relation med assistansanvändaren i arbetet. De flesta i undersökningen hade arbetat i två år 

eller längre hos samma assistansanvändare. Det innebär att man spenderar ganska mycket tid 

tillsammans. En assistent hade skrivit på baksidan av enkäten att arbetet var mycket 

stimulerande och att det ger en stor glädje och tillfredsställelse att hjälpa en annan människa. 

Här är det troligt att man är beredd att hjälpa assistansanvändaren, helt enkelt för att man 

sympatiserar med personen och vill att han eller hon ska må bra. Man vill hjälpa en kompis 

helt enkelt, vilket kan vara problematiskt ibland eftersom rollerna skiftar under arbetspasset.  

Goffman beskriver främre och bakre regioner och hur känsligt det kan vara när gränserna där 

emellan överskrids35. Detta beskrivs på ett målande sätt av en av assistenterna i studien under 

rubriken övriga kommentarer. Hon menar att de kommer in i assistansanvändarens hem och 

”styr och ställer med varsam hand”. Det är ju onekligen så att man som assistansanvändare på 

många sätt förlorar sin ”bakre region” när man måste släppa in assistenter i sitt hem. I en del 

fall där assistenterna hade en annan åsikt om vad som skulle utföras, handlade det också om 

sådant som assistenterna ansåg att assistansanvändaren kunde utföra själv. Det skulle kunna 

vara så att assistansanvändaren visserligen kunde utföra aktiviteten själv men att han eller hon 

efter detta, blev mycket trött och riskerade att inte orka mer den dagen. Här är det, som Gough 

& Modig beskriver, att assistansanvändaren berättar om sina erfarenheter så att assistenten 

förstår varför det är viktigt att inte uppfatta det som att man blir ”utnyttjad” därför att 

assistansanvändaren är ”bekväm”. En del assistenter angav att de utförde arbetsuppgifter som 

de inte ansåg behövdes utföras. Här var ett frekvent byte av gardiner och fönsterputsning ett 

återkommande exempel. Larsson beskriver ovan att det ibland vållar problem när 

assistansanvändaren och assistenten har skilda meningar om vad som borde göras och vad 

som är ett normalt sätt att leva36. Det är möjligt att man som assistent applicerar något av sina 

egna normer och värderingar på assistansanvändaren i vissa situationer. Eftersom man arbetar 

i en annan persons hem, kanske man jämför det med hur man har det i sitt eget hem och då ser 

sin egen frekvens på gardinbyte eller fönsterputs som norm för hur ofta det bör utföras. Man 

konstruerar sina egna normer för vad som är normalt och applicerar dem på 

assistansanvändaren37. En assistansanvändare ville att assistenten skulle utföra någon form av 

                                                 
35 Goffman, 2007 
36 Larsson & Larson, 2008 
37 Payne, 2008 
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elektriskt arbete. Exakt vad arbetet bestod av framgick inte, men vi får anta att det var av 

sådan karaktär att det inte var något som gemene man förväntas klara av. Assistenten utförde 

inte arbetsuppgiften utan hänvisade till annan person eller profession. Assistansanvändaren, å 

andra sidan, skulle kunna ha utbildning som elektriker och mena att assistenten i egenskap av 

hans förlängda arm, skulle utföra uppgiften med hjälp av assistansanvändarens instruktioner. 

Liknande situationer beskrivs återkommande som problematiska och inte helt ovanliga om 

man diskuterar detta med assistenter och assistansanvändare. Min undersökning, med flera, 

visar på att en strukturering av vad som ingår i arbetsuppgifterna kan vara önskvärd. 

Samtidigt kan det inte finnas en manual för exakt alla tänkbara arbetsuppgifter utan man löser 

detta olika från situation till situation. Tidigare nämndes som liknelse en kemisk process. Man 

vet vad som ska tillföras (A), till substansen (B), så bildas materialet (C). I samspel med 

människor, handlar det om social konstruktion och socialt samspel mellan människor och hur 

relationer skapas och hanteras av människor i sociala sammanhang. Konsekvensrena är 

mindre självklara och förutsägbara för alla handlingar. Denna undersökning visar just att så är 

fallet på de flesta arbetsplatser. Man har alltså ställt konsekvensrena mot varandra, av att 

utföra eller inte utföra uppgiften38. En intressant del av undersökningen var att ta reda på vem 

man såg som sin huvudsakliga uppdragsgivare. Som diagram 8 visar, ansåg de flesta att 

assistansanvändaren var deras huvudsakliga uppdragsgivare. I en del fall hade assistenterna en 

annan syn på vem som var deras uppdragsgivare och då uppkom förslag som kommunalt 

anställd tjänsteman, assistanssamordnare, God man eller anhörig till assistansanvändaren. En 

del assistenter hade svarat att de fick serva anhöriga på ett sätt som inte borde ingå i deras 

arbetsuppgifter. Många anhöriga, å andra sidan, gör mycket för personen med 

funktionsnedsättning som assistenterna skulle kunna ha utfört. Här är det nog fördelaktigt om 

man som assistent kan se de anhöriga som en tillgång och någon som faktiskt känner den här 

personen väl och vet vad han eller hon behöver. Dessutom visar forskning att 

assistansanvändaren ser det som mycket viktigt att assistenten kommer överrens med övriga 

familjen och således finns ytterligare skäl för assistenten att ta hänsyn till anhörigas önskemål. 

De flesta assistenter hade arbetat över två år på sin arbetsplats, vilket antagligen skulle vara 

mycket svårt om man inte kände att relationerna mellan assistenterna, assistansanvändaren 

och anhöriga fungerade tillfredsställande. 

 

 

                                                 
38 Blennberger, 2005 
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9. DISKUSSION 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på vid vilka situationer det kan uppkomma 

meningsskiljaktigheter mellan assistenten och assistansanvändaren och hur man agerar när det 

händer, samt hur vanligt detta är. Situationerna där det uppstod problem handlade ofta om 

uppgifter som assistenten inte ville utföra av moraliska skäl, av risk för skador på dem själva 

eller assistansanvändaren eller på grund av känslan av att det var meningslöst att utföra. Jag 

fick således givande svar på vilka de faktiska uppgifterna var som orsakade problem. Det 

framkom också att man var olika mycket beredd på att gå assistansanvändaren till mötes, 

beroende på uppgiftens karaktär. Exakt varför det uppstår problem är naturligtvis svårt att 

säga men en gissning kan vara att det är ett så varierat arbete, att man inte rimligtvis kan sätta 

några normer för exakt vad som ska utföras. Detta kan i sin tur ha med att göra att arbetet som 

personlig assistent är något man kanske handplockas till eftersom assistansanvändaren har ett 

mycket stort inflytande över vem som ska anställas. Någon assistent hade under ”övriga 

kommentarer” uppgett att arbetet gav en oerhört stor tillfredsställelse och att det kändes bra 

att kunna arbeta med att hjälpa en annan människa i vardagen. Liknande kommentarer fick jag 

när jag besökte den arbetsplats där jag utförde pilotstudien. Vissa problem fanns men ansågs 

egentligen sekundära i sammanhanget. Vi diskuterade olika roller man kan hamna i som 

assistent och de menade också att de olika rollerna finns men att man lär sig att växla mellan 

dem. Resultatet av studien visar att viss problematik finns, man blir i många fall ombedd att 

utföra uppgifter som man inte anser att man borde. Men det visar sig även att man i de flesta 

fall ser assistansanvändaren som sin huvudsakliga uppdragsgivare och att man i hög 

utsträckning ändå är beredd att gå denne till mötes genom att utföra uppgiften som han eller 

hon ber om. Det är viktigt för många assistansanvändare att assistenten kommer överrens med 

resten av familjen. I de fallen är det bra om assistenten är skicklig på att balansera 

assistansanvändarens önskemål och övriga familjens syn på assistansens utformning. Ibland 

har dessutom läkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster en åsikt om vad som måste göras, 

kanske något som assistansanvändaren inte alls vill gå med på. Då är det tänkbart att 

assistenten kan känna ett ansvar att utföra detta, trots att det rent principiellt är 

assistansanvändarens ansvar. En del assistenter menar att det förekommer att personer, till och 

med olika yrkesprofessioner, vänder sig till dem när de vill veta något om 

assistansanvändaren och pratar ”över huvudet” på denne. Har man detta förhållningssätt visar 

det på att man underskattar assistansanvändarens förmåga att fatta sina egna beslut och 

därmed förväntar sig att assistenten ska göra som läkaren säger och inte som 
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assistansanvändaren vill. Den här studien visar att det behövs en strukturering i lagen om vad 

som bör ingå i insatsen. I lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2011, avsågs att 

bedriva bättre tillsyn i samband med personlig assistans. Här nämns assistenternas 

arbetsförhållanden som en punkt men samtidigt, när det gäller de assistansanvändare som 

själva är arbetsgivare åt assistenterna, ska ”tillsynen i första hand bedrivas utifrån den 

assistansberättigades intresse och med utgångspunkten att den enskilde ska få de behov, som 

ligger inom ramen för insatsen, tillgodosedda genom den personliga assistansen”39. 

Problemen kvarstår således, för vad ligger inom den ramen? Förslag till förbättringar skulle 

kunna genomföras på olika sätt och på olika nivåer. Mer studier av den här typen kan vara 

viktiga for utformningen av arbetsvillkor och förväntningar på assistenten i relation till 

assistansanvändarens behov och intressen. Det är viktigt dels ur ett makroperspektiv, med 

någon form av strukturering av lagen som tydliggör bättre vad som måste ingå och vad som 

inte kan ingå i yrkesrollen och dels ur ett mikroperspektiv, där assistenterna får tydligare 

förklarat för sig vilka arbetsuppgifter som han eller hon förväntas utföra hos just den 

assistansanvändaren som arbetet avser. Då kan det vara lättare att matcha assistenter och 

assistansanvändare på ett sätt som kommer båda till godo om man gemensamt kan komma 

fram till vilka arbetsuppgifter som ligger inom ramen för insatsen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Prop. 2009/10:176, s. 22–24, 76–77 
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Enkätsvaren 
Fråga 1: Är du man är man eller kvinna? 

Här fick vi 31 kvinnor och 11 män eller 74 % kvinnor och 26 % män. 

Det var alltså 42 svarsenkäter som kom in.  

 

Fråga 2: Vilken är din utbildning? 

Här visade det sig att gymnasieutbildning var den vanligast förekommande utbildningen. 24 

personer eller 60 % hade det som högsta utbildningen. Därefter kom enbart grundskola som 

näst vanligaste alternativ, 10 personer eller cirka 24 % svarade att de hade grundskola som 

högsta utbildning. 8 personer eller 19 % svarade att de hade högskola som högsta utbildning 

och 12 % eller 29 personer svarade att de även hade någon annan typ av utbildning som inte 

fanns med som alternativ. Det skulle exempelvis kunna röra sig om internutbildningar på 

arbetet eller fristående kurser. 

 

Fråga 3: Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Alternativ 1, mindre än en månad; ingen person, noll % 

Alternativ 2, 1-6 månader; 8 personer, ca 19 % 

Alternativ 3, 6-12 månader; 4 personer, ca 10 % 

Alternativ 4, 1-2 år; 8 personer, ca 19 % 

Alternativ 5, mer än 2 år; 22 personer, ca 52 % 

 

De två följande frågorna får betraktas som ett par av de viktigaste. De är något av kärnan i 

undersökningen, huvudfrågorna, det som det är tänkt att undersökningen ska handla om. Det 

visas med hjälp av en grafisk presentation: 

 

Fråga 4: Upplever du att du kan påverka dina arbetsuppgifter i ditt arbete hos 

assistansanvändaren? 
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2%

55%

43%

Inte alls I liten utsträckning  I hög utsträckning

 
Diagram 1, visar i vilken mån assistenterna upplever att de kan påverka sina arbetsuppgifter 

hos assistansanvändaren. Inte alls; 1 person eller 2 % I liten utsträckning; 23 personer eller 

 55 % I hög utsträckning; 18 personer eller 43 % 

 

Fråga 5: Har det hänt att du som assistent har en annan åsikt än assistansanvändaren om 

vilka arbetsuppgifter som du ska utföra? 

Svarsalternativ ja eller nej. 24 personer eller 57 % har svarat ”ja” på frågan. 18 personer eller 

43 % har svarat ”nej” på frågan. 

 

Fråga 6: Om man har svarat ”ja” på fråga 5; Vilken typ av uppgifter kan det handla om? Det 

finns 6 alternativ och flera kan vara möjliga. 

Av dessa var det lite olika typer av uppgifter som assistenterna tyckte att de inte ville utföra 

och jag har exemplifierat dessa nedan.  

 

Alternativ 1: Arbetsuppgifter som du anser att assistansanvändaren kan utföra själv.  

Här svarade 7 assistenter eller 17 % av alla tillfrågade att de hade upplevt att de blev ombedda 

att utföra uppgifter som assistansanvändaren skulle kunna göra själv.  

Exempel på sådana uppgifter var: Viss hjälp med hygien och viss hjälp med matlagning samt 

en del pysslande i hushållet. 

 

Alternativ 2: Arbetsuppgifter som du anser inte behöver utföras. 

Här svarade 9 assistenter eller 21 % att de hade blivit ombedda att göra sådana uppgifter och 

exempel på detta var: Måla om hus, byta gardiner varje vecka, putsa fönster samt onödigt 

många förflyttningar. Någon assistent nämnde också sysslor som meningslöst spolande med 

vatten och putsande av redan rena ytor. 
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Alternativ 3: Arbetsuppgifter som du anser att någon annan bör utföra. 

9 assistenter eller 21 % svarade ”Ja” på detta och exempel på uppgifter här var: Städa, bädda 

och diska åt anhöriga, sy gardiner, skriva räkningar, utföra sjukgymnastik, utföra fotvård, ta 

ansvar för assistansanvändarens förvärvsarbete samt utföra elektriskt arbete.  

Förslag på vem som istället borde utföra uppgiften var anhörig eller annan yrkesprofession. 

 

Alternativ 4: Arbetsuppgifter som för dig känns moraliskt oriktiga att utföra. 

7 assistenter eller 17 % svarade ”Ja” på detta och exempel på uppgifter var: Skjutsa 

vänner/anhöriga med bil, ordna kalas vid högtider eller födelsedagar, ljuga för anhöriga om 

assistansanvändarens eller arbetsplatsens situation, ge assistansanvändaren massage som 

känns för intim, utföra sexuella tjänster, vara med när assistansanvändaren vill begå 

kriminella handlingar, exempelvis blotta sig, köpa hembränd sprit. Fler exempel var: hjälpa 

assistansanvändaren att förtära alkohol samt att ge medicininjektioner som annan 

yrkesprofession borde göra.  

 

Alternativ 5: Arbetsuppgifter som kan vara skadliga att utföra. 

8 assistenter eller 19 % svarade ”Ja” och det rörde sig i huvudsak om förflyttningar vid 

ensamarbete eller klättring på stege vid något tillfälle. Vid något tillfälle handlade det om att 

man arbetade ensam med assistansanvändaren i en situation som kunde vara riskfylld för 

denne.  

 

Alternativ 6: Annat. Här hade en assistent svarat ”sexuella anspelningar” och en assistent 

svarade ”ge höga doser medicin som kan vara skadligt för assistansanvändaren”. 

  

Fråga 7: Hur ofta förekommer detta? 

Svaren är här ganska jämt fördelade mellan ”Någon gång per år”, ”någon gång per månad”, 

”någon gång per vecka” och ”minst en gång varje arbetspass”. Assistenter som svarade att de 

ordnade kalas åt assistansanvändaren angav att detta skedde ungefär en gång per år, emedan 

assistenter som ensam assisterade assistansanvändaren vid förflyttning angav att detta skedde 

minst en gång varje arbetspass.  

 

Följande två grafiska presentationer visar hur assistenterna har agerat när man har blivit 

ombedd att utföra arbetsuppgifter som man inte tycker att man borde göra. De tre alternativen 
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är att man har, inte har, respektive har ibland, utfört arbetsuppgiften. 24 assistenter har svarat 

med något eller några av alternativen och 38 svar har inkommit. De 18 assistenter som inte 

har svarat tillhör alltså de som inte hade några invändningar mot assistansanvändarens 

önskemål. Det innebär att en assistent kan ha svarat att de utför vissa arbetsuppgifter, men 

nekar att utföra andra. Den procenthalt som anges i de grafiska presentationerna, baseras på 

de 38 svaren som har inkommit.  

 

Påstående: Jag utför ändå arbetsuppgiften som assistansanvändaren ber om.  

39%

24%

37%

Stämmer alltid Stämmer  ibland Stämmer aldrig

 
Diagram 2, visar i vilken utsträckning assistenterna utför arbetsuppgifter som de blir ombedda 

att göra, trots att de inte anser att de borde göra det. I 15 fall, eller 39 % av fallen har 

assistenten utfört arbetsuppgiften mot sin vilja. I 9 fall eller 24 % av fallen har assistenten 

utfört arbetsuppgiften ibland och i 14 fall, eller 37 % av fallen har assistenten uppgett att han 

eller hon inte har utfört uppgiften.  

 

Här ser vi att 39 % av fallen där assistenterna har blivit ombedda att utföra en arbetsuppgift 

som de inte tycker att de borde göra, alltid utför den ändå. Exempel på uppgifter som man inte 

nekade assistansanvändaren att utföra var: Hjälp vid förflyttning, städa efter anhöriga i viss 

mån samt att putsa fönster och byta gardiner i viss mån. Även hjälp med hygien, städning och 

lagning av kläder och textilier utfördes av assistenterna i en del fall. 

Vi ser också att i 37 % av fallen, utför aldrig assistenterna vissa arbetsuppgifter som de blir 

ombedda att göra. Exempel på sådana uppgifter var: Skriva räkningar, utföra elektriskt arbete, 

utföra sexuella tjänster, dricka alkohol tillsammans med assistansanvändaren och att utföra 

fotvård. 

24 % svarade ”stämmer ibland” på påståendet och här har vi som exempel: Att utföra viss 

personlig hygien, hjälp vid vissa förflyttningar samt hjälp att laga textilier. 
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Här följer några påståenden som syftar till att undersöka hur man som personlig assistent ser 

på sin yrkesroll när det gäller frågor som bestämmanderätt och assistansanvändarens 

aktivering. Svaren presenteras som innan med hjälp av enkla cirkeldiagram. 

 

Påstående: Jag ser mig själv som assistansanvändarens redskap i det som han eller hon ska 

utföra. 

 

 

81%

17%

2%

Stämmer alltid Stämmer  ibland Stämmer aldrig

 
Diagram 4, visar i vilken mån assistenterna ser sig själv som assistansanvändarens redskap i 

utförandet av arbetsuppgifter. Stämmer alltid 34 assistenter eller 81 %. Stämmer ibland, 7 

assistenter eller 17 %. Stämmer aldrig 1 assistent eller 2 %. 

 

Påstående: Jag försöker ibland uppmuntra assistansanvändaren att aktivera sig eller utföra 

saker. 

 

 

69%

29%

2%

Stämmer alltid Stämmer  ibland Stämmer aldrig
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Diagram 5, visar i vilken mån assistenterna försöker uppmuntra assistansanvändaren att 

aktivera sig eller utföra saker. Stämmer alltid 29 assistenter eller 69 %. Stämmer ibland 12 

assistenter eller 29 %. Stämmer aldrig en assistent eller 2 % 

 

Påstående: Jag tycker att jag som assistent har ett ansvar att se till att assistansanvändaren 

aktiverar sig och har sysselsättning som han eller hon trivs med. 

60%

33%

2% 5%

Stämmer alltid Stämmer  ibland Stämmer aldrig Svarade inte

 
Diagram 6, visar i vilken mån assistenterna tycker att de har ett ansvar att se till att 

assistansanvändaren aktiverar sig och har sysselsättning som han eller hon trivs med. 25 

assistenter eller 60 % tycker att de har ett ansvar. 14 assistenter eller 33 % tycker ibland att de 

har ett ansvar. 1 assistent eller 2 % tycker aldrig att de har ett ansvar och 2 assistenter eller 5 

% svarade inte på frågan. 

 

Nästa fråga rör hur man som assistent fick introduktion och information om arbetet: 

Hur fick du information och introduktion om ditt arbete? Det fanns fem alternativ och flera av 

dem kunde vara möjliga. Det blev 92 svar beräknat på 42 assistenter. De flesta svarade alltså i 

genomsnitt med två alternativ. Resultatet blev: 
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Diagram 7, visar hur assistenterna fick information och introduktion till sitt arbete. Procenten 

beräknas utifrån de 92 svaren som inkom fördelat på de fem alternativen. Flera svar är 

möjliga. 

 

Bredvidgång 31 assistenter eller 34 % 

Enhetschef 25 assistenter eller 27 % 

Ass. Anv. berättade 16 assistenter eller 17 % 

Genom arbetskamrat 16 assistenter eller 17 % 

Annat: 4 assistenter eller 4 % 

Annat var i två fall anhöriga som informerade, i ett fall personlig erfarenhet och i ett fall att 

assistenten sökte information på egen hand 

 

Nästa fråga: 

Vem ser du som din huvudsakliga uppdragsgivare? 

Assistansanvändaren: 32 assistenter eller 65 %  

Assistanssamordnare: 3 assistenter eller 6 % 
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Kommunalt anställd tjänsteman: 10 assistenter eller 20 % 

Annat: 4 assistenter eller 8 % 

Som ”Annat” gavs exempel som medicinskt ansvarig sjuksköterska, förälder eller god man.  

 Resultatet visas i cirkeldiagrammet beräknat i procent. 

Assistansanvändare
65%

Assistanssamordnare
6%

Kommunalt anställd 
tjänsteman

21%

Annat
8%

 
Diagram 8, visar vem assistenterna ser som sin huvudsakliga uppdragsgivare. Några 

assistenter har svarat med fler än ett alternativ. 

 

Sista frågan löd: Vilka kunskaper anser du dig ha inom LSS-lagstiftningen när det gäller 

personlig assistans? 

Ingen kunskap: en assistent eller 2 % 

Liten kunskap: 25 assistenter eller 58 % 

Väl insatt i lagstiftningen: 17 assistenter eller 40 % 
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Frågeformulär 
 
Markera det alternativ som passar Din situation bäst. Vänligen markera med ett ”X” det 
alternativ som stämmer bäst med Din uppfattning. Jag har valt att använda ordet 
assistansanvändare om personen som får hjälpen. Ibland har jag förkortat det ass. anv. När Du 
svarar på frågorna vill jag att Du svarar utifrån hur det är på Din nuvarande arbetsplats. 
 

1. Jag är     Man    Kvinna 

2. Vilken är Din utbildning?  

 grundskola   Avslutad   Pågående 
 gymnasielinje/program   Avslutad   Pågående 
 högskola/universitet   Avslutad   Pågående 
 annat   Avslutad   Pågående 

 
3. Hur länge har Du arbetat på nuvarande arbetsplats?    

 < 1 mån  1-6 mån  6-12 mån  1-2 år  > 2 år 

 
4. Upplever Du att Du kan påverka dina arbetsuppgifter i ditt arbete hos ass. anv.?  

    inte alls   i liten utsträckning   i hög utsträckning 
 

Min avsikt med uppsatsen är att ta reda på om det händer att det uppstår 
meningsskiljaktigheter mellan assistenten och ass. anv. i arbetet som personlig assistent när 
det gäller frågor om hur eller vilka arbetsuppgifter som ska utföras och hur det i så fall yttrar 
sig. Därför följer nu ett antal frågor som behandlar detta. Om Du svarar nej på första frågan 
kan Du hoppa över fråga 6 – 10. 

5. Har det hänt att Du som assistent har en annan åsikt än ass. anv. om vilka 
arbetsuppgifter som du ska utföra?  

 Ja     Nej 
6. Om ja, vilken typ av arbetsuppgifter kan det handla om? De har olika bokstäver så att 

Du kan svara med de alternativ Du tycker passar i efterföljande frågor. Flera svar är 
möjliga 

 
    A. arbetsuppgifter som du anser att ass. anv. skulle kunna utföra själv 

 
 

    B. arbetsuppgifter som du anser ”inte behövs” utföras, exempel 
 
 
 

    C. arbetsuppgifter som Du anser att någon annan borde göra. Ge exempel på vem eller 
vad det kan handla om: 
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 D. arbetsuppgifter som för Dig känns moraliskt oriktig att utföra. Ge exempel:   
 
 

 E. arbetsuppgifter som kan vara skadligt för Dig att utföra. Ge exempel: 
 
 

 F. annat nämligen: 
 
 

7. Hur ofta förekommer detta? 

 Någon gång per år  någon gång per månad 
 varje vecka        Minst en gång varje arbetspass 

 
När en sådan situation uppstår, hur löser ni den? Här följer några påståenden som Du får 
gradera efter hur väl du tycker de stämmer. Flera alternativ kan vara möjliga. Jag vill att Du 
efter svarsalternativet fyller i bokstaven på den eller de arbetsuppgifter i fråga nr 6. som 
passar in på påståendet.  

8. Jag utför ändå uppgiften som ass. anv. ber om 

 Stämmer alltid, gäller bokstav:  _ 
 Stämmer ibland, gäller bokstav:  _ 
 Stämmer aldrig, gäller bokstav:  _ 

 
9. Jag berättar att det inte känns bra eller tycker att det är min uppgift men utför den ändå 

 Stämmer alltid, gäller bokstav:  _ 
 Stämmer ibland, gäller bokstav:  _ 
 Stämmer aldrig, gäller bokstav:  _ 

 
10. Jag utför inte arbetsuppgiften utan hänvisar till annan person eller profession 

 Stämmer alltid, gäller bokstav:  _ 
 Stämmer ibland, gäller bokstav: _ 
 Stämmer aldrig, gäller bokstav:  _ 

 
Jag är intresserad av att undersöka hur Du som assistent ser på din yrkesroll när det gäller 
frågor som bland annat bestämmanderätt och aktivering av ass. anv. Nedan följer några 
påståenden där Du får kryssa i det svarsalternativ som passar bäst. 

 
11. Jag ser mig själv som ass. användarens redskap i det han eller hon ska utföra 

 Stämmer alltid  
 Stämmer ibland 
 Stämmer aldrig 

 
12. Jag försöker ibland uppmuntra ass. anv. att aktivera sig eller utföra saker. 
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 Stämmer alltid  
 Stämmer ibland 
 Stämmer aldrig 

 
13. Jag tycker att jag som assistent har ett ansvar att se till att ass. anv. aktiverar sig och 

har sysselsättning som han eller hon trivs med. 

 
 Stämmer alltid  
 Stämmer ibland 

       Stämmer aldrig 
 
14. När Du påbörjade Ditt arbete som personlig assistent, hur fick Du introduktion och 

information om Ditt arbete? Flera alternativ är möjliga  
   

 Genom enhetschef 
 Genom arbetskamrat 
 Genom bredvidgång 
 Assistansanvändaren berättade 
 Annat: 

 
 

15. Vem ser Du som Din huvudsakliga uppdragsgivare?  
   

 Assistansanvändaren 
 Assistanssamordnare 
 Kommunalt anställd tjänsteman 
 Annat: 

 
 
 
 
 
16. Vilka kunskaper anser Du Dig ha inom LSS-lagstiftningen när det gäller personlig 

assistans? 
 Ingen kunskap 
 Liten kunskap 
 Är väl insatt i lagstiftningen 

 
Övriga kommentarer: 
 

 
Tack så mycket för Din medverkan!  
Vänliga hälsningar Åsa Rosberg – Johansson, Linnéuniversitet, Kalmar 
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Hej! 
Jag heter Åsa Rosberg – Johansson och studerar till socionom på Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Vi håller nu på att skriva en C-uppsats inom socialt arbete, vilket innebär ett mindre 

forskningsprojekt som kommer att läggas ut på internet så att allmänheten kan ta del av det. 

Jag har valt att skriva min uppsats om personlig assistans och då fokusera på de eventuella 

svårigheter som kan uppkomma i arbetet. Jag har själv arbetat många år som personlig 

assistent och under den tiden kommit fram till en tes om att arbetet kan vara förknippat med 

en del svårigheter och oklarheter. Jag vill nå ut till en större grupp personliga assistenter för 

att få kunskaper om hur utbredda de eventuella svårigheterna är, eller komma fram till att min 

tes om dessa svårigheter helt enkelt kan förkastas. Därför har jag valt att göra enkäter med ett 

antal detaljerade frågor som sedan ska sammanställas och användas i resultatet av min 

undersökning. Dessa enkäter kan fyllas i under exempelvis ett personalmöte och antingen 

insamlas av mig personligen på plats, eller skickas hem till mig för största möjliga 

anonymitet. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst tacka nej eller avbryta det. 

Du kommer att vara anonym under hela processen och uppgifterna kommer inte att användas 

för några andra ändamål än den här uppsatsen.   

Ni personliga assistenter gör en fantastisk insats för en annan människa, vilket är väl värt att 

uppmärksamma! Jag vänder mig nu till dig som arbetar som personlig assistent för att be dig 

om hjälp och jag skulle vara väldigt tacksam om så många som möjligt vill hjälpa mig att 

genomföra den här studien! 

 

Tack så mycket på förhand! Vänliga hälsningar Åsa Rosberg – Johansson 

Linnéuniversitetet, Kalmar          

 

Kontaktuppgifter:    ar22gi@student.lnu.se 

 

Telefon                    070 – 67 22 437 

 

Kjerstin.Larsson@fokus.regionforbund.se  

Handledare 

 


