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The aim of this study was to examine how heads of unit in charge of personal assistance (PA) 
for the disabled experience and handle ethical dilemmas and situations within their 
workgroups when The Work Environment Act and The Swedish Act Concerning Support and 
Service for Persons with Certain Functional Impairments collide with each other. The method 
of the study was to use semi-structured interviews based around three main topics; the head of 
units opinions about the value and purpose of The Work Environment Act in the 
administering and implementation of personal assistance services, the problem solving 
process and the head of units own individual experiences of ethical dilemmas or work 
environment-related conflicts or situations within their workgroups. Four heads of unit were 
interviewed for this study. The results of this study showed that the interviewed heads of unit 
experienced a lack of clear and factual information about how they were meant to solve 
dilemmas emerging from the two laws conflicting with each other regarding the rights of the 
care recipient to layout their personal assistance to their liking, versus the rights of the 
personal assistant to have acceptable working conditions. The heads of unit could not rely on 
legislation and/or other specific directive documents when work environment-related 
problems arose. There is a strong emphasis on the care recipient’s rights both within the 
legislation and throughout the different fields of social work in general, which makes it harder 
for the personal assistant to claim their rights. Both The Swedish Act Concerning Support and 
Service for Persons with Certain Functional Impairments and the PA-profession is relatively 
new in Sweden and has yet to be adequately explored and discussed.
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1. Inledning

”Kalle är en man som precis fyllt 89 år. Han bor kvar i sitt lilla hus ute på landet och får assistanshjälp 

varje dag och kväll. Kalle har rökt i hela sitt liv och ser inga problem med det. Han har klarat sig rätt bra 

och anser inte att tobak är speciellt skadligt. Han är ett levande bevis för detta. Kalle har Kronisk 

Obstruktiv Lungsjukdom, KOL, och har syrgas vid behov genom transportabel ”syrgasbomb”. Kalle har 

inga nära anhöriga utom en släkting som bara besöker honom ibland. Personalen tycker att arbetsmiljön 

hos Kalle börjar bli omöjlig. Rökningen har eskalerat (Kalle röker även i sängen) och personalen börjar 

vägra att gå dit. Chefen har tagit kontakt med Kalle och uppmärksammat problemet men inte fått något 

gehör. Kalle hotar att ta sitt liv ifall han inte får sin hjälp och inte får fortsätta röka i sitt eget hus.”

Ovanstående stycke är ett exempel på en problematisk situation som kan uppstå inom 

personlig assistans. Exemplet är hämtat från Arbetsmiljöverkets hemsida, och är taget ur en 

sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län och Socialstyrelsen, vars syfte var att uppmärksamma situationer som 

kan uppkomma på en arbetsplats där personlig assistans utförs i enlighet Lagen om Stöd och 

Service till vissa funktionshindrade. De personliga assistenterna skyddas av Arbetsmiljölagen 

för att tillförsäkras en god arbetsmiljö. Samtidigt har omsorgstagaren, Kalle, rätt att i sin 

personliga assistans själv få utforma sin service utifrån sina egna önskemål, då målet med 

insatsen personlig assistans är att främja den funktionsnedsattes självbestämmande och 

självständighet i sin eget hem och i sin vardag. Den ovanstående situationen blir alltså ett 

arbetsmiljöproblem, där Arbetsmiljölagen och Lagen om Stöd och Service till vissa 

funktionshindrade möts och gäller samtidigt. När ett sådant problem uppstår vänder sig 

omsorgstagare och assistenter till arbetsgivaren som ansvarar för och samordnar assistansen – 

enhetschefen. Det är upp till enhetschefen att efter bästa förmåga försöka hitta en bra lösning 

utan att bryta mot endera lagen, samtidigt som denne måste se till både omsorgstagarens och 

personalens bästa. Detta är inte alltid helt okomplicerat.

Insatsen personlig assistans är individuellt anpassad efter den specifika omsorgstagarens 

behov genom en individuell handlingsplan, men eftersom det handlar om omsorgstagarens 

vardagsliv, där arbetsplatsen ofta är omsorgstagarens egna hem, är det många gånger svårt att 

definiera exakt vilka uppgifter som skall utföras från dag till dag, då en dagplanering lätt kan 

ändras utifrån omsorgstagarens behov eller önskemål. På grund av detta kan det vara svårt att 

veta exakt vad som är den personliga assistentens uppgifter, mer än i mer allmänna ordalag 
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såsom att hjälpa till vid måltider, assistera i vardagliga sysslor eller underlätta 

omsorgstagarens kommunikation med sin omgivning. Dessa uppgifter kan tolkas på många 

olika sätt, beroende på vem som står för tolkningen. Är det en personlig assistents uppgift att 

tvätta fönstren om inte omsorgstagaren är kapabel att göra det? Vad gör man om en mycket 

funktionshindrad omsorgstagaren inte vill använda sig utav lyftanordningar såsom sängliftar 

och rullstol, skall assistenten då stå för stöd och lyft och utsätta sin kropp för stora fysiska 

påfrestningar på grund av omsorgstagarens självbestämmanderätt (Larsson 2005, s. 25, 70).

Yrkesutövare, såsom personliga assistenter, skyddas utav Arbetsmiljölagen (AML) som är till 

för att försäkra att arbetstagaren har en god och säker arbetsmiljö, och för att minimera risken 

för olycksfall eller ohälsa i på arbetsplatsen, speciellt om arbetstagaren arbetar ensam vilket 

många personliga assistenter gör (se 1.1.3 för mer detaljer). Länsstyrelsen för Västra 

Götalands län, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket har uppmärksammat behovet av bättre 

samverkan inom vård och omsorg av personer med en funktionsnedsättning. De tar i en 

rapport från 2008 upp att det ibland är svårt att tillgodose kraven på en god arbetsmiljö och 

samtidigt uppfylla kraven på bra kvalitet i omsorgen (Davidsson 2008, s. 4, 12). Personal på 

LSS-boenden hamnar på femte plats i statistiken över antalet personer i olika branscher som 

sjukskrivit sig efter en arbetsplatsolycka involverande hot eller våld. Per tusen anställda 

anmäldes tre sådana arbetsplatsolyckor 2009 (Arbetsmiljöverket 2010, s. 7). AML och LSS är 

speciallagar, och ingen av dem går före den andra. På grund av att personlig assistans oftast 

utförs i en individs hem och syftet med assistansen är att främja omsorgstagarens 

självbestämmanderätt och självständighet kan det uppstå situationer där AML och LSS 

krockar med varandra. Som ett exempel kan vi tar den situationen som beskrivs i föregående 

stycke, där en omsorgstagare, kanske på grund av att denne inte vill se sig själv som 

handikappad, kan motsätta sig att använda sig utav lyftanordningar och rullstol. I enlighet 

med LSS så har omsorgstagaren rätt att i sitt eget hem själv få bestämma hur denne vill leva 

sitt liv. Men assistenten har också, i enlighet med AML, rätt till en god arbetsmiljö som inte 

skall riskera arbetstagarens hälsa, till exempel genom tunga lyft som kunnat undvikas genom 

till exempel införskaffandet av en lyftanordning.

 

Här uppstår alltså ett dilemma, där de två lagstiftningarna LSS och AML gäller, men där ingen 

av dem gäller mer eller mindre än den andra. För att lösa sådana situationer vänder sig 

omsorgstagaren och/eller den personliga assistenten till arbetsgivaren, som oftast är 

enhetschefen som står som ansvarig för utförandet av den personliga assistansen. På grund av 
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assistansens individuella utformning finns det ingen specifik mall för hur man skall gå 

tillväga vid dessa typer av dilemman på arbetsplatsen, och det är upp till enhetschefen att i 

varje individuellt fall finna en lösning som skall fungera för både arbetstagare och 

omsorgstagare, och som inte bryter mot vare sig LSS eller AML. Mina egna erfarenheter - att 

ha praktiserat inom handikappomsorgen med två enhetschefer vars ansvar var utförandet 

personlig assistans - har intresserat mig för den här krocken som kan uppstå när LSS och 

AML möts inom personlig assistans, och hur enhetschefer hanterar och uppfattar situationer 

som uppstår på grund av detta. Jag vill med denna uppsats belysa ett område inom socialt 

arbete som inte diskuteras speciellt ofta, och mitt fokus ligger på enhetschefers erfarenheter 

av LSS och AML inom den personliga assistansen och hur de hanterar situationer som uppstår 

på arbetsplatsen med koppling till arbetsmiljön för de anställda och omsorgstagarens rätt till 

självbestämmande. Om det uppstår en situation inom ett assistansärende gällande 

arbetsmiljön eller otydliga arbetsuppgifter är arbetsgivaren (i de flesta fall en enhetschef) den 

assistenterna och omsorgstagare vänder sig till med sina frågor och synpunkter för att få hjälp 

med att komma fram till en lösning. För att bättre kunna få en förståelse för enhetschefernas 

arbete med och erfarenheter av  LSS och AML anser jag det också vara viktigt att ta upp och 

diskutera relationen mellan omsorgstagare och assistent, och vad som kan ligga till grund för 

att meningsskiljaktigheter och/eller otydligheter kan uppstå rörande vad som är en assistents 

arbetsuppgifter. Det är i mötet mellan assistent och omsorgstagare (och också mellan assistent 

och assistent) som många arbetsmiljöproblem uppstår, och därför är det viktigt att gå inom 

vad som menas med omsorgstagares självbestämmanderätt och personlig assistans i praktiken, 

bland annat. I och med att man skapar sig en förståelse för vad personlig assistans är, vad ett 

arbetsmiljöproblem rörande LSS kontra AML kan vara och vad det kan bero på, torde det 

också bli lättare att förstå den enskilda enhetschefens tankar kring tillvägagångssätt och 

dennes erfarenheter av arbetsmiljöfrågor ur ett mer formellt och lagbundet perspektiv.

1.2 Problemformulering

Min ambition är att med hjälp av en kvalitativ metod undersöka hur enhetschefer inom 

området för personlig assistans förhåller sig till Arbetsmiljölagen (AML) och Lagen om Stöd 

och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessa lagar kan krocka med varandra, till 

exempel om en personlig assistent är missnöjd med sin arbetsmiljö och/eller arbetsmetoden. 

Utifrån Arbetsmiljölagen, som är en ramlag, skall personal kunna ställa krav på en god 

arbetsmiljö med liten eller ingen risk för ohälsa och olycksfall i arbetslivet. Men om 
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omsorgstagaren, som har insatser i enlighet med bestämmelserna i LSS, vill ha sin service på 

ett visst sätt och inte är beredd att ändra på servicens upplägg kan det uppstå ett dilemma. 

Ingen av dessa lagar går före den andra, och det är upp till berörda parter att tillsammans 

komma fram till en god lösning om det skulle uppstå en situation där AML och LSS går emot 

varandra. Genom att intervjua enhetschefer inom personlig assistans kring deras upplevelser 

av LSS och AML, och dessa lagars eventuella inverkan på utförandet av personlig assistans är 

förhoppningen att kunna få en inblick i hur respektive enhetschef hanterar situationer där LSS 

och AML krockar med varandra, hur de tänker kring omsorgstagares och assistenters 

rättigheter och hur de ser på sin egen roll som enhetschefer i konfliktsituationer. Målet är att 

få en insyn i hur man hanterar situationer där man som arbetsledare har ett stort eget 

handlingsutrymme i en situation där man ansvarar för att tillfredsställa två parters respektive 

krav, men där dessa krav kan motarbetar varandra, samt hur dessa situationer kan se ut. Jag 

vill ta reda på om det - utifrån mina intervjuade enhetschefers erfarenheter - är vanligt att det 

uppstår en krock mellan AML och LSS och huruvida de upplever att det är ett problem. Det 

finns anledningar till att titta närmare på dilemman av det här slaget inom personlig assistans, 

även om det är ett litet område. Det har inte nämnts under socionomutbildningen när det talats 

om socialt arbete, och inte heller berörts vid diskussioner kring problem inom socialt arbete. 

Ämnet känns aktuellt också med tanke på att vården i Sverige fått ökad uppmärksamhet i 

media under senare år. Den här uppsatsens ambition är att  utifrån enhetschefers egna 

erfarenheter och med hjälp av tidigare forskning inom området uppmärksamma, beskriva och 

problematisera fenomenet inom personlig assistans där två speciallagar möts och kan hamna i 

konflikt med varandra, och på vilket sätt som denna gråzon påverkar det sociala arbetet som 

utförs genom insatsen personlig assistans.

1.3 Syfte

Mitt syfte är att med hjälp av intervjuer med enhetschefer inom området för personlig 

assistans för personer med en fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning undersöka hur de 

enskilda enhetscheferna hanterar och upplever situationer då Arbetsmiljölagen krockar med 

Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, och hur en krock mellan LSS och 

AML påverkar den personliga assistansens utförande.

1.4 Forskningsfrågor

•  Vad anser enhetschefen vara AML:s betydelse och funktion inom personlig assistans?
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• Vilka erfarenheter har enhetscheferna av eventuella dilemman mellan AML och LSS?

• Hur går en problemlösningsprocess till om det uppstår en situation på arbetsplatsen 

där omsorgstagare och/eller anställd kritiserar arbetsmiljö eller arbetssätt, utifrån AML 

och LSS?

2. Bakgrund

I det här kapitlet ges en kort historisk överblick över hur handikappomsorgen sett ut och 

utvecklats från 1800-talets slut och framåt. Detta för att ge en bättre insyn i bakgrunden till 

formandet av rättighetslagen LSS, och dess syfte att förbättra livssituationen för individer 

med funktionsnedsättningar. I kapitlet tas också upp personlig assistans i lagstiftningarna LSS 

och LASS, aspekter av AML som berör den personliga assistenten samt en introduktion till 

yrket personlig assistans. 

2.1 Historik

Under det senaste decenniet har Sveriges syn på och åtgärder inom omsorgen för individer 

med funktionsnedsättningar förändrats drastiskt. Den historiska utvecklingen i 

handikappomsorgen kan ses ur ett pedagogiskt, medicinskt eller socialpolitiskt perspektiv. 

Vid 1800-talets slut betraktades personer med kognitiva funktionsnedsättningar som ”bildbara 

sinnesslöa”, och satte dem på speciella institutioner för att lära dem olika typer av färdigheter 

för att genom detta kunna bli integrerade i samhället. Man ville uppfostra och undervisa de 

funktionshindrade barnen, och samtidigt inledningsvis skydda dem mot en oförstående 

omvärld genom att placera dem på dessa typer av institutioner. De individer med svåra 

fysiska funktionshinder togs omhand genom fattigvården, då de ansågs vara oförtjänt fattiga 

och alltså utan egen förskyllan inte kunde klara sin försörjning. Staten erbjöd dessa individer 

ekonomisk hjälp och lade också ansvar på resten av socknen att hjälpa till med deras 

försörjning. Under den här tiden hade man alltså framförallt ett pedagogiskt, och relativt 

optimistiskt, synsätt inom handikappomsorgen (Ineland, Molin & Sauer, 2009, s. 25, Larsson 

2004, s. 10). 

Under början av 1990-talet tilltog urbaniseringen och industrialiseringen av Sverige, vilket 

skapade ett oroligt samhällsklimat, sämre ekonomi och mer sociala problem. Under den här 

tiden började man se på personer med  funktionsnedsättningar på ett annat, mer negativt sätt. 

Man såg individer med utvecklingsstörning som obotliga och farliga, och stängde därför ofta 
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in dem på anstalter där de sedan fick stanna livet ut. Man utvecklade under 1900-talets början 

också de medicinska vetenskaperna och det blev mycket vanligare med diagnoser av personer 

med utvecklingsstörningar och liknande funktionsnedsättningar. Man använde sig bland annat 

av tvångssterilisering av dessa individer för att förhindra att de ”dåliga” generna gick i arv 

(Ineland, Molin & Sauer, 2009, s. 25 - 26). 

Det medicinska perspektivet var framträdande under den här perioden, och höll i sig till 

ungefär andra världskrigets slut då man på allvar påbörjat arbetet med att göra Sverige till ett 

välfärdssamhälle, där ett av målen var att möjliggöra goda levnadsvillkor för medborgarna. 

Man kritiserade det medicinska perspektivet för att vara inhumant och utgöra en bristande 

vårdmodell. Man ville istället fokusera på hjälp och stöd till de funktionsnedsatta individerna, 

och begreppet omsorg etablerades också under den här perioden. Detta socialpolitiska 

perspektiv på handikappomsorgen slog igenom stort på 60-talet. I motsats till tidigare års 

tendenser att ”förvara” de funktionsnedsatta genom olika institutionaliseringslösningar 

fokuserade man nu på integrering och normalisering för de funktionsnedsatta medborgarna 

(Ineland, Molin & Sauer, 2009, s. 26). Normaliseringsprincipen tog fasta på rätten att bo och 

leva under så  normala villkor som möjligt, något som sedan kom att konkretiseras genom 

upprättandet av Socialtjänstlagen (SoL) och  ytterliggare genom rättighetslagstiftningen 

Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) där de funktionsnedsatta 

individerna fick ytterliggare rättigheter för att underlätta för dem att kunna leva sitt liv liksom 

andra, i enlighet med normaliseringsprincipen (se 2.2 för mer detaljer). 

Det gjordes en handikapputredning i Sverige 1989 för att utreda kommuner och landstings 

insatser för personer med större funktionshinder. Detta gjorde man för att se över hur stöd och 

insatser distribuerades runt om i Sverige, hitta eventuella skillnader i vårdkostnader mellan 

kommuner och finna eventuella brister i vårdutbudet och/eller utförandet av stöd och service i 

enlighet med Socialtjänstlagen. Man ville också se över om det fanns ett behov av en 

rättighetslag, till förmån för individer med funktionsnedsättningar i behov av stöd och hjälp. 

Efter handikapputredningen lades det fram en proposition 1992 som ledde till en lagstiftning 

om stöd och service till funktionshindrade, likaså fastställdes en lag om assistansersättning. 

Dessa två lagar var LSS och LASS, och de trädde i kraft 1994 (Wolmesjö & Zanderin. 2009, 

s. 11).  Målet med dessa lagar var att främja en humanistisk människosyn, människovärdet 

skall inte förminskas på grund av att en individ har en funktionsnedsättning. Stor fokus läggs 

på att poängtera att den insatsberättigade individen har fullvärdiga rättigheter, och att dennes 
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självbestämmande och integritet skall respekteras. Insatserna skall leda till ett självständigare 

liv och genom detta en ökad integritet, och de som har insatser genom LSS har också uppgett 

att handikappreformen bidragit till stora förändringar till det bättre (Bergstrand 2012, s. 9).

2.2 Kontextualisering av det rättsliga

2.2.1 Personlig assistans i LSS och LASS

En individ som har en funktionsnedsättning kan ansöka om insatser i form av personlig 

assistans, i enlighet med rättighetslagen Lagen om Stöd och Service till vissa 

funktionshindrade (LSS), förutsatt att de uppfyller kraven för att beviljas denna insats (se 

1.1.2 för mer detaljer). LSS är en relativt ny lag som inte trädde i kraft förrän 1994, efter att 

en handikapputredning som pågick mellan 1989-1992 lade fram en proposition för en ny lag 

som skulle underlätta för funktionsnedsatta individers dagliga livsföring och självständighet. 

Lagen om Assistansersättning (numera ersatt av 51 kap. I socialförsäkringsbalken men här 

omnämnd som LASS för enkelhetens skull) är en kompletterande lag som tillkom samtidigt, 

och berör individer som behöver mer än 20 timmars assistans i veckan. Om behovet 

överskrider 20 timmar i veckan övergår betalningsansvaret från kommunen till staten, och 

Försäkringskassan handlägger ärendet och beslutar om eventuell ytterliggare assistans utöver 

de grundläggande 20 timmarna. Dessa extra timmar finansieras av staten. Insatsen kallas för 

personlig assistans, och yrkesutövarna kallas för personliga assistenter. Deras uppgift är att 

hjälpa omsorgstagaren i dennes dagliga liv och genom detta underlätta för omsorgstagaren att 

kunna leva ett självständigare liv och i största möjliga mån kunna leva som andra (Larsson 

2004, s. 17-18, Bergstrand 2012, s. 19-20).

LSS och LASS  är de två primära lagarna för personer med stora funktionshinder. Dessa lagar 

skall underlätta för den funktionsnedsatte individens valfrihet, där LASS behandlar vissa 

individers rätt till personlig assistans genom att de antingen kan anlita kommunen eller någon 

annan anordnare för att få sin personliga assistans. Personen i fråga kan också själv anställa 

sina personliga assistenter. LSS är en rättighetslag och de som tillhör lagens personkrets har 

rätt att få vissa insatser om personen i fråga är i behov av insatsen i sin livsföring och dessa 

behov inte kan bli uppfyllda på annat sätt. 2009 var 60 200 personer beviljade insatser enligt 

LSS (Bergstrand 2012, s. 5). 

Det skall poängteras att LSS är en lag som ger mer förmåner till den som är behörig än vad 

Socialtjänstlagen gör, som är mer allmänt utformad. Även om man har LSS-insatser utesluter 
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det inte att man kan få insatser eller stöd genom någon annan lagstiftning, såsom SoL eller 

Hälso- och Sjukvårdslagen. Om den sökande är behörig, och ansöker om insatser genom LSS, 

så får man inte istället besluta om insatser enligt SoL, då LSS-behörigheten är absolut och 

individen alltid har rätt att prövas i enlighet med LSS. Detta innebär alltså att en person med 

insatser enligt LSS inte kan avkrävas sina insatser, om inte personen i fråga av någon 

anledning skulle bli ”frisk” och inte längre tillhöra personkretsen. 

Om man vill ansöka om insatser via LSS så måste man tillhöra personkrets 1,2 eller 3. 

Personkrets 1 innefattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

tillstånd, personkrets 2 innefattar personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig 

sjukdom. Personkrets 3 är personer 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 (LSS 1§). De tillgängliga insatserna för särskilt stöd och service är tio stycken, 

beskrivna i LSS 9§. En av dessa insatser är biträde av personlig assistent eller ekonomiskt 

stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av 

beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. Socialförsäkringsbalken (här LASS). 

Som nämnt tidigare är LSS en rättighetslag som skall garantera personer med svåra 

funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, hjälp i vardagen och ge personen möjlighet att 

leva som andra och själv kunna påverka utformningen av sitt stöd och sin service. Den 

personliga assistansens syfte är att hjälpa omsorgstagaren med grundläggande behov såsom 

påklädning, hygien, måltider och kommunikation. Utöver detta kan det tillkomma andra 

arbetsuppgifter för den personliga assistenten, men dessa eventuella uppgifter är utöver de så 

kallade grundläggande behoven, och beslutas om i varje individuellt fall. Assistansersättning 

för de grundläggande 20 timmarna betalas av kommunen. Om behovet är större än 20 timmar 

per vecka tar Försäkringskassan beslut om antalet extra timmar och vad de skall användas till. 

Dessa extra timmar betalas av staten. Omsorgstagaren kan erhålla assistans genom kommunen 

(den form av assistans som berörs i denna uppsats) eller annan assistanssamordnare, men kan 

också välja att själv vara arbetsgivare. Om omsorgstagaren väljer att själv vara arbetsgivare 

skall kommunen bistå med råd och stöd om omsorgstagaren önskar det. Arbetsgivaren har 

ansvar för rekrytering av assistenter, att se till att arbetsmiljön är god, fortbildning, 

handledning och den arbetstekniska utrustning som behövs (Bergstrand 2012, s. 33-35).
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2.2.2 Aspekter av AML som berör den personliga assistenten

Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att även i övrigt 

uppnå en god arbetsmiljö i verksamheter i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares 

räkning (AML 1 kap. 1§, 2§). Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till 

arbetets natur och skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt 

avseende. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 

arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. Teknik, 

arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för 

fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall, också löneformer 

och förläggning av arbetstid skall beaktas (AML 2 kap. 1§). Arbete skall anordnas så att det 

kan utföras i en sund och säker miljö, och arbetslokalen skall vara lämpligt utformad ur 

arbetsmiljösynpunkt. De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, 

vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande (AML 2 kap. 2§ - 5§). 

Det skall finnas ett skyddsombud (arbetsmiljöombud) på det arbetsställe där minst fem 

arbetstagare sysselsätts (6 kap. 2§). Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas 

gällande arbetsmiljön, skall skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren. Skyddsombudet kan 

också begära en kontroll av arbetsförhållandena. Innebär arbetet omedelbar och allvarlig fara 

för arbetstagares liv eller hälsa och situationen inte kan lösas genom att skyddsombudet 

vänder sig till arbetsgivaren, kan skyddsombudet bestämma att arbetet skall avbrytas i medan 

man väntar på att Arbetsmiljöverket skall fatta ett beslut om vad man skall göra. Detta kallas 

för att ”stänga” en arbetsplats, och är inte speciellt vanligt (AML 6 kap. 6a§, 7§).

När det handlar om arbetsgivarens ansvar så skall arbetsgivaren och arbetstagare samverka för 

att åstadkomma en god arbetsmiljö (3 kap. 1A§). Arbetsgivaren skall vidta förebyggande 

åtgärder för att undvika att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall, risker skall 

undanröjas för att undvika detta. Arbetsgivaren skall särskilt beakta den som arbetar ensam, 

då denne löper större risk för olycksfall och ohälsa. Arbetsgivaren skall planera och 

kontrollera verksamheten så att den uppfyller kraven för en god arbetsmiljö, genom att 

undersöka riskerna och vidta de åtgärder som föranleds. Arbetsmiljön skall dokumenteras av 

arbetsgivaren och handlingsplaner skall upprättas vid behov (AML 3 kap. 2§, 2a§). 

Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna 
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med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som 

behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet (AML 3 kap. 3§).

Arbetsgivaren har som tidigare nämnts ansvaret för rekryteringen av assistenter och att se till 

att arbetsmiljön är god. Arbetsgivaren ansvarar också för handledning av de personliga 

assistenterna och ser till att den arbetstekniska utrustning som behövs finns på arbetsplatsen 

(Bergstrand 2012, s. 33-35). Arbetsledarens uppgift när det uppstår en situation där 

omsorgstagarens och/eller assistentens motsvarande rättigheter inte tillgodoses är att i varje 

individuellt fall göra en problemanalys, en riskbedömning och besluta om insatser och 

åtgärder för att komma till rätta med problemet (Davidsson 2008, s.15). Arbetsledaren kan 

vara omsorgstagaren själv, eller en enhetschef. Enhetschefen skall sköta bemanningen och se 

till att arbetet utförs korrekt och i enlighet med beslutet från Försäkringskassan rörande vilken 

service som varje omsorgstagare har rätt till. Enhetschefen skall agera vågskål och genom ett 

professionellt bemötande kunna komma fram till vad det är den specifika omsorgstagaren vill 

ha och behöver och ge personen en känsla av inflytande och självbestämmande (Giertz, 2008, 

s. 140 – 141). 

Enhetschefens handlingsutrymme är  begränsat av lagar och förordningar och inte minst av 

Försäkringskassans beslut, som man som enhetschef inte kan påverka, men som påverkar 

enhetschefens möjligheter och dennes flexibilitet. Men man har dock som enhetschef en 

möjlighet att ”välja” sin tolkning av lagar och bestämmelser, och vad som egentligen utgör ett 

behov och vad som är en ”god” levnadsnivå, till exempel. Detta skapar ett större 

handlingsutrymme för enhetschefen att i ännu större utsträckning kunna tillfredsställa 

klientens behov (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 24 – 25). Som enhetschef är det 

ditt ansvar att veta hur verksamheten fungerar, då det är du som bidrar med resurserna som 

omsorgstagarna behöver. För att kunna distribuera dessa resurser på rätt sätt måste man vara 

medveten om vad den egna yrkesrollen innebär, vilka åtgärder  som är lämpliga vid specifika 

tillfällen och man måste kunna förstå och vara inkännande i mötet med människor (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008, s. 17 – 18). 

2.3 Yrket personlig assistent

Enligt Hanna Egard (2011) antogs ungefär 70 000 personliga assistenter vara verksamma i 

Sverige 2008. Av dem är drygt 40 000 anställda av kommunen och resterande 30 000 är 
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anställda av andra assistanssamordnare. En fjärdedel av alla assistenter är anhöriga till 

omsorgstagaren som anställts som personliga assistenter. De flesta inom yrket är kvinnor och 

under 40 år gamla. Det finns inga formella utbildningskrav på potentiella personliga 

assistenter (eller på arbetsgivaren, som kan vara omsorgstagaren själv). Om man genomgår en 

formell utbildning så kan bli anställd enligt HÖK (Huvudöverenskommelsen om lön och 

allmänna anställningsvillkor) vilket bland annat ger arbetstagaren en fast anställning med 

månadslön och återanställningsskydd enligt LAS (Lagen om anställningsskydd). 

Omsorgstagaren har stort inflytande över vilka assistenter som denne vill använda sig av, så 

assistenter med HÖK-anställning kan bli omplacerade inom kommunen om samarbetet inte 

skulle fungera. Om den personliga assistenten inte har genomgått, eller planerar att genomgå, 

en formell utbildning så anställd denna personen PAN (Lön och anställningsvillkor för 

personlig assistent och anhörigvårdare). Denna anställningsform är mer osäker än HÖK-

anställning, och är oftast tidsbegränsad och knuten till en omsorgstagare utan företräde till 

nyanställning vid avslutad assistans för den omsorgstagare man varit knuten till. PAN-

anställda assistenter befinner sig i en relativt utsatt situation i jämförelse med HÖK-anställda 

assistenter, då omsorgstagaren i princip omgående kan avsluta samarbetet om denne inte är 

nöjd med sin assistans (Egard 2011, s. 46 – 47).

LSS förarbeten och de föreskrifter som reglerar assistansersättningen beskriver övergripande 

vad en assistents arbetsuppgifter skall vara. Assistenten skall utföra sina arbetsuppgifter 

tillsammans med omsorgstagaren, och det utgår ingen assistansersättning för att handla mat 

till hushållet eller göra andra sysslor om inte omsorgstagaren är med och är delaktig så 

mycket som möjligt. Någon mer specifik beskrivning eller vägledning över den personliga 

assistentens arbetsuppgifter eller hur de skall utföras finns inte angivet i några förarbeten, 

föreskrifter eller i den allmänna arbetsrätten. Formellt sett så innebär det i praktiken att 

assistenten helt enkelt skall utföra de arbetsuppgifter som arbetsgivaren ger till honom eller 

henne, samtidigt som anhöriga och andra involverade parter såsom kommunen eller andra 

företrädare för assistanssamordningen också har inflytande över vad som skall vara 

assistentens arbetsuppgifter. Detta kan göra frågan om vad som egentligen är en assistents 

arbetsuppgifter och skyldigheter ganska diffus och svår att besvara. Den anställde assistenten 

skall skyddas av AML, men eftersom AML kan krocka med bestämmelserna i LSS (om 

omsorgstagarens rätt till att själv få bestämma över sin assistans) blir tillvägagångssättet ofta 

otydligt i situationer där assistenten annars hade kunnat hävda sina rättigheter genom AML 
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(Egard 2011, s. 48 - 49). 

3. Tidigare forskning

3.1 Omsorgstagarens självbestämmanderätt

Jens Ineland, Martin Molin och Lennart Sauer (2009) hävdar att inom omsorgen för personer 

med funktionsnedsättningar har de organisatoriska ramarna har en stor betydelse för 

relationen mellan omsorgstagare och professionell. Socialarbetare och andra yrkesgrupper 

som arbetar inom omsorgen har i egenskap av sin yrkesroll ett tolkningsföreträde i sitt 

uppdrag som människovårdare vilket gör att den funktionsnedsatta individen ofta hamnar i en 

underordnad position gentemot den professionellas tolkning av vad personens behov är. 

Omsorgstagaren anses inte besitta de formella  kunskaper (kring vårdens syfte och 

utformning) som den professionella besitter. Denna asymmetri bygger på en idé om att den 

funktionsnedsatta individen likt ett barn är beroende av andra, inte bara när det gäller att få 

praktisk hjälp utan också när det kommer till att fatta beslut om om sitt eget liv. Genom detta 

antagande anses den professionellas definitioner av önskvärda mål och om omsorgstagarens 

behov mer tillförlitliga än omsorgstagarens egna önskemål. Kritik har riktats mot detta 

synsätt, som till exempel att omsorgstagare och professionella har olika definitioner av 

begreppet ”självständighet”. För den professionella innebär självständighet att kunna ta hand 

om sig själv, exempelvis genom att kunna klä på sig och sköta sin personliga hygien, medan 

”självständighet” enligt omsorgstagaren oftast tolkas som oberoende självständighet och 

förmågan att kunna kontrollera sitt eget liv (Ineland, Molin & Sauer 2009, s. 175 – 176). 

Den kritik som riktats mot omsorgstagarnas underläge gentemot de professionella bidrog till 

introduktionen av personlig assistans i och med handikappreformen 1994. Man ville genom 

detta skapa en bättre situation för omsorgstagarna genom att de själva kunde välja att bli 

arbetsgivare till sina assistenter och på andra sätt få mer inflytande över sin service och 

anpassa sitt stöd utefter sina egna specifika önskemål. Genom assistansreformen har alltså 

omsorgstagare med personlig assistans i mångt och mycket fått ta över den makt som förut 

låg, och inom de flesta områden fortfarande ligger, hos de professionella som arbetar inom 

omsorgen. Detta, menar Ineland, Molin och Sauer (2009) visar på att den välfärdspolitiska 

ideologin som råder vid en specifik tidpunkt samt de lagstiftningar som finns påverkar 

relationen mellan den professionella och omsorgstagaren (Ineland, Molin &Sauer 2009, s. 

176). 
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Hanna Egard (2011) tar upp självbestämmande hos omsorgstagare utifrån ett praktiskt 

perspektiv. För att omsorgstagaren skall kunna utöva sin självbestämmanderätt är det viktigt 

att kunna vara bestämd och tydlig i sina direktiv till de personliga assistenterna kring hur 

arbetet skall utformas.  Detta kan upplevas som svårt och tröttande för omsorgstagaren, 

speciellt om denne måste upprepa sig många gånger om hur man vill ha sin hjälp. Hur väl 

omsorgstagarens önskemål integreras i arbetet beror på relationen till de personliga 

assistenterna. Om inte personkemin och relationen är god så är det ofta svårt att utöva sitt 

inflytande över assistansen som omsorgstagare, då den personliga assistentens egna 

uppfattningar och åsikter om hur denne tycker att omsorgstagaren skall leva sitt liv också 

påverkar hur man utför sitt arbete. Det är en balansgång att på samma gång respektera 

omsorgstagarens rätt att utforma sin egen service och samtidigt undgå att helt köra över 

assistenten och göra denne till ett objekt utan egenvärde. Det är ett ömsesidigt beroende, där 

både omsorgstagare och assistent kan uppleva att de befinner sig i ett underläge gentemot den 

andre. Tillsammans skall man skapa en överenskommelse om arbetsuppgifterna, vad som är 

att göra för lite, lagom och för mycket (Egard 2011, s. 59 – 60). 

3.2 Personlig assistans i praktiken

Egard (2011) skriver att yrket personlig assistent i statliga rapporter beskrivs som ett 

genomgångsyrke med hög omsättning av personal. De som söker sig till yrket är, enligt en 

norsk studie, antingen humanister eller pragmatiker. Humanisterna har ett intresse av 

människovårdande arbete och upplever relationen mellan omsorgstagare och personlig 

assistent som viktig, medan pragmatikern ser arbetet som en nödvändig inkomstkälla och/eller 

ett arbete man kan kombinera med andra arbeten eller studier. De flesta personliga assistenter 

ser arbetet som fritt och flexibelt, och det stora flertalet trivs med sitt jobb. Arbetet skiljer sig 

dock från andra arbeten inom vården eftersom assistenterna inte vet vad som skall hända från 

dag till dag och att arbetsuppgifterna varierar. Detta ses i Egards studie som positivt att 

assistenterna upplever att arbetet är flexibelt och påverkningsbart. Det som upplevs som 

negativt är att assistenterna kan känna sig osäkra inför vad deras arbetsuppgifter är, att arbetet 

är fysiskt och psykiskt tungt, att de saknar stöd och att det ofta är ensamt då man som 

personlig assistent i princip alltid arbetar en assistent åt gången (Egard 2011, s. 56).

Inom andra former av vård och omsorg, till exempel inom äldreomsorgen, fokuserar man mer 
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på rutinmässiga arbetsuppgifter och specifika tider när det gäller arbetsdagens upplägg. Inom 

den personliga assistansen utgår arbetsdagen ifrån omsorgstagarens vanor och vilja, där 

omsorgstagaren är subjektet som är grunden för arbetets utformning, helt i linje med de 

målsättningar som finns beskrivna i LSS. De personliga assistenterna tar upp brister i den 

fysiska och psykosociala arbetsmiljön som kan uppstå när man arbetar nära en omsorgstagare 

i dennes hem.  Exempel på detta kan vara temperaturen i hemmet, brist på hjälpmedel såsom 

lyftanordningar, brist på introduktion, stöd och handledning och ibland också förekomsten av 

hot, våld eller sexuella trakasserier. Den emotionella påfrestningen hos de personliga 

assistenterna är ofta stor, då assistenterna kan uppleva att de förväntas dölja sina egna känslor 

för att kunna ”matcha” brukarens sinnesstämning. Bristen på kollegor kan också ofta upplevas 

som jobbig (Egard 2011, s. 57 – 58). 

Svenska intervjustudier tar också upp att assistenterna själva uppger att deras egna 

förväntningar och åsikter ibland kan göra det svårt att tillgodose omsorgstagarens 

självbestämmanderätt, vilket kan leda till att assistenterna kan känna sig väldigt obekväma i 

vissa situationer. Personalen skall eftersträva att ge omsorgstagaren bestämmanderätt över sitt 

liv, samtidigt påverkas personalen av sina egna uppfattningar kring vad som är normalt och 

eftersträvansvärt, men de måste också se till vad som är rimligt i en specifik situation. Allt 

detta påverkar respektive assistents tolkning av vad deras arbetsuppgifter går ut på, speciellt 

då dessa arbetsuppgifter ofta inte är specificerade utan angivna i mer allmänna ordalag 

(Ineland, Molin & Sauer 2009, s.179). Monica Larsson (2008) menar att det kan uppstå en 

problematisk situation om omsorgstagaren vill utöva sitt självbestämmande, men assistenten 

på grund av egna värderingar eller obehag inte vill assistera omsorgstagaren med detta. Ett 

exempel på detta kan vara om omsorgstagaren vill onanera eller ha samlag med en eventuell 

partner, men behöver hjälp av sina assistenter för att kunna utföra sina intentioner. Vissa 

personliga assistenter ställer upp på detta, medan andra vägrar. Relationen mellan 

omsorgstagare och assistent påverkar till stor del hur assistenten ställer sig inför sådana här 

situationer. Ju bättre relation man har med varandra, desto längre kan assistenterna sträcka sig 

för att förverkliga omsorgstagarens självbestämmande (Larsson 2008, s. 194 - 195). 

När det kommer till våld och övergrepp kan det också komma att definieras annorlunda inom 

personlig assistans, eftersom omsorgstagare och assistent kommer så nära inpå varandra då 

hjälpbehovet är så omfattande. Det kan upplevas som ett övergrepp om assistenten kommer 

för sent till jobbet eller om man inte utför en arbetsuppgift på det sätt som omsorgstagaren 
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vill. Allt detta i kombination med att direktiven för hur man skall utföra personlig assistans 

skapar en grogrund för missnöje och oro om relationen och kommunikationen mellan 

omsorgstagare och assistent inte är god (Egard 2011, s. 60 – 61).

3.2.1 Ett formellt eller informellt förhållningssätt

Utifrån LSS och andra politiska och ideologiska texter framställd ansvarsfördelningen inom 

personlig assistans väldigt tydligt, det är omsorgstagaren som skall styra över sin service och 

ansvara för dess utformning. Den personliga assistenten skall fungera som den förlängda 

armen, omsorgstagarens armar och ben (Egard 2011, s. 58). I det praktiska arbetet är 

situationen många gånger en annan, där assistansens utformning skapas av omsorgstagaren 

tillsammans med assistenter och arbetsgivare (enhetschefen i denna studie) genom 

kontinuerliga förhandlingar och omförhandlingar. Något som till stor del påverkar den 

personliga assistansen är huruvida relationen mellan omsorgstagaren och assistenterna är 

formell eller informell. Merparten av både omsorgstagare och personal anser sig ha en 

vänskapsrelation med den andre. Hur formell eller informell relationen blir beror enligt Egard 

(2011) på hur man väljer att se på det faktum att någons hem är en arbetsplats. Om man 

förespråkar hemsfärens värde så tenderar den personliga assistenten att bli mer av en vän som 

hjälper till i hemmet och lägger mindre fokus på bestämda arbetstider och gränsdragning 

mellan arbete och fritid. Det motsatta är om man istället betraktar hemmet som en arbetsplats 

blir relationen mer formell och arbetet är mer bundet till schemalagda tider. När man har en 

mer formell relation upprätthålls den enligt LSS föreskriva asymmetrin mellan omsorgstagare 

och assistent vilket gör det lättare för omsorgstagaren att förverkliga sitt självbestämmande 

genom att ställa krav utan att vara rädd för att trampa assistenten på tårna. Samtidigt blir det 

svårare för omsorgstagare och assistent att kommunicera kring känslor och annat som berör 

privatlivet. Problemet med om en relation blir för vänskaplig är att det kan bli svårt att sätta 

gränser i relationen, och att en helt jämbördig relation strider mot grundprincipen i LSS om 

omsorgstagarens rätt att styra över assistenten och mister sitt inflytande över vardagen. 

Assistenterna kan också känna sig utnyttjade om det inte längre finns gränser mellan arbetstid 

och fritid. Samtidigt är det viktigt att ha en åtminstone till viss del informellt präglad och 

vänskaplig relation, dels för att skapa en god arbetsmiljö och dels för att balansera 

omsorgstagarens formella övertag och göra det möjligt för omsorgstagaren att vara 

överordnad men samtidigt kunna lyssna på och respektera sina assistenters åsikter. I 

beskrivningar av personliga assistenters arbete finns det tre samhandlingsformer som det 

skiftas emellan i den personliga assistansen. Den första är den subjektssymmetriska formen 
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där omsorgstagare och assistent arbetar utifrån en vänskapsrelation. Den andra är 

objektssymmetrisk, där parterna ser varandra som objekt utifrån ett mer formellt 

förhållningssätt. Bägge dessa arbetssätt ger oftast goda resultat. Den tredje 

samhandlingsformen som Egard (2011) nämner är subjekt-objektsasymmetrisk, vilket innebär 

att omsorgstagaren behandlar assistenten som ett verktyg, det som kallas för omsorgstagarens 

armar och ben, utan att erkänna assistenten som en jämbördig människa. Denna form av 

relation är ofta negativ för assistenten och väcker ofta ilska och frustration hos dem, vilket 

kan leda till arbetsmiljöproblem (Egard 2011, s. 62 – 64).

3.2.2 Exempel på dilemman i utförandet av personlig assistans

Larsson (2008) redogör för en personlig assistent i sin intervjustudie som upplevde det som 

svårt att fullt ut tillgodose omsorgstagarens självbestämmanderätt, då omsorgstagaren endast 

ville sitta på sin altan och lyssna på musik, och inte visade något intresse för sådant som 

assistenten upplevde som viktigt såsom att handla mat och boka in läkarbesök. Enligt LSS så 

skall omsorgstagaren i största möjliga mån få sin vilja fram gällande hur denne vill lägga upp 

sin assistans och vad som skall göras. Dilemmat var att det omsorgstagaren ville göra inte 

sammanföll med det som assistenten upplevde som nödvändigt att göra, utifrån assistentens 

föreställningar om vad som ingår i ett normalt liv (Larsson 2008, s. 198). I en proposition från 

1992 rörande LSS och dess syfte, understryker man vikten av att assistansen skall utgå ifrån 

omsorgstagarens önskemål och inte bli ett beskyddande omhändertagande av densamme. I 

praktiken är detta ofta problematiskt, om omsorgstagaren inte vet vad den vill, eller om 

dennes önskemål i slutändan kan anses missgynna omsorgstagaren (Larsson 2008, s. 204 - 

205). Situationer som dessa är något som många assistenter upplever som konfliktfyllt, och 

dessa typer utav arbetsmiljöfrågor är sådant som assistanssamordnaren (enhetschefen) måste 

bemöta och hantera.  

Lottie Alsterdal (2010) tar i en FoU-rapport upp flera exempel på dilemman i omsorgsarbete. 

Alla exempel är inte inom personlig assistans, men alla nedanstående situationer kan lika 

gärna uppkomma inom ett assistansärende. Ett exempel tar upp en situation där det uppstod 

en konflikt mellan personalen i en arbetsgrupp, då vissa hade en mer formell inställning till 

sitt arbete medan andra var mer informella. En omsorgstagare hade fallit ned från ett berg och 

skadat sig mycket svårt och legat på sjukhus under en längre tid. Omsorgstagaren hade dålig 

kontakt med sin familj och gode mannen var ny och relativt okänd för omsorgstagaren, så 

dessa utgjorde inget stöd under den här tiden. Personalen som arbetade med omsorgstagaren 
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fungerade därför som stöd, och spenderade mycket tid, utöver den schemalagda, hos 

omsorgstagaren på sjukhuset och hjälpte henne med det som behövdes och fanns där i rollen 

som personal men också som hennes vänner. När omsorgstagaren sedan skulle skrivas ut var 

hon tvungen att sitta i rullstol, och behövde mycket mer hjälp än tidigare. En i personalen 

ville inte gå med på att öka sin arbetstid eller att förändra sitt schema på grund av detta, och 

ansåg inte att det var rättvist att hon skulle behöva ändra i sitt liv för att tillfredsställa 

omsorgstagarens behov på det här nya sättet. Resterande personal tyckte att det var självklart 

att anpassa sig efter omsorgstagarens nya behov. Detta skapade missnöje och bitterhet i 

arbetsgruppen (Alsterdal 2010, s. 21 – 25). Detta är ett exempel på att arbetsmiljöproblem kan 

uppstå inte bara mellan omsorgstagaren och brukaren, utan också mellan personal om man 

inte har en gemensam idé kring hur man skall lägga upp sitt arbete och vilken syn man har på 

omsorgstagaren och det egna ansvaret. I den här situationen har vissa i personalen ett mer 

informellt förhållningssätt till sin omsorgstagare och har en friare, mer vänskaplig relation till 

denne, medan andra i personalen har ett mer formellt förhållningssätt och ser på sina 

arbetsuppgifter och på omsorgstagaren på ett annat sätt.

Ett annat exempel är en konflikt mellan omsorgstagare och personlig assistent. 

Omsorgstagaren är mycket överviktig och älskar läsk och onyttig mat, som hon köper för 

egna pengar. Omsorgstagarens läkare har ordinerat bättre kost och viktnedgång för att främja 

omsorgstagarens hälsa. De personliga assistenterna försöker att få omsorgstagaren att sluta äta 

onyttig mat och dricka läsk genom att ofta påpeka hur onyttigt det är, göra upp recept på 

hälsosam mat att ge till henne och om de hittar godis och chipspåsar i omsorgstagarens 

köksskåp så konfiskeras detta av personalen. De försöker införa ”lördagsgodis” för 

omsorgstagaren istället, men hon reagerar ofta bara surt och argt över att de ”tjatar” på henne 

hela tiden om mat, och är inte alls engagerad. Personalen själva tycker att de gör som de gör 

för att hjälpa omsorgstagaren, som inte kan förstå bättre själv och därför behöver personalen 

sätta gränser för henne (Alsterdal 2010, s. 29 - 31).  Den här situationen kan vara ett exempel 

på personal som försöker påverka omsorgstagaren i för hög utsträckning genom att applicera 

sina egna värderingar på omsorgstagarens val. Genom att försöka begränsa omsorgstagarens 

valmöjligheter och självbestämmande kan omsorgstagaren känna sig överkörd och reagera 

negativt på att bli behandlad nästan som ett olydigt barn. Om personalen skulle kunna hitta ett 

annat, mindre påträngande vis att uppmuntra omsorgstagaren till en hälsosammare livsstil 

skulle eventuellt omsorgstagarens reagera annorlunda. Och även om omsorgstagaren inte gör 

det, så måste hennes självbestämmanderätt i största möjliga mån respekteras av personalen.
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4.Teori

I teorikapitlet går jag igenom några centrala begrepp som jag funnit intressanta och/eller 

viktiga för min studie och som förhoppningsvis kan vara till nytta för läsaren genom att skapa 

en vidare förståelse för enhetschefernas syn på sig själva och sitt upplevda handlingsutrymme, 

omsorgstagarens tolkningsutrymme och samhällets syn på omsorgstagaren och enhetschefen. 

Jag tar upp normalitetsprincipen, bemötande och sociala roller samt professionsetik hos 

enhetschefen.

4.1 Konformitet eller individuell frihet (normalitetsprincipen)

Normalitetsideologin växte fram i efterkrigstidens Sverige, då man satsade på att göra Sverige 

till ett välfärdssamhälle, och den har starkt influerat de reformer som gjorts inom 

handikappomsorgen från 1960-talet och framåt. Normalitetsprincipen innebar att 

funktionsnedsatta individer skulle kunna leva som andra så långt det var möjligt och det 

ursprungliga syftet var att försöka integrera dessa individer in i samhället och göra dem till 

medborgare snarare än avvikare i samhället. Normalitetsprincipen skapar dock en spänning 

mellan den normativa aspekten av vad som skall anses utgöra ett normalt liv och den enskilda 

individens frihet att göra självständiga val. Normativa förväntningar på vad man skall uppnå 

och göra i livet existerar för alla människor, funktionshindrade eller ej. Individer utan 

funktionsnedsättningar har dock ett större svängrum att avvika från normen, då de inte är 

beroende av vård och stöd från omsorgsgivare som inverkar på den dagliga livsföringen. 

Funktionsnedsatta individer som bor på gruppboenden eller som har hjälp dagligen måste i 

större utsträckning anpassa sig till sin omgivning och sina vårdgivare, och till vad som anses 

vara normalt och eftersträvansvärt. Normalitetsprincipen påverkar också den omsorgstagare 

som har personlig assistans, genom att anhöriga, assistenter och assistanssamordnare har 

förväntningar på omsorgstagaren i fråga gällande vad som är rimligt och önskvärt i 

förhållande till de insatser som omsorgstagaren är berättigad till. Enhetschefen som ansvarar 

för utförandet av assistansen kan till exempel vara av den uppfattningen att det viktigaste för 

omsorgstagaren i sin ambition att leva ett ”normalt” liv är att delta i daglig verksamhet i stor 

utsträckning, eftersom det anses vara normalt och eftersträvansvärt att ha ett arbete att gå till. 

Omsorgstagaren själv kanske inte alls lägger samma vikt vid detta, utan anser att det är 

mycket viktigare och mer berikande att till exempel ha möjlighet att gå ut och ta ett glas vin 

då och då (Ineland, Molin & Sauer 2009, s. 178 - 179). 
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4.2 Bemötande och konstruerade sociala roller

Ett flertal offentliga utredningar har tagit upp bemötandet som en central del i det sociala 

arbetet och inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Begreppet ”bemötande” 

kan definieras som en ömsesidig relation, den inställning personer har till varandra (SOU 

1997:51, ref. i Ineland, Molin & Sauer 2009, s. 181). Våra attityder påverkar, enligt den 

ovanstående definitionen, vårt bemötande genom att de påverkar vår inställning gentemot 

andra människor. Våra föreställningar, åsikter och värderingar påverkar i sin tur våra attityder. 

Våra personliga åsikter påverkar till stor del våra attityder, men många hävdar också att 

sociala och strukturella faktorer påverkar oss och att vi utifrån dem skapar kollektiva attityder 

gentemot vissa grupper utav människor, däribland gentemot individer med 

funktionsnedsättningar. Själva bemötandet ligger i utförandet av våra handlingar gentemot de 

personer som vi möter, och vi kan i det mötet agera utifrån våra attityder (positiva eller 

negativa), men vi kan också låta bli att göra det. Bemötande är alltså mer än bara våra 

attityder. Man måste förstå bemötande utifrån en rad olika sociala faktorer såsom social 

interaktion, roller, sociala institutioner, maktförhållanden och social stratifiering 

(utanförskap). Den sociala innebörden av att ha ett funktionshinder skapas både av samhällets 

attityder gentemot denna grupp av människor, men det skapas också utav den 

funktionsnedsatta personen själv och dennes egna uppfattning av hur funktionsnedsättningen 

påverkar hans eller hennes liv och huruvida personen upplever att hon eller han kan leva upp 

till den sociala roll som tillskrivits alla samhällsmedborgare  eller om funktionsnedsättningen 

blir ett funktionshinder (Ineland, Molin & Sauer 2009, s. 182). 

Bemötandet av personer med funktionsnedsättningar kan med fördel ses utifrån begreppet 

sociala roller, vilket innebär att det som anses vara ett hinder för den funktionsnedsatta skapas 

i relation till omgivningen, miljön och andra människor. Detta går i linje med ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt på så sätt att samhället skapar de normer, ideologier och ideal 

som appliceras på samhällsmedborgarna rörande vad som är eftersträvansvärt, accepterat och 

normalt. I och med detta skapas också ett utanförskap för dem som inte passar in i den mallen, 

såsom individer med funktionshinder. En förklaringsmodell utgår ifrån att människor av 

naturen är fördomsfulla, och en vanlig fördom är att funktionsnedsatta individer är beroende. 

Åsikten är att de är beroende av vård och hjälp och är olyckligare och mer sårbara än personer 

utan funktionsnedsättningar. Att vi har den åsikten beror just på att personer med 

funktionsnedsättningar inte uppfyller de samhälleliga kraven på hur en ”lyckad” människa 
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skall vara; rörlig, frisk och verksam ute i arbetslivet. Allt detta påverkar bemötandet av den 

funktionsnedsatte individen, och kan göra oss benägna att bemöta honom eller henne med 

medlidande, tyst överlägsenhet eller till och med med avsky eller rädsla (Ineland, Molin & 

Sauer 2009, s. 182 - 185).  

En tanke som väcks när man läser dessa resonemang är huruvida  denna tendens hos 

människor, att se personer mer funktionsnedsättningar som sårbara, kan påverka hur man 

hanterar situationer som uppkommer inom assistansärenden där omsorgstagarens vilja och 

rättigheter går emot de personliga assistenternas vilja och rättigheter. Som ansvarig enhetschef 

för utförandet av personlig assistans har man ett moraliskt ansvar för både omsorgstagaren 

och assistenten, och man skall försöka tillgodose bägge parternas behov i enlighet med det 

assistansbeslut som finns och i i enlighet med både AML och LSS. Om enhetschefen 

medvetet eller omedvetet ser den funktionsnedsatte individen som mer sårbar än assistenten 

som inte har någon funktionsnedsättning, kan detta påverka de beslut som enhetschefen måste 

fatta? I situationer då AML krockar med LSS på en arbetsplats, kan det ge omsorgstagaren en 

”etisk fördel” på grund av att de anses vara mer sårbara än assistenterna och alltså i högre 

grad borde få sina krav tillgodosedda?   

4.3 Professionsetik hos enhetschefen

Allt socialt arbete handlar till stor del om att utöva moral genom att reflektera över etiska 

frågor i det dagliga arbetet. Moralen uttrycks i våra handlingar, medan etiken finns i sättet 

man reflekterar över sina handlingar. Att utöva ett etiskt reflektivt tänkande innebär att man 

synliggör normer och värderingar som ligger till grund för det moraliska handlandet. För att 

skapa ett gott bemötande använder sig de professionella utövarna av socialt arbete av 

professionsetiska principer och riktlinjer som man arbetar utifrån. Ineland, Molin och Sauer 

(2009, s. 188) hänvisar till Talcott Parsons funktionalistiska perspektiv på profession, som 

passar bra in i det här sammanhanget. Parson menar att en profession kan delas upp i tre 

centrala delar. Teoretisk kompetens, praktisk färdighet och samhällsnyttig hjälp; knowing, 

doing och helping. Den professionella har ett samhälleligt uppdrag vilket sätter brukaren i 

centrum för det sociala arbetet. Detta perspektiv passar väl in på insatsen personlig assistans 

genom LSS, där omsorgstagarens självbestämmanderätt, och rätten till att i största möjliga 

mån kunna leva som andra, är i fokus. För socialarbetare utvecklade Akademikerförbundet 

SSR 2006 yrkesetiska riktlinjer inom ett flertal områden såsom klienten/medborgaren, 
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kollegor, organisation, arbetsplats, det sociala arbetets och professionens grund och samhälle. 

Dessa riktlinjer skall guida socialarbetaren i det dagliga arbetet eftersom man inom socialt 

arbete ofta stöter på etiska dilemman, inte minst inom personlig assistans där lagarna kan 

motverka varandra och arbetsuppgifter kan ifrågasättas av både assistenter och omsorgstagare. 

Ineland, Molin och Sauer (2009, s. 190 – 191) riktar dock kritik emot dessa riktlinjer, då de 

inte beskriver hur man skall gå tillväga då det uppstår etiska dilemman, och inte heller när 

vissa riktlinjer krockar med varandra som de tenderar att göra ibland (bland annat just i 

personlig assistansärenden). I slutändan är det upp till socialarbetaren och arbetsgivaren att 

prioritera efter eget huvud.  

4.4 Sammanfattande reflektioner av tidigare forskning och teori

Utifrån den tidigare forskningen kring personlig assistans och den otydlighet som kan 

upplevas av omsorgstagare och assistenter rörande arbetssätt och arbetsuppgifter, har vi fått 

en viss översikt över vilka arbetsmiljörelaterade frågor som arbetsgivarna – enhetscheferna - 

kan ställas inför, och dess bakomliggande orsaker. Det framkommer i den tidigare 

forskningen att otydligheten i hur man väljer i att i lagtexter och andra socialpolitiska texter 

definiera vad personlig assistans innebär i praktiken kan skapa förvirring och missförstånd 

mellan omsorgstagare och assistenter. Vidare påverkar faktorer såsom förutfattade attityder 

gentemot varandras roller i egenskap av vårdtagare och vårdgivare och de förväntningar man 

genom sina privata och normativa föreställningar kring vad respektive roll innebär. Hur 

formell eller informell relationen mellan omsorgstagaren och assistenten är och hur de 

interagerar med varandra kan skapa obalans i maktförhållandet dem emellan, på så sätt att den 

ena parten kan känns sig kränkt eller uppleva att deras åsikter inte respekteras. Dessa faktorer 

kan alla leda till arbetsmiljöproblem, både fysiska och psykosociala, mellan omsorgstagare 

och assistent och också inom arbetsgruppen om man väljer att tolka sina arbetsuppgifter på 

olika sätt och på så sätt skapa en ojämn och värdeladdad arbetsfördelning. Gentemot denna 

bakgrund är det upp till enhetschefen som arbetsgivare att fatta beslut kring de 

arbetsmiljöproblem som uppstår och skapa lösningar som fungerar inte bara för de specifika 

individerna som berörs av arbetsmiljöproblemet utan som också skall vara formellt giltiga 

utifrån de lagtexter och formella vårdbeslut som enhetschefen är bunden till i sin 

yrkesutövning.
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5. Metod

Här presenterar jag mitt val av vetenskapsteoretisk ansats, metod, genomförande, urval, etiska 

överväganden, samt metoddiskussion och begränsningar.

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats

Eftersom jag har valt att använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod, där jag skall 

intervjua enhetschefer om deras personliga uppfattningar om sitt arbete, måste jag vara 

medveten om att jag som intervjuare själv är en aktör som kommer påverka inte bara hur 

intervjun fortskrider utan också påverka intervjupersonerna i sig med min närvaro samt hur 

jag sedan väljer att tolka det som de berättar för mig. Lottie Giertz beskriver det som att 

forskaren, i det här fallet studenten, måste ha en tolkande reflexiv ansats när man gör en sådan 

undersökning där forskaren blir ett så kallat ”aktivt subjekt” (Giertz 2008, s. 57-58). Jag 

måste vara kritisk inför och medveten om min förförståelse av ämnet och andra förutfattade 

meningar jag kan ha som kan färga av sig på undersökningen. En vetenskapsteoretisk ansats 

som enligt mig passar in i sammanhanget är fenomenologisk teori. Enligt Alan Bryman 

härstammar fenomenologin från en syn som bygger på förståelse och tolkning av den sociala 

verkligheten, och är sprungen ur ett sociologiskt tolkningsperspektiv (interpretativism), där 

målet inte är att förklara mänskliga handlingar utan snarare att förstå dem. Fenomenologin är 

en filosofisk inriktning som poängterar vikten av att vara medveten om och försöka bortse 

från sina egna förutfattade meningar när man skall undersöka och tolka ”verkligheten” 

(Bryman 2011, s. 32-34). För att kunna förstå innebörden i en människas beteende så skall 

fenomenologen försöka se saker och ting utifrån den personens perspektiv. Detta torde enligt 

mig vara en passande vetenskapsteoretisk ansats, då det viktigaste i mitt arbete är just att 

försöka dra rätt slutsatser baserat på det jag fått berättat för mig av mina intervjupersoner, och 

inte skriva dem på näsan genom att utgå ifrån mina egna förutbestämda meningar och enbart 

tolka utifrån mina egna idéer som jag har kring förväntade resultat (Bryman 2011, s. 33). Jag 

vill ha reda på hur de olika enhetscheferna närmar sig situationer där det korrekta 

tillvägagångssättet inte är givet på förhand. Jag vill ta reda på hur de tänker i sådana 

situationer, vad som påverkar deras handlingar på det ena eller andra sättet och hur de väljer 

att tolka sin omvärld och sina arbetsuppgifter. Då är det viktigt att jag kan distansera mig själv 

från att  applicera för mycket av mina egna uppfattningar på deras berättelser, och ger dem 

tolkningsföreträde så långt det är möjligt för att minska risken för att jag skall ”styra” 

resultatet. En fenomenologisk vetenskapsteoretisk ansats kan förhoppningsvis hjälpa mig med 
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det.

Ett annat perspektiv som relaterar till fenomenologin är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Det som vi människor anser vara viktigt och de definitioner och benämningar vi har för att 

beskriva vår omgivning är viktiga instrument i skapandet av vår upplevda verklighet (Ineland, 

Molin & Sauer 2009, s. 183). Ett begrepp är inte bara ett begrepp, utan vi fyller det också med 

mening och ett värde. Innebörden av att vara en enhetschef, en omsorgstagare, en personlig 

assistent och att vara funktionshindrad förmedlar olika saker beroende på hur vi som 

människor väljer att tolka dessa begrepp och utifrån de privata och samhälleliga värderingar 

vi har. Ett exempel på socialkonstruktivism i relation till den här uppsatsen är begreppet 

”utvecklingsstörd”. Det är ett begrepp för att definiera en specifik grupp individer i samhället 

som lider av en kognitiv funktionsnedsättning. Samtidigt kan man direkt se av själva ordet 

utvecklingsstörd att man utgår ifrån att det finns någonting normalt som dessa individer 

avviker ifrån, därav ordet ”störd”. Ordet får i och med detta en negativ mening redan från 

början, och överlag i samhället har begrepp som funktionshinder och utvecklingsstörning 

främst negativa associationer, inte främst på grund av företeelserna i sig utan på de 

förväntningar och värderingar som vi väljer att applicera på dem och hur vi väljer att benämna 

dem (Ineland, Molin & Sauer 2009, s.183 - 184). 

Jag har valt att använda mig utav ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i min uppsats, då jag 

personligen tror att det är genom att skapa och reproducera tidstypiska normer och ideal i ett 

samhälle som vi skapar vår kultur, och genom det formas också samhällets syn på vad 

begreppet välfärd innebär och vår syn på vård och omsorg. Om samhället, ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, byggs på att normer och ideal skapas och reproduceras är 

det enligt mig viktigt att se till dem som skapar dessa normer och ideal – de individer och 

grupper av människor som har tolkningsföreträde inom olika områden. På samma sätt som 

naturvetenskapsmän har tolkningsföreträde för gällande regler och normer inom områden som 

rör naturvetenskap har också yrkesutövarna inom socialt arbete ett tolkningsföreträde inom 

sitt område. Enhetscheferna i min studie är representanter för dessa yrkesutövare inom en viss 

del av det sociala arbetsområdet, och på grund av att chefen står som tolkare och ytterst 

ansvarig i de situationer där lagen inte alltid är tydlig i sin utformning, anser jag att det är 

viktigt att ta del av hur enhetscheferna väljer att tolka sitt handlingsutrymme och sin egen roll. 

Till stor del påverkar deras agerande hur andra enhetschefer inom samma område kommer att 

agera i framtiden, och genom det skapas en norm för hur en enhetschef inom LSS skall agera 
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sig i beslutssituationer. Mitt val att använda ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i min 

uppsats var motiverade också valet av metod, genom att använda mig utav en kvalitativ metod 

torde jag enklare kunna få fram enhetschefernas individuella upplevelser och beskrivningar av 

LSS och AML, än om jag använt mig utav en kvalitativ metod. I min analys är jag också noga 

med att försöka se gemensamma nämnare, likväl som eventuella avvikande åsikter. Jag 

försöker att se intervjupersonernas individuella upplevelser och åsikter kring omsorgstagaren, 

chefsrollen, prioriteringar, bland annat. Hur påverkar exempelvis dessa åsikter och 

uppfattningar enhetschefernas arbete och skapandet av normer inom socialt arbete?

5.2 Datainsamlingsmetod och genomförande

Metoden som används i denna studie är en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av 

semistrukturerade intervjuer (Bryman 2011, s. 414) med enhetschefer inom området för 

personlig assistans. Sökandet efter intervjupersoner gjordes genom att kontakta familj och 

vänner som själva arbetade inom omsorgen, för att genom dem kunna komma i kontakt med 

lämpliga intervjupersoner. Ytterliggare utnyttjades egna kontakter för att få tag i 

respondenter. Lämpliga intervjupersoner kontaktades via mail och vid ett tillfälle via tredje 

hand som lade fram en förfrågan om deltagande i studien. Denna person kontaktades sedan 

via telefon och via mail. Totalt fyra utav de sex tillfrågade intervjupersonerna tackade ja. 

Samtliga hade via mail fått information kring studien och dess syfte, samt en försäkran om 

deras anonymitet och hur deras intervjusvar skulle behandlas. 

Jag valde att använda mig utav intervjuer då jag var ute efter individuella skillnader i 

uppfattningar kring hur man som chef relaterar till och handskas med en situation då AML 

krockar med LSS. För att få fram detta framstod intervjuer som den mest effektiva metoden, 

och också den bäst lämpade rent tidsmässigt. Jag valde att använda mig utav intervjuer 

snarare än enkäter eller observationsstudier då det förra skulle ta mycket längre tid och det 

senare är mer etiskt känsligt med tanke på omsorgstagarnas och assistenternas personliga 

integritet och ämnets känslighet. Det är också därför jag valt att intervjua enhetschefer, och 

inte personliga assistenter. Jag ville använda mig utav semistrukturerade intervjuer då jag, i 

enlighet med min vetenskapsteoretiska ansats, ville låta intervjupersonen berätta på sitt vis, 

och detta kan kräva en viss avvikelse från de ursprungliga intervjufrågorna för att kunna 

förstå och få fram det som intervjupersonen ville förmedla. Det är viktigt att intervjupersonen 

själv upplevde att hon/han förstod frågan, och fick berätta på det sätt som gjorde att personen 
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kände att den hade utrymme att verkligen kunna redogöra för sitt val av agerande, tankar och 

åsikter, med mera (Bryman 2011, s.415). Samtidigt ville jag ha en framträdande röd tråd, så 

att intervjun fick ett bra flöde och att respondenten och jag skulle lyckas täcka alla frågor 

inom den tidsramen vi hade. Därför hade jag en intervjuguide med teman och frågor som jag 

ville diskutera och/eller få besvarade. Jag använde mig också utav vinjettfrågor, för att 

ytterliggare kunna se hur de olika enhetscheferna resonerade när de ställdes inför en 

problematisk situation på en arbetsplats rörande konflikterande lagar, och eventuella 

skillnader mellan enhetschefernas svar. De vinjettfrågor som jag valde togs ur en 

konferensrapport rörande AML och LSS på arbetsplatser, och utav de exempelfrågor som 

fanns i rapporten valde jag dessa två eftersom jag ansåg att de berörde ämnen som jag trodde 

skulle kunna vara representativa för enhetschefernas egna erfarenheter i sitt arbete, och därför 

kunde leda till intressanta svar1. Jag spelade in intervjuerna som sedan transkriberades. 

Samtliga intervjupersoner gick med på att bli inspelade, under förutsättningen att materialet, 

efter uppsatsens fördigställande, skulle raderas. Delar av intervjuerna som inte relaterade till 

ämnet (småprat) transkriberades inte. Ett anteckningsblock användes också för att kunna 

dokumentera saker som sades när diktafonen var avstängd, då sådant som sägs spontant kan 

innehålla viktig information eller andra intressanta åsikter (Bryman 2011, s. 431).  Tre av 

intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser, efter att de hade valt att hålla 

intervjuerna där. En person intervjuades också delvis på en restaurang av samma anledning. 

Tre av intervjuerna tog cirka en timme, medan en av intervjuerna tog två timmar med kortare 

avbrott emellanåt på grund av att intervjupersonen var tvungen att ringa vissa telefonsamtal. 

Kategoriserings- och analyseringsprocessen av de resultat som intervjuerna gav var 

omfattande, då mängden data till en början var stor. Inledningsvis granskades allt material i 

sin helhet för att skapa en översikt över eventuella gemensamma nämnare och större 

avvikelser i intervjupersonernas svar på intervjufrågorna. Sedan sorterades materialet utifrån 

sin relevans i förhållande till studiens syfte och de centrala frågeställningarna, och material 

som inte ansågs relevant sållades bort. Citat som anknöt till studiens frågeställningar eller som 

på annat sätt ansågs värda att uppmärksamma valdes ut för att presenteras i resultat och 

analys-kapitlet. Analysen pågick parallellt med att resultatet framställdes, och ändrades också 

kontinuerligt, i samband med att nya resultat ständigt väckte nya tankar. Detta ledde delvis till 

1 Resultatet av vinjettfrågorna står ej med i detta arbete, då respondenternas svar på dessa inte kunde anses bidra 
med någonting nytt eller intressant för studien. 
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att resultat och analys slogs ihop i ett gemensamt kapitel, då det upplevdes som svårt att skilja 

dem åt och för att undvika upprepningar.

5.3 Urval

Jag valde att intervjua fyra enhetschefer inom området för personlig assistans i icke 

namngivna kommuner. Tre av dem var enhetschefer inom personlig assistans för personer 

med fysisk funktionsnedsättning och en var enhetschef för personer med psykisk 

funktionsnedsättning, men denne hade erfarenhet av arbete med personer med fysiska 

funktionsnedsättningar och hade även haft fortbildningar för just personliga assistenter. 

Anledningen till att jag bara hade en intervjuperson inom området för psykisk 

funktionsnedsättning är att individer med psykisk funktionsnedsättning i mycket mindre 

utsträckning blir tilldelade personlig assistans, dels på grund av att individer med en psykisk 

funktionsnedsättning ofta inte har det behovet utav fysisk hjälp som den personliga 

assistansen till stor del är till för, samt att principen om förverkligande av självbestämmande 

hos omsorgstagaren försvåras hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar (Larsson 

2008, s. 243 – 244). Två av mina intervjupersoner var kvinnor och två av dem var män. 

Åldrarna varierade mellan cirka 45 – 65 år. Jag har själv erfarenhet av att observera och arbeta 

med enhetschefer inom detta område efter min praktikperiod, därför tyckte jag att det var ett 

strategiskt val att inrikta mig på just enhetschefer. Mitt urval var alltså målinriktat för att 

uppnå bästa möjliga resultat med ett urval av intervjupersoner vars arbetsområde var just det 

som jag ville undersöka. Intervjupersonerna kontaktades via mail och/eller telefon för att 

tillfrågas om de ville ställa upp i min studie, och de fick också mer detaljerad information via 

mail kring vad syftet med studien var och informerades om att intervjuerna skulle bli 

inspelade men att alla respondenter förblir anonyma i studien. Intervjuplatsen fick 

intervjupersonerna själva bestämma, med fördel någonstans där de kände sig bekväma och 

trygga. Intervjun spelades in, och transkriberades sedan. Inspelningen raderades eller spelades 

över för att försäkra intervjupersonens anonymitet. Jag utgick ifrån en intervjuguide med 

frågor och teman som bestämts på förväg, men själva intervjun valde jag att hålla 

semistrukturerad för att underlätta för intervjupersonen att kunna besvara och diskutera mina 

frågor på det sätt som hon/eller han tyckte kändes bäst, även om det gjorde att man hamnar på 

något sidospår då och då. Svar som inte rörde studiens syfte valde jag att inte transkribera. 

Intervjupersonerna intervjuades var för sig, och inte i grupp.
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5.4 Etiska överväganden

Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) antog 1990 ett antal etiska 

principer  som jag valt att utgå ifrån (Giertz 2008, s. 67). Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebar att mina 

intervjupersoner blev meddelade om studiens syfte och att de när som helst kunde välja att 

avsluta intervjun då den är helt frivillig. Vid ett tillfälle glömde jag säga till intervjupersonen 

att de kunde välja att avsluta intervjun när som helst. Konfidentialiteten och studiens syfte 

gavs till intervjupersonerna skriftligt, men förklarades också muntligt vid intervjutillfället. Jag 

har noga sett till att inte röja för mycket om intervjupersonerna i min studie, till exempel 

genom att inte använda mig utav deras namn eller namnge deras specifika arbetsort. Sådan 

information som intervjupersonerna gett som varit väldigt specifik och kunnat leda till 

identifiering av intervjupersonen har ändrats eller strukits i uppsatsen. Min insamlade data 

kommer endast att användas i studiesyfte och förvaras på ett säkert ställe, för att sedan raderas 

när uppsatsen är färdigställd. Insamlad data kommer dock att vara tillgängligt för 

intervjupersonerna en tid efter färdigställandet om de själva vill ta del av sitt eget material. De 

skall också bli erbjudna en kopia av den färdiga uppsatsen när den färdigställts (Giertz 2008, 

s. 68). 

5.5 Metoddiskussion och tillförlitlighet

Intervjupersonerna är alla i medelåldern, så vi kan inte veta om yngre enhetschefer skulle ha 

haft ett helt annat förhållningssätt rörande egna erfarenheter och förhållningssätt till det som 

tas upp i studien. Intervjupersonerna kommer inte heller alla från samma akademiska 

bakgrund, det finns en sjuksköterska, en lärare och pedagog, en psykolog och en socionom 

representerat i urvalet. Detta kan man dock betrakta som en fördel då deras skilda akademiska 

bakgrunder kan ge intressant variation i hur de relaterar till sitt arbete som enhetschefer. 

Intervjupersonernas yrkeserfarenhet som enhetschefer inom omsorgen och LSS skiftar mellan 

knappt sex år upp till drygt tjugo år. Personen med kortast erfarenhet har dock arbetat med 

liknade uppgifter under en längre tid innan denne blev enhetschef. Jag har valt att använda 

mig av begreppet omsorgstagare när jag talar om de individer som är assistanstagare, vissa av 

intervjupersonerna använder dock benämningen ”brukare”.

Att mina intervjupersoner är chefer skulle möjligen kunna påverka dem på så sätt att de 

anstränger sig för att få organisationen att framstå i god dager, jag har försökt att minimera 
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den risken genom att försäkra deras anonymitet och poängtera att det var deras individuella 

tankar och synpunkter jag ville ta del av. Jag är medveten om att intervjupersonernas 

berättelser och upplevelser är subjektiva och behandlar också uppgifterna som sådana, jag 

använder mig också utav ett socialkonstruktivistiskt teoretiskt synsätt i studien. Att vissa av 

intervjupersonerna hade begränsat med tid för att besvara mina intervjufrågor kan ha påverkat 

kvaliteten på deras svar, om de kände sig stressade kanske de inte utvecklade svaren så 

mycket som de skulle kunnat ha gjort om det funnits mer tid. Det fenomenologiska 

perspektivet som jag tagit upp under avsnittet ”Vetenskapteoretisk ansats” har jag försökt att 

använda mig av i studien genom att hela tiden försöka medvetandegöra mina egna åsikter och 

ändamål, och genom detta minska risken för att tolka in mina egna värderingar i det som mina 

intervjupersoner har berättat för mig. Dock är det i slutändan jag som måste sålla 

informationen och välja ut de stycken i intervjuerna som jag tycker bäst representerar det som 

jag vill få fram i min studie, vilket följaktligen kommer att färga mina resultat. Hade någon 

annan presenterat mina resultat är det mycket möjligt att man valt att fokusera på andra delar 

av intervjusvaren och i och med det också kommit fram till andra resultat och slutsatser. Jag 

har försökt att presentera de svar som jag tycker bäst representerar de olika 

intervjupersonernas svar i allmänhet, även om mitt sätt att presentera deras svar medvetet gör 

det lite svårare att skilja dem åt. Men för egen del har jag valt att försöka förstå vad respektive 

person har försökt att förmedla. Vissa uttalanden har till exempel varit lockande att ta med i 

studien, men tagna ur sin kontext tappar de den mening som jag uppfattat att intervjupersonen 

försökt att förmedla. Då har jag valt att inte ta med dessa stycken. På grund av den begränsade 

tidsperioden valde jag att intervjua fyra enhetschefer, vilket gör att deras svar inte kan anses 

vara representativa för enhetschefer överlag. Det låga antalet intervjupersoner påverkar 

reliabiliteten i studien på så sätt att generaliserbarheten blir låg, men behovet av 

generaliserbarhet är inte det mest framträdande i kvalitativa studier (Bryman 2011, s. 354 - 

355). Mitt syfte var att ta reda på enskilda enhetschefers perspektiv och förhållningssätt, så 

antalet intervjupersoner torde således inte påverka studiens validitet, då jag genom kvalitativa 

intervjuer har kunnat besvara de forskningsfrågor som var i fokus i studien. Bryman använder 

hellre begreppen tillförlitlighet och trovärdighet snarare än reliabilitet när det rör sig om 

kvalitativa studier (Bryman 2011, s. 352). Min kunskap och min förståelse för mitt ämne har 

utvecklats under studiens gång,  jag har använt mig utav en datainsamlingsmetod som främjar 

mitt syfte med studien och mitt urval rörande intervjupersoner anser jag också ha varit 

lämpligt för kunna besvara mina forskningsfrågor. Jag har efter bästa förmåga försökt att i 

studien vara tydlig med mitt tillvägagångssätt och i min uppdelning av teori, resultat och 
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slutsatser. Detta är faktorer som Bryman (2011, s. 358 – 359) benämner som viktiga för att 

kunna säkerställa kvaliteten på en kvalitativ studie. Jag anser att min studie kan ses som 

tillförlitlig och trovärdig. 

6. Resultat och analys

Utifrån den empiri som jag samlat in i den här studien så kommer jag presentera resultat och 

analys utifrån ett antal underrubriker med olika teman, knutna till mina forskningsfrågor. 

Under dessa rubriker presenterar jag intervjupersonernas resonemang och mina egna 

reflektioner och slutsatser kring studiens frågeställningar och andra aspekter som framkommit 

i studien, som jag ansett vara intressanta. Jag kommer underbygga min resultat- och analysdel 

med hjälp av citat från mina intervjupersoner och genom att använda mig utav de teoretiska- 

och vetenskapsteoretiska ansatser som jag tidigare presenterat. Att jag slår ihop min 

resultatdel med min analysdel beror på att jag finner det praktiskt av den anledning att jag vill 

undvika onödiga upprepningar.

6.1 Hur ser enhetscheferna på betydelsen av AML inom inom personlig 

assistans?

Alla fyra intervjupersoner är överens om att AML är mycket viktigt inom alla 

omsorgsområden. En intervjuperson menar på att inom andra områden inom vården, såsom 

äldreomsorgen och omsorgen för individer med funktionsnedsättning i övrigt så finns där en 

större förståelse än inom personlig assistans gällande AML, och den implementeras också mer 

i arbetssättet genom hjälpmedel, lyftanordningar och arbetstidsregler. Intervjupersonen menar 

att i assistanslagen så står det att omsorgstagaren skall få bestämma över sin egen assistans 

och hur den skall verkställas, och att detta kan leda till övertolkning av hur mycket 

omsorgstagaren kan bestämma. I och med att omsorgstagargruppen kan ta sig den här 

tolkningsrätten så kan den hamna i konflikt med AML. En sådan övertolkning kan enligt 

intervjupersonen vara att omsorgstagaren vägrar använda sig utav hjälpmedel såsom 

liftanordningar, fast det sliter väldigt mycket på de personliga assistenternas kroppar att 

behöva lyfta och bära omsorgstagaren. En annan utav intervjupersonerna uttrycker sig såhär:

”Ja, alltså arbetsmiljölagen är ju viktig inom alla sammanhang, att man måste ha med sig den i allt man 

gör och eftersom att man inom assistansen kommer man egentligen in i ett hem, det är ju ingen 

vårdinrättning som man kommer till utan det är ju ett eget hem som man skall göra arbetsmiljövänligt och 
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sen är det ju att … man gör ju intrång, oftast är det ju på hemmiljön så därför är den ju jätteviktig att luta 

sig emot, när brukaren kanske vill att man skall göra vissa lyft till exempel, eller om man har en taklift 

som gör åverkan på huset.” 

Här kan man se att bägge intervjupersonerna tar upp samma exempel, hjälpmedel i hemmet, 

men utifrån lite olika perspektiv. Medan den ene intervjupersonen talar om omsorgstagarens 

tendens att ibland övertolka sina rättigheter gällande inflytandet över assistansens utformning, 

så talar den andra intervjupersonen mer om att man som assistent skall vara medveten om att 

man kommer in i ett hem och gör ett intrång. Man skall alltså vara medveten om att det inte är 

någon vårdinrättning och att eventuella liftar kan göra åverkan på huset. Den första 

intervjupersonen har ett till synes mer assistentorienterat perspektiv på AML inom personlig 

assistans, och den andra intervjupersonen verkar ha ett mer omsorgstagarorienterat perspektiv. 

En annan intervjuperson tar upp svårigheten med att arbetsmiljölagen krockar med LSS:

”Arbetsmiljölagens tryck på oss att agera, den lite bakbinds av annan lagstiftning. Och att man i vissa fall 

anser att dem... och det finns ju riskfall där man anser att om man jobbar i den här sektorn så får man 

räkna med att åka på en smäll. Jag har varit med om att personal fått väldigt, väldigt allvarliga skador, 

brutit nacken... det var en kvinna som bröt nacken när en boende ryckte henne i håret bakifrån, så hon 

trillade ner för en trappa och bröt nacken. Och det hände ingenting för förövaren som gjorde det, man 

tolkade det som att det var ett uttryck av hennes autism, vilket det också var. Men samtidigt så är det ju en 

svårighet att då utifrån arbetsmiljölagen skapa en trygg arbetsmiljö.”

Intervjupersonens perspektiv är här något annorlunda, då AML inom dennes 

verksamhetsområde ofta berör händelser relaterade till hot och våld rörande omsorgstagare 

med psykiska funktionsnedsättningar. Problemet här, enligt intervjupersonen, är att AML 

bakbinds av LSS, och att allvarliga arbetsmiljöproblem för personalen inte får någon rättslig 

uppföljning på grund av att man inte anser att omsorgstagare på ett LSS-boende för psykiska 

funktionsnedsättningar kan ansvara för sina egna handlingar. Detta, hävdar intervjupersonen, 

är i och för sig sant men det är fortfarande ett arbetsmiljöproblem för personalen som AML 

inte kan motverka i någon större utsträckning. Hade man inte haft AML inom den personliga 

assistansen hade ”det varit rena rama vilda western, då hade det funnits en eller två assistenter 

i varje ärende, och de hade jobbat dygnet runt och gjort allt” menade en av 

intervjupersonerna.

Enhetscheferna anser sig ha fått sin kunskap rörande AML och LSS främst genom sin 
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utbildning och egna erfarenheter av att vara ute ”på fältet” och arbeta. Som exempel för hur 

man får information kring AML och LSS nämns vidareutbildningar, internutbildningar, 

utbildningsdagar, kurser och konferenser genom staten och lagstiftarens försorg och att man 

själv på eget initiativ också får lov att läsa in sig när det kommer ny lagstiftning som berör 

ämnet. Detta på grund av att man som arbetsgivare har ett ansvar för att se till att man följer 

AML och man i och med det måste se till att man är uppdaterad. Denna vilja att själv söka 

information och ta del av ny lagstiftning är mer framträdande hos vissa intervjupersoner än 

hos andra i intervjuerna men överlag verkar alla intervjupersoner vara aktiva i sitt sökande av 

kunskap rörande AML och LSS. En intervjuperson uttrycker behovet av att söka information 

såhär:

”Men sen hamnar man ju ofta i dilemman som gör att man måste söka kunskap. Så det är både och, både 

genom utbildning och genom eget aktivt sökande. Och framförallt learning by doing. Att man hamnar i 

någonting som man måste ta reda på. I och med att allt ändras och det är tolkningar, det är ju hemskt 

mycket etik i många av våra arbetsmiljöproblem, det är ju inte bara det här med lyft och rullstolar och 

hjälpmedelsanknutet eller så. Det är ju också det här med bemötande och etik i hög grad. Kan en 

omsorgstagare säga vadsomhelst till en personal? Är jag omsorgstagarens ”slav” eller vad har jag för 

rättigheter som anställd? Framförallt som personlig assistent, alla ärenden är ju inte enkla.”  

Detta svar representerar ganska väl alla intervjupersonernas synpunkter på kunskapen kring 

AML och LSS och införskaffandet av kunskap på området. Det är ingen statisk information 

utan den förändras ständigt och man måste själv söka svar på de frågor som uppkommer i det 

dagliga arbetet rörande inte bara lagstiftningen i sig utan också de etiska dilemman som kan 

uppstå på en arbetsplats. Till skillnad från andra områden inom omsorgen där AML är tydligt 

förankrat i verksamheten och arbetssättet är det inom den personliga assistansen svårare att 

förhålla sig till lagstiftningen som någonting konkret och oföränderligt, eftersom man inom 

personlig assistans i högre grad måste anpassa situationen efter omsorgstagarens behov och de 

individuella förutsättningarna från fall till fall. Detta innebär att AML och LSS måste 

samverka med varandra, något som intervjupersonerna vid flera tillfällen benämner som 

problematiskt. Ingen av intervjupersonerna nämner SSR:s yrkesetiska riktlinjer som togs fram 

2006 just för att underlätta för socialarbetare i det dagliga arbetet och då det uppstår etiska 

dilemman. Ineland, Molin och Sauer (2009) kritiserar som tidigare nämnts dessa riktlinjer för 

att inte beskriva hur man faktiskt skall gå tillväga när ett etiskt dilemma uppstår. Inom socialt 

arbete finns det gott om beskrivningar av ideal och ledord, av mål och ambitioner, men efter 

vad jag fått till mig genom litteraturen och i  samtalen med mina respondenter verkar det råda 
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brist på information, åtminstone inom vissa omsorgsområden, kring praktiska 

tillvägagångssätt och konkret vägledning.

Talcott Parsons funktionalistiska perspektiv på profession (knowing, doing och helping) 

fokuserar också på den professionellas samhälleliga uppdrag med omsorgstagaren i centrum. 

Omsorgstagarens självbestämmanderätt är det viktigaste, och ditt mål är att se till att 

omsorgstagaren skall kunna leva som andra så långt det är möjligt. I den tidigare forskningen 

tar Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) upp enhetschefens handlingsutrymme, som är 

limiterat av lagar och förordningar, men inom personlig assistans finns det också möjligheter 

att välja sina tolkningar av lagar och bestämmelser. Vems behov är störst, assistentens eller 

omsorgstagarens? Vilken lag skall i det här fallet få företräde? Å ena sidan kan man se det 

som någonting positivt, ett större handlingsutrymme skapar större möjligheter tillfredsställa 

sina omsorgstagare och sin personal. Å andra sedan innebär tolkningsutrymmet en större 

ansvar på enhetschefen att vara insatt, påläst och medveten om vad den egna yrkesrollen 

innebär och hur man skall relatera till de olika lagstiftningarna. När har det gått för långt? 

Vem har störst behov? Vad kan jag göra utifrån min befattning och vad kan jag inte göra? 

Enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv så skapas sociala roller utifrån de värderingar och 

förväntningar man lägger på den specifika rollen, i det här fallet rollen som enhetschef. Den 

kollektiva bilden av en enhetschef som någon med makt och ansvar i sin egenskap av 

assistanssamordnare och arbetsgivare torde vara ganska enkel att förstå utifrån de 

arbetsuppgifter som enhetschefen har rent praktiskt. Men rollen som beslutsfattare och tolkare 

av lagar och regler i specifika situationer på en arbetsplats definieras mer individuellt av varje 

enhetschef. Deras syn på chefskap och förhållningssätt till dilemman som kan uppstå på 

arbetsplatserna beror till stor del på deras egna uppfattningar av sin roll och de värderingar 

och åsikter som personen i fråga har gällande bland annat vilket perspektiv man har rörande 

arbetsmiljölagens roll inom personlig assistans, hur man ser på relationen till omsorgstagare 

och assistenter och vad man anser vara ”en god lösning”. 

Dessa mänskliga faktorer påverkar alltså inte bara omsorgstagare och assistenter i sin relation 

till varandra och i utförandet av den personliga assistansen, såsom tagits upp i den tidigare 

forskningen på ett flertal ställen, utan påverkar också hur en enhetschef relaterar till och löser 

arbetsmiljörelaterade frågor som kommer upp i en arbetsgrupp. Den tolkningsfrihet som finns 

inom personlig assistans, i en högre grad än inom andra omsorgsområden, påverkas alltså mer 

utav individens uppfattning av sin egen roll och vad den rollen innebär och resulterar i just på 
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grund av att AML och LSS inte har några konkreta ”mallar” kring vad som är ett korrekt 

tillvägagångssätt när det uppstår arbetsmiljörelaterade dilemman på en arbetsplats, som ofta är 

av en etiskt känslig karaktär. 

6.2 Vilka erfarenheter har enhetscheferna av eventuella dilemman mellan 

AML och LSS?

På en arbetsplats kan det ofta uppstå arbetsmiljöproblem, både stora och små. Detta är något 

som alla intervjupersoner tar upp under sina intervjuer. Det är dock inte alltid stora problem 

som leder till omfattande förändringar eller som involverar kontakt med Arbetsmiljöverket. 

Att omsorgstagare utsätter personal, att personal utsätter omsorgstagare och att personal 

utsätter personal är alla tre exempel på hur ett arbetsmiljörelaterat dilemma kan uppstå i en 

omsorgstagares hem där man utför personlig assistans. En intervjuperson nämner några 

exempel på mindre arbetsmiljöproblem som enligt alla intervjupersonerna kan uppstå med 

jämna mellanrum:

”Liksom det här med... hur mycket skall en assistent sköta? skall man sköta ett stort hus, skall man skotta 

snö, skall man putsa fönster, skall man upp på taket om en takpanna har ramlat ner, alltså det är mycket 

sånt här som man får ta ställning till. Och det lättaste för oss, det är ju när det blir ett nytt ärende, för då 

går man ju igenom det här med brukaren, det är det här som gäller och så tittar man på beslutet. Vad är det 

du har fått beslut på, vad är dina timmar, räcker dina timmar? Det är lättare att i en dialog komma fram till 

vad det är som assistenterna skall göra. Det är annat liksom om det är ett gammalt beslut och man inte har 

jobbat så innan utan man ärver ett ärende, där det har varit tillåtet att... ja, det har varit stora starka karlar 

som har jobbat där och så kommer det kanske en ung tjej som inte alls orkar... klyva trä eller skotta snö 

eller så och då blir det oftast ett dilemma.” 

På grund av att lagstiftningen inte specificerat vilka uppgifter som ingår i en personlig 

assistents ansvarsområden, är det inte alltid helt lätt för enhetschefen att besvara dessa frågor, 

utan man får tillsammans med omsorgstagare och assistenter försöka komma underfund med 

vad som skall ingå i assistansen. I de allra flesta fall kan man lösa sådana här mindre problem 

relativt snabbt, men ibland kan de stanna kvar och istället bli långa, utdragna processer som 

skapar dålig stämning på arbetsplatsen. Ovanstående intervjuperson tyckte att det var svårare 

att ta över ett gammalt fall där omsorgstagaren varit van vid att få sin assistans på ett visst 

sätt, och om det nu behövde ändras på grund av olika anledningar så kunde det uppstå 

dilemman. Enhetschefen ansåg i det här fallet att övertagandet av gamla ärenden till viss del 

var hopkopplat med besvärligheter i och med eventuella ändringar i utförandet av assistansen 
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i dessa ärenden. En annan enhetschef såg det ur en helt annan synvinkel, att det var ett 

guldläge att ändra när man byter chef. Det förklarades med att vissa saker hängde mer på 

personligheten och hur man formulerade och paketerade frågeställningarna, det var det som 

påverkade huruvida ändringen gick igenom eller inte. Här kan vi se en skillnad emellan dessa 

två enhetschefers förhållningssätt till att skapa förändringar i ett ärende, och när de upplever 

att det är svårt respektive lätt att göra detta. Dock kan man inte tolka dessa två svar som att 

den ena alltid upplever att det är svårt och den andra alltid upplever att det är lätt att ta över 

och ändra gamla ärenden (de övriga två intervjupersonerna gick inte in på just detta ämne i 

någon större utsträckning). Ett exempel på ett etiskt dilemma som kan uppstå på en 

arbetsplats och där enhetschefen måste gå in är följande:

”Jag har ett exempel, det är det här att en brukare hade brorsbarn, och hon ville vara barnvakt åt de här 

barnen. Men hon satt i rullstol och var helt förlamad från halsen och nedåt, så hon kunde ju inte ta hand 

om sina brorsbarn så det var ju assistenterna som fick göra det. Det är ju ingenting som ingår i en 

assistents jobb. Sen, just det här ansvaret. Eh, där får man ju vara lite smidig där också, men just när det 

var det här att man skulle ta hand om barnen, för tänk om det skulle hända brukaren någonting, vem skall 

man släppa? skall man ta hand om brukaren eller ta hand om barnen, för att de var så små? Så där fick jag 

också gå in och sätta stopp för det, och det var inte lätt heller, det var liksom mycket känslor och mycket 

åsikter kring det. [Personalen] ställde en fråga, är det verkligen rätt att vi skall byta blöja på de här 

spädbarnen och se till att de får mat i sig och se till att de kommer i säng och bada dem på kvällen, för att 

hon vill vara barnvakt?” 

Enhetschefen hade här fått gå in och diskutera med omsorgstagaren om att det inte fungerade, 

vilket givetvis gjorde omsorgstagaren ledsen och besviken. Om hon inte hade haft sin 

funktionsnedsättning hade hon ju kunnat vara barnvakt. Här fick alltså enhetschefen fatta ett 

etiskt känsligt beslut om vem som skulle gå gå före, assistenterna eller omsorgstagarens 

självbestämmanderätt och rätten att leva som andra? Här fick assistenterna rätt, men det är ett 

exempel på att det kanske inte alltid är så lätt att hantera situationer som uppstår på en 

arbetsplats, och att det inte alltid rör sig om hjälpmedelsfrågor eller långa arbetsdagar. Här 

menar enhetschefen att man måste kunna vara empatisk och medkännande men samtidigt 

kunna sätta ner foten och säga ifrån, omsorgstagaren kan inte vara barnvakt åt sina brorsbarn 

ensam. 

Det kan också uppstå problem inom personalgruppen, där assistenterna har olika inställning 

till sitt arbete och sin omsorgstagare. Om vi relaterar tillbaka till Egard (2008) och hennes 
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resonemang kring ett formellt eller informellt förhållningssätt mellan omsorgstagare och 

assistent kan vi  försöka förstå många personalkonflikter utifrån dessa begrepp. Enligt 

intervjupersonerna så uppstår oftast konflikter och dålig stämning inom arbetsgruppen på 

grund av att de anställda har olika uppfattningar kring vad deras arbetsuppgifter är. Enligt 

Egard så tenderar de assistenter som har en informell och mer vänskaplig relation till sin 

omsorgstagare att ta på sig mer uppgifter och vara mer flexibla i sitt arbete än de assistenter 

som har en mer formell inställning till sitt arbete. Om man då har en informell inställning och 

anser att man också är vän med omsorgstagaren så borde det också inte upplevas som en så 

stor uppoffring att kanske tvätta fönstren eller gå ut med hunden, även om det inte skulle ingå 

i assistentens ”officiella” arbetsuppgifter. Om en annan assistent i personalgruppen skulle ha 

men mer formell syn på sitt arbete, alltså se det som just ett arbete med fasta arbetstider och 

bestämda uppgifter, skulle kanske inte denna personen vilja utföra dessa sysslor, om dessa 

inte faktiskt ingick i överenskommelsen om vad som faktiskt är assistentens arbetsuppgifter. 

Om olika assistenter i samma personalgrupp har olika inställning till sitt arbete skapas en 

obalans som ofta kan vara svår att korrigera, eftersom det är svårt att definiera exakt varifrån 

problemet kommer. Sådan osämja kan skapa en känsla av otrygghet också för 

omsorgstagaren, någonting man vill undvika inom den personliga assistansen. 

”Så visst, det är många vägar att gå för att hitta rätt, och ibland löser man inte det. Det blir en följetong på 

något sätt, att man hittar smålösningar och så går det ett tag, och sen får man sätta sig ner och försöka... 

vad är rätt och vad är fel?”

En intervjuperson uttrycker det som att det är många värderingar som går in i brukarens 

värderingar, alla i personalgruppen har sina egna värderingar och alla tycker någonting om 

allting. Enhetschefen måste stödja sig på beslutet från Försäkringskassan, vad är det specifikt 

som den här omsorgstagaren skall ha hjälp med? Och utifrån detta får enhetschefen diskutera 

med gruppen och försöka få dem att komma överens om ett gemensamt förhållningssätt. 

Detta, säger intervjupersonen, är inte alltid det enklaste. Återigen är det upp till enhetschefen 

att bestämma vad som är ”rätt” respektive ”fel” beslut utifrån sina egna föreställningar om rätt 

och fel i en given situation. När jag frågar var de vänder sig om de behöver stöd och hjälp i en 

svår situation säger alla intervjupersonerna att de först och främst vänder sig till kollegor för 

stöd. De nämner också alla fyra att de kan få stöd genom att tala med sin chef eller med en 

personalspecialist  när det handlar om mer svårlösta arbetsmiljöproblem. Två av 

intervjupersonerna nämner också resurser på internet, socialstyrelsens hemsida och 
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kommunens etiska råd, dit man kan vända sig om man har bekymmer och också ta del av 

tidigare etiska dilemman som uppstått på andra arbetsplatser och hur man då gick till väga för 

att lösa dem. 

6.2.1 Mer specifikt om arbetsmiljöproblem inom psykisk funktionsnedsättning

”Det finns tre scenarier, antingen boende utsätter andra boende, boende utsätter personal, personal utsätter 

boende. Och sen brukar vi skoja att det finns ett fjärde, personal utsätter personal.” 

Detta är ett citat från en intervjuperson som är enhetschef för ett LSS-boende för individer 

med psykiska funktionsnedsättningar, där omsorgstagarna bor tillsammans med andra 

omsorgstagare. Samma enhetschef svarar såhär på frågan kring vilka arbetsmiljörelaterade 

problem som kan uppstå inom omsorgen för individer med psykisk funktionsnedsättning:

”Ja, det är ju mer det psykosociala arbetsklimatet, som här... det här är ju ingen bra gruppstorlek att jobba 

med, vi är lite för många. Det är en lite för stor grupp, för att vara liten men inte tillräckligt stor för att vara 

en storgrupp om man ser det socialpsykologiskt. Vi är ju ett 15-tal personer och då säger ju vår kunskap 

med socialpsykologi att det blir ju grupperingar. Då gäller det som ansvarig chef att ha koll på vad som 

händer. Så det är en ständig risk i en verksamhet som är utsatt för press [...] Det som kan hända är att man 

har inte tillräckligt bra forum att etablera det arbetssätt som är grundläggande, Det som händer kan tolkas 

på lite olika sätt i och med att vi är så löst sammansatta i teamet, arbetslagen och skiften.”

Det viktigaste, poängterar enhetschefen för individer med psykiska funktionsnedsättningar, är 

att man inte begår några strukturbrott när man handskas med individer som har någon form av 

autism, där måste man ha en klar och tydlig struktur. Det finns väldigt lite utrymme för att 

improvisera, för när det kommer till individer med autismliknande tillstånd kan det skapa 

totalt kaos i deras hjärnor och leda till aggressivitet eller andra negativa beteenden. Detta står i 

stark kontrast med den sortens assistans och vård som individer med fysiska funktionshinder - 

som inte påverkar den kognitiva kapaciteten – får. Deras service är mycket mer flexibel och 

förändringsbar från dag till dag beroende på dagsformen. Inom omsorgen för psykisk 

funktionsnedsättning är det främst incidenter rörande våld och hot om våld som förekommer 

vad omsorgstagarna anbelangar. Dessa incidenter beror ofta på att personalen har agerat 

felaktigt eller missförstått information. Om det brister i kommunikationen i personalgruppen 

kan det skapa osämja och otrygghet. På grund av deras kognitiva nedsättningar blir det sällan 

konflikter rörande hur de vill lägga upp sin service, då man inom den här formen av omsorg 
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låter personal och enhetschefer i samband med anhöriga och gode män lägga upp 

genomförandeplanen för omsorgstagaren i fråga. Här handlar det också om ett LSS-boende 

och inte personlig assistans som egentligen är fokus i den här studien, men det kan ändå anses 

vara intressant att ta ta upp skillnaden i hur LSS implementeras och utförs olika utifrån vilken 

persongrupp man tillhör, och hur man då väljer att tolka begreppet ”självbestämmande” som 

är centralt i LSS. 

Den här formen av stöd och service till individer med kognitiva funktionsnedsättningar kan i 

jämförelse med personlig assistans anses vara mer konkret och direkt, då struktur är det som 

är i fokus för att få arbetet och arbetsmiljön att fungera på ett bra sätt. Konflikter kan uppstå 

om strukturen bryts, på grund av missförstånd eller brister i kommunikationen mellan 

personal och arbetsgivare. Enhetschefen måste här skapa en rutin för respektive 

omsorgstagare som sedan skall bibehållas och i största möjliga mån inte avvikas ifrån. 

”Jag kallar det här [arbetet] för ett hantverk. Det är ju det här med att styra upp och att vara tydlig, men 

också att begränsa, att personalen använder sin makt, sin kraft på ett för personen nyttigt sätt även om det 

kan verka på ett avgränsade och ett begränsade, nästan kränkande sätt ibland. Det finns dem som reagerar 

på det att vi styr så mycket som vi gör, vi har haft praktikanter här som har sagt... får det gå till såhär? 

Varför får han inte röka när han vill? Får han inte ha sina egna pengar, varför får han inte vara i det 

gemensamma utrymmet med den andra killen? Nej, för då slåss dem, och då måste vi ha en ambulans 

utanför.” 

Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för goda levnadsförhållanden i relation till 

omsorgstagarens funktionsnedsättning. Här handlar det alltså inte lika mycket om att från dag 

till dag förhålla sig till omsorgstagarens omväxlande önskemål gällande dagplaneringen och 

de situationer som kan uppstå när assistenter ställs inför nya uppgifter som de inte är säkra på 

ingår i deras arbetsuppgifter. Samma intervjuperson ger dock exempel på 

arbetsmiljörelaterade problem som kan uppstå, som inte rör relationen omsorgstagare – 

personal men som ändå berör omsorgstagaren. 

”Det kan röra sig om ganska grova brott, till exempel stöld, våldtäkt... men det leder ju ingenstans. Man 

gör inte ens en anmälan. Man får lära sig tusen skäl att inte anmäla vad som händer på en gruppbostad, till 

exempel att han känner ingenting för han är utvecklingsstörd eller att han förstår ändå inte. Det hatar jag, 

att det finns de här bortförklaringarna […] Ett annat exempel är en man från ett land långt bort med 

blanddiagnos av utvecklingsstörning och autism. Där föräldrarna fick ett tips om en behandlingsmetod, 
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lobotomi med laser. Mannen åkte hem till sitt hemland och kom tillbaks efter 3 månader efter utförd 

behandling. Det polisanmälde vi. Men det blev ”brott ej styrkt” därför han sökte själv vården...”

Intervjupersonen tar också upp situationer som kan uppstå när gode män inte tar sitt ansvar 

eller anhöriga beter sig illa, vilket kan påverka omsorgstagaren mycket negativt:

”Man åker ner och tar ut pengar i bankomaten och kräver bensinpengar av brukaren för att utföra tjänsten. 

Förr kunde anhöriga få betalt för att hälsa på anhöriga på vårdhem via gamla vårdlagen. Delar av detta 

fortgår och det är en form av övergrepp. Om vi låter det fortsätta så då kan vi anses som delaktiga, Jag vet 

i ett annat sammanhang där en utvecklingsstörd kvinna som bevisligen var utsatt för övergrepp av sin 

pappa som till och med var dömd för detta och personalen på kvinnans vårdboende körde henne till 

pappan för att hon skulle träffa sin pappa. När jag hörde detta så gick jag i taket, men herregud ni är ju 

delaktiga i ett brott. Om inte kriminellt så moraliskt delaktiga. ”

Dessa beskrivningar är intressanta för min studie för att det visar på det ansvar som man har 

som enhetschef, men också som gode man och personal för att skapa en god livssituation för 

omsorgstagaren med psykiska funktionsnedsättningar med insatser i enlighet med LSS. 

Arbetsuppgifterna kan anses vara mer konkreta (skapa och bibehåll en struktur för 

omsorgstagaren, mer kontroll än eget inflytande) jämfört med en enhetschef som ansvarar för 

personlig assistans. När du ansvarar för en omsorgstagare som inte själv kan försvara sig eller 

uttrycka sina önskemål och behov är det ännu viktigare att du som enhetschef kan vara 

inkännande i mötet med omsorgstagaren och se dennes behov, samt att du också kan 

expandera din roll till att vara mer än en personalsamordnare och också se att du har ett 

ansvar för att se till att gode män och anhöriga inte utnyttjar omsorgstagaren. Där uppfylls ju 

på något sätt självbestämmandeaspekten av LSS även inom psykisk funktionsnedsättning, att 

du som enhetschef kan se och förstå när omsorgstagaren blir kränkt, och gå in och utöva ditt 

inflytande som enhetschef och vara omsorgstagarens röst vid de tillfällen då anhöriga, 

personal eller gode män inte tar den rollen. Inom personlig assistans för individer med fysisk 

funktionsnedsättning är det ju omsorgstagarens ansvar att förmedla sina önskemål och sina 

behov, för att införliva sin självbestämmanderätt.

6.3 Enhetschefernas tankar kring omsorgstagarens rättigheter och 

skyldigheter

”En del brukare anser att... av vad vi skall kalla den gamla skolan, som tycker det att den bästa assistenten 
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de har är den som jobbar 365 dagar om året 24 timmar om dygnet. De har ingen koppling till 

arbetstidslagar, de ser bara på sitt eget – med rätta. Men då är det ju såhär att längden på dagar och vad de 

tycker är jobbigt och vad assistenterna tycker är jobbigt går rätt ofta stick i stäv med varandra. […] 

Omsorgstagarna har stora krav på sina assistenter, och för att klara av de kraven måste assistenterna vara 

supermänniskor.”

En intervjuperson upplever att det ofta händer att en assistent framför klagomål, men när 

hon/han förstår att enhetschefen måste ta upp det i gruppen och/eller med omsorgstagaren så 

drar de sig ur på grund av att de inte vill att omsorgstagaren eller personalen skall veta att 

klagomålet kom från dem. Assistenterna sitter i en beroendeställning gentemot sin 

omsorgstagare, menar intervjupersonen. Omsorgstagarna själva kanske har haft assistans i 

tjugo år och haft en mängd assistenter, och de kan vara ganska effektiva på så sätt att de vet 

exakt hur de vill ha det och ser inte alltid till individen när AML och LSS krockar. De ser 

istället en assistent som kommer in och skall uppfylla deras behov, och gör inte assistenten 

det så kanske de inte har så stort tålamod med sin assistent. Då känner assistenterna av det 

vilket leder till dålig stämning, och till slut slutar man prata med varandra. Intervjupersonen 

menar också att omsorgstagaren å ena sidan kan uppleva att de blir  kränkta om de inte anser 

sig få den service som de efterfrågar, även om kraven är orimliga. Samtidigt så måste man ju 

också se till det faktum att de faktiskt har rätt till sin service och att få den utformad så att 

deras liv skall kunna fortgå precis som att de inte vore skadade eller hade ett funktionshinder. 

Och detta skall ju också eftersträvas, men man skall försöka uppnå det tillsammans med sina 

assistenter. Vissa omsorgstagare har en tendens att ibland glömma bort att det faktiskt är 

människor som arbetar. När det handlar om arbetstidsfrågor och frågor som handlar om 

ergonomiskt oförsvarbara lyft som kan åtgärdas med hjälp av olika hjälpmedel är det enligt 

intervjupersonerna enklare att gå in och genom sin chefsroll förklara att enligt de olika 

lagstiftningarna är det förbjudet att jobba mer än X antal timmar eller utsätta personalen för 

alltför tunga lyft. Där finns det konkret stöd i lagen och det kan inte omsorgstagaren säga 

speciellt mycket om, oberoende av vad denne själv tycker om saken. Men även i sådana 

”enklare” fall kan det fortfarande vara etiskt känsligt att ta upp ett arbetsmiljöproblem rörande 

exempelvis tunga lyft. En intervjuperson beskriver det såhär:

”Det är ju familjer inblandade ofta, man vill inte... det är en oerhörd tragedi när någon har blivit skadad 

eller så. Och att dessutom acceptera att hela hemmet förändras, att det skall vara personal där och det skall 

vara hjälpmedel... det gör att det finns många som sätter hälarna i golvet och säger att jag vill inte, jag vill 
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inte ha in hjälpmedel, jag vill leva som vanligt och vill dölja att jag har assistans och ja.. vill leva som förr. 

Och då kan det här med hjälpmedel och ergonomi bli ett riktigt, riktigt bekymmer. ”

 Det är just de etiskt känsliga frågorna, såsom exemplet ovan och exemplet rörande 

brorsbarnen, och den diffusa beskrivningen i LSS och LASS om de mer vardagliga sysslorna 

och vem som skall utföra dem som är svårare att finna svar på i lagstiftningar och praxis. En 

av intervjupersonerna beskriver det som att allt som man får till sig som chef är olika 

upplevelser. Det är assistenternas upplevelser, omsorgstagarnas upplevelser och sen det som 

chefen sedan får höra. Sanningen, säger intervjupersonen, den kanske är någonstans 

däremellan. Här kan man utifrån min tolkning se att enhetschefen har en förståelse för att det 

som framkommer i samtal med assistenter och omsorgstagare kanske inte nödvändigtvis 

speglar det som enhetschefen kallar för ”verkligheten”. Både enhetschefen, omsorgstagaren 

och assistenterna har ett visst synsätt på en situation utifrån sin egen förståelse av 

”verkligheten”, som inte nödvändigtvis stämmer överens med de andra parternas synsätt. Det 

är genom de förväntningar man har på varandra som det kan uppstå konflikter då dessa 

förväntningar kanske inte stämmer överens. Om omsorgstagaren behandlar sin omsorgstagare 

som ett verktyg utan att erkänna denna som en jämbördig människa på grund av att det är så 

omsorgstagaren har tolkat lagen, uppstår det som Egard (2011) beskriver i den tidigare 

forskningen som en subjekt-objektasymmetriskt samhandlingsform. Om omsorgstagaren har 

denna inställning och förväntning på sin assistent skapas ofta ilska och frustration hos 

assistenten. 

6.4 Hur går en problemlösningsprocess till om det uppstår en situation på 

arbetsplatsen där omsorgstagare och/eller anställd kritiserar arbetsmiljö 

eller arbetssätt, utifrån AML och LSS?

För att förebygga uppkomsten av arbetsmiljöproblem har enhetscheferna arbetsplatsträffar 

ungefär var fjärde vecka, där man diskuterar ny kommuninformation och enhetscheferna har 

också väldigt mycket telefonkontakt med sina arbetsgrupper och med omsorgstagarna. 

Personalen har kontinuerliga teammöten, där man diskuterar saker som kommit upp under 

arbetet med omsorgstagaren. Dessa möten är viktiga, då de personliga assistenterna i regel 

arbetar ensamma och teammötena är ett tillfälle att samlas och diskutera viktiga saker och 

händelser som hänt under den senaste tiden. Alla intervjupersonerna anser att de har en god 

relation till sina arbetsgrupper och att de upplever att personalen kan vara ärlig mot dem och 
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säga till om det är någonting som de funderar på. Samtidigt nämner två av intervjupersonerna 

att trots det så kan det också finnas dolda arbetsmiljöproblem, främst rörande relationen 

mellan assistenter eller mellan assistent och brukare, som kan ligga dolda under lång tid för 

att på sikt leda till en negativt laddad arbetssituation. När det har gått så långt så utvecklas det 

till ett arbetsmiljöproblem som chefen blir medvetandegjord om, och då är det ofta svårare att 

lösa situationen än om man redan från början tagit tag i problemet, menar intervjupersonerna. 

En av intervjupersonerna tar också upp att man då och då ordnar nätverksträffar för de 

anställda, för att de ska kunna tala om arbetsmiljö och yrket som personlig assistent med 

andra assistenter. Om det då kommer upp några specifika problem inom någon grupp så kan 

man anordna ett möte mellan representanter från etiska rådet, som sedan vänder sig till 

arbetsmiljöverket med en frågeställning via mail. Arbetsmiljöverket skickar ett svar som 

bollas tillbaka till verksamheten tills man finner en passande lösning. Ibland uppstår det 

situationer där det är svårt att finna en lösning för att omsorgstagaren har svårt att se bortom 

sina egna rättigheter och se att också assistenterna har rätt att ställa krav på sin arbetsmiljö.

”Så det handlar ju mycket om kunskap och att förklara att man måste tänka på personalen också. Man 

måste se det ur flera perspektiv, oftast går det. Men det är svårt, jag tycker att det är svårt. Men nu är ju jag 

lite galet intresserad av bemötandefrågor, så jag kan ju se en utmaning i det, att få någon att förstå att man 

också måste visa omtanke till sin personal. Och markera ibland, jag kan inte bara ha ett 

omsorgstagarperspektiv. Det har ju hänt ibland att omsorgstagare har sagt, att du har ju inget 

omsorgstagarperspektiv! Men då gäller det ju att vara tydlig, att jag också har ett medarbetarperspektiv. 

Jag måste ju också titta på arbetsmiljölag och arbetstidslag, och så. Jag kan inte ha ett perspektiv, jag 

måste ha flera. Och där gäller det ju att vikta, vilket väger tyngst i denna fråga? Men det är inte lätt att 

förstå, det är inte alltid lätt att få folk att förstå.”

Enhetschefens ansvar för att kunna ha flertalet synsätt på samma gång uppmärksammas här. 

Brukarens rätt till självbestämmande och självständighet ställs ibland mot den personliga 

assistentens arbetsmiljö, och det är upp till enhetschefen att fatta beslut om vem som skall gå 

före. Enligt Arbetsmiljöverket (2001) prioriteras i regel LSS före AML, vilket inte har något 

egentligt stöd i någon lagtext utan det har helt enkelt ”blivit så”. Detta kan tolkas som att man 

inom organisationen för assistanssamordning och kanske även på Arbetsmiljöverket delar 

samhällets bild som Ineland, Molin och Sauer (2009) beskriver, av en funktionsnedsatt 

individs inneboende sårbarhet i jämförelse med assistentens normalitet och uppfattningen av 

att de därför förtjänat att ”gå före” assistenten när det kommer till arbetsmiljörelaterade 

dilemman där assistentens rättigheter står mot omsorgstagarens rättigheter. 
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6.5 Enhetschefernas eventuella kritik och önskemål

En utav enhetscheferna i intervjun tar upp bristen på datorisering som någonting som 

påverkar arbetet negativt. Det är svårt, menar intervjupersonen, att följa med i den tekniska 

utveckling som pågår inom andra områden av omsorgen just på grund av att dokumentationen 

helst skall ske under arbetsdagen på arbetsplatsen. Men arbetsplatsen är en omsorgstagares 

hem, och alla har inte datorer i hemmet och de datorer som finns får inte bli uppkopplade till 

kommunens server av säkerhetsskäl. Samtidigt så upplevs dokumentation på papper och i 

journaler som mindre säkert. Intervjupersonen avslutar dock med att påpeka att kommunen 

just nu jobbar på att introducera en typ utav handdatorer in i verksamheten, för att underlätta 

just detta inom den personliga assistansen. Alla intervjupersoner är överens om en sak – 

lagstiftningen är luddig när det gäller vad en personlig assistents arbetsuppgifter är. Detta är 

något som ofta kommer upp i samtal med omsorgstagare och assistenter, och är också en källa 

till mycket osäkerhet på arbetsplatsen rörande vad som är assistentens eller omsorgstagarens 

ansvarsområden. Detta leder också i slutändan till mycket arbete för enhetschefen själv, att 

försöka besvara dessa frågor samt bearbeta de arbetsmiljörelaterade problem som kan uppstå 

på grund av att olika parters tolkningar av lagen skapar meningsskiljaktigheter och negativ 

stämning på arbetsplatserna. Tre av fyra intervjupersoner uppger att de skulle vilja ha en mer 

konkret arbetsbeskrivning, kanske från Försäkringskassan? Allt för att underlätta för 

assistenter och omsorgstagare i det dagliga arbetet och i förståelsen av utförandet av 

assistansen och dess villkor.

”Nu när media har... punktmarkerat assistansen lite, det här med fuskärenden och missbruk av assistans 

och såhär. Det har lyfts till en lite annan nivå. Jag tror att det kommer hända mycket de närmsta åren, men 

jag hade ju en omsorgstagare som sa till mig såhär att… visa mig det dokument som visar mig att jag 

måste vara trevlig mot assistenterna, den dagen ska jag vara det. Jag har letat efter det dokumentet, jag har 

googlat, jag har verkligen letat men jag kan inte hitta det. Det finns inte, det finns inget måste för 

omsorgstagare att de måste vara trevliga mot sina assistenter. Och det är ett problem. Det är mycket lättare 

att ta till det här med liftar, för det finns det dokument till. Men bemötande och social respekt... det finns 

inte. Jag önskar att det fanns. ”

Här tar en utav intervjupersonerna upp en brist på information gällande vad omsorgstagaren 

eventuellt har för ansvar inför sina personliga assistenter. De är ju ändå på sin arbetsplats, 

menar intervjupersonen, och eftersöker skyldigheter nedskrivna någonstans för 

omsorgstagaren att behandla sina assistenter med respekt. Ett synsätt inom personlig assistans 

45



som ger omsorgstagaren fördelar som inte kan rättfärdigas i lagen kan anses vara bristfällig, 

då det tydligt framgår att AML och LSS är jämbördiga, och då kan man fråga sig utifrån vilka 

premisser har man då inofficiellt valt att låta den ena lagen väga tyngre än den andra. Är det 

möjligt att det handlar om särbehandling med anledning av omsorgstagarens antydda 

sårbarhet i jämförelse med assistentens normalitet, för att återknyta till Ineland, Molin och 

Sauers (2009) resonemang? Om man tolkar budskapet i LSS så står det skrivet att 

omsorgstagaren skall ha rätt till självbestämmande och att kunna leva ett självständigt liv 

liksom andra. Detta utgår, som nämnts tidigare, från idén om normalitet och 

normalitetsprincipen. Uppfattningarna kring vad som är normalt och önskvärt är socialt 

konstruerade och upprätthålls utav att samhällsmedborgarna accepterar och reproducerar 

föreställningar kring normalitet, ideal och vad som uppfattas som icke-normalt och icke 

önskvärda kvaliteter hos en människa och i ett samhälle. I strävan efter att skapa en god och 

”normaliserad” tillvaro för omsorgstagare med olika funktionshinder kanske man gör dem en 

otjänst genom att ge dem fördelar och tolkningsföreträde som man inte skulle ge andra 

samhällsgrupper. Enligt omsorgstagares egen utsago har deras livssituation i och med 

införandet av LSS blivit mycket bättre, genom att de får mer utrymme att själva bestämma hur 

de vill utforma sin assistans. Men samtidigt är att särbehandla någon med goda intentioner 

fortfarande att särbehandla, och alltså inte samma sak som att behandla någon ”lika”. Utifrån 

de ideal, mål och perspektiv som är tongivande inom socialt arbete – att hjälpa de svaga, sjuka 

och utsatta i samhället – är det inte svårt att förstå varför AML fått stå tillbaka för LSS för att 

främja omsorgstagarens rätt till självbestämmande. Huruvida detta tillvägagångssätt är att 

anse som gott är svårt att svara på, och personligen tror jag att det skulle vara nyttigt att öppna 

upp för en vidare diskussion kring hur man gemensamt skall tillämpa lagarna för att det skall 

passa alla parter.

 I ett samhälle lever vi tillsammans i ett givande och ett tagande, våra mellanmänskliga 

relationer bygger på att vi respekterar varandra och vi har vissa sociala regler som vi följer för 

att kunna bibehålla en god relation till våra medmänniskor. Detta gör vi genom att åtminstone 

då och då kliva åt sidan och ge utrymme för andra människor att taga plats, medvetna om att 

vi inte alltid kan komma först. Att ge vissa grupper i samhället något som kan uppfattas som 

speciella fördelar kan vara ett positivt statement, att visa på att det förekommer orättvisor för 

dessa grupper, utanförskap och diskriminering. Men utifrån den information som uppkommit 

i den här studien kring möjligheten att misstolka eller missförstå LSS på ett sätt som kan leda 

till en negativ omsorgstagardominans där de personliga assistenternas rättigheter hamnar i 
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skymundan, så är det inte svårt att se att det finns brister i det här sättet att utöva personlig 

assistans. Det ska dock understrykas att det inte alltid, och kanske inte ens oftast, är 

omsorgstagarens krav som skapar arbetsmiljöproblem, men faktum kvarstår att LSS är diffust 

formulerad vilket är en grogrund för arbetsmiljörelaterade problem då det är upp till var och 

en att komma med sin egen tolkning av vad arbetet personlig assistans skall innebära. Man 

kan, för att spetsa till det lite, sammanfatta det såhär; ju fler kockar desto sämre soppa.

7. Slutdiskussion

Jag är förvånad över hur samstämmiga mina intervjupersoner har varit rörande sina svar på 

mina intervjufrågor, såsom hur de själva söker och delger sina anställda ny kunskap, 

problematiken kring implementeringen av AML och vad de upplever som bristfälligt inom 

organisationen. Jag hade förväntat mig mer variation i svaren rörande tillvägagångssätt och 

inställning till olika arbetsmiljörelaterade dilemman. Men överlag har jag fått likartade svar 

från alla intervjupersoner, vilket kan tyda på att det ändå råder en konsensus inom 

yrkesgruppen enhetschefer för personlig assistans för hur man skall närma sig ett 

arbetsmiljöproblem. En stor del av samstämmigheten tror jag beror på att de faktiskt ofta har 

utbildningar, konferenser, utbildningsdagar och ett gemensamt intresse för aktivt sökande av 

information gällande just sådana här frågor som jag har tagit upp i min studie. Det kan också 

bero på att de interagerar och konfererar så mycket med sina kollegor kring de situationer som 

uppstår inom sina respektive arbetsgrupper, att det skapar ett slags gemensamt förhållningssätt 

som gör att enhetschefer i mångt och mycket tänker lika kring många arbetsmiljörelaterade 

frågor och hur man skall hantera dem. Dock kan jag inte generalisera de här slutsatserna till 

att gälla alla enhetschefer inom det här området, det har mitt urval varit alldeles för litet för. 

Att jag säger att det finns en konsensus innebär dock inte att det inte finns några 

arbetsmiljöproblem, för enligt mig så har det framkommit relativt tydligt att det är ganska 

vanligt att det uppstår konflikter eller dilemman av olika slag inom utförandet av den 

personliga assistansen, främst rörande arbetsuppgifter, upplevda kränkningar och 

gränsdragning. Dock är yrket personlig assistent ett ganska nytt yrke, och förhoppningsvis 

kommer en bättre lagstiftning eller tydligare riktlinjer utformas i och med att man får upp 

ögonen för att det finns brister inom den personliga assistansens utformning som påverkar 

omsorgstagare och assistenter. Ur ett vetenskapligt perspektiv så anser jag att ökad 

uppmärksamhet kring personlig assistans och de eventuella bristerna inom utförandet av 

densamma skulle kunna bidra till en tydligare lagstiftning och/eller riktlinjer för 
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tillvägagångssätt vid liknande situationer i framtiden, och en bättre samverkan mellan statliga 

organisationer för att främja både omsorgstagares och personliga assistenters välfärd.
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Bilaga 1. Inbjudan till intervju

Hej! Jag skriver just nu på min C-uppsats som skall ta upp hur enskilda enhetschefer för 

personlig assistans förhåller sig till Arbetsmiljölagen och LSS, främst vid de situationer när de 

ibland kan krocka med varandra på en arbetsplats (om man har upplevt sådana situationer). 

Jag vill ta reda på, utifrån den enskilda enhetschefens perspektiv, om denna krock 

förekommer ofta, är den enligt dig ett problem, hur går just du tillväga vid sådana situationer 

och hur stort handlingsutrymme som finns för dig, för att skapa en god arbetsmiljö för alla. 

Jag kommer också eventuellt att använda mig av vinjettfrågor i mina intervjuer. Mitt mål är 

inte främst att granska lagarna i sig eller själva organisationen, utan jag intresserar mig för 

just dina åsikter och erfarenheter av Arbetsmiljölagen och LSS i ditt dagliga arbete som 

enhetschef. Jag skulle bli väldigt glad om du kunde tänka dig att ställa upp på en intervju. Jag 

kan i princip alla tider och alla dagar, och intervjun borde inte ta mer än en timme (om du inte 

själv vet med dig att du har mycket att säga, alternativt kort om tid för då kan intervjutiden 

ändras). Självklart är du anonym. Intervjun kommer att spelas in för transkribering men 

kommer sedan att raderas/spelas över. Från och med 13/4 kan jag börja med mina intervjuer, 

jag ser helst att alla är avklarade innan den 30/4, men jag kan också vara flexibel och göra 

intervjuer i maj om någon inte kan innan dess.

 Jag skulle verkligen uppskatta om ni kunde svara med ett JA eller NEJ så fort ni vet om ni 

kan delta eller inte, så jag vet om jag kommer behöva skicka ut fler mail.

Med vänliga hälsningar,

Maja Lüning 
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Bilaga 2. Intervjuguide till undersökningen

Intervjumall

Värderingar, egna erfarenheter

Grundläggande information (ålder, hur länge har personen varit verksam som enhetschef etc.).

Tidigare erfarenheter av LSS och AML intervjupersonens arbetsgrupper.

Egna åsikter kring hur LSS och AML kan påverka det egna arbetet.

Eventuella brister och svårigheter som intervjupersonen uppmärksammat.

Handlingsutrymme.

Stöd, råd och resurser för enhetschefen vid svårhanterliga situationer.

Perspektiv på individens (omsorgstagarens) egna ansvar kontra ansvaret som enhetschef. 

Organisation

Förändringar i LSS och AML, hur har det varit och hur ser dagläget ut?

Hur ser processen ut vid en anmälan rörande arbetsmiljön? Ev. egna erfarenheter.

Anmälningar vanligt förekommande eller ej.

Utredningsprocess.

Planering av insatser.

Inflytande och insyn i utredningsprocessen för omsorgstagare och assistent. 

Kommunikation kring överklagan, motivering och rättigheter, hur informeras detta till 

omsorgstagare och assistenter.

Rutinmässig uppföljning av anställda och omsorgstagare /uppföljning av anställda och 

omsorgstagare efter anmälan/insats baserat på AML.

Omsorgstagarens självbestämmanderätt i förhållande till enhetschefens ansvar/kompetens.

Samverkan mellan olika organisationer.
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Bilaga 3. Intervjufrågor till undersökningen

Intervjufrågor

• Hur gammal är du och hur länge har du varit verksam som enhetschef inom LSS-

omsorgen? Trivs du? Hur stor är arbetsbördan? 

• Anser du dig vara väl insatt i både LSS och AML?

- Om ja: Hur har du fått din kunskap? Egen erfarenhet, akademiskt, kurser etc.

- Om nej: Var känner du att din kunskap brister, vad vill du veta mer om?

• Hur ser dina erfarenheter av LSS och AML ut, hur ser det ut i dina arbetsgrupper? Hur 

påverkar dessa lagar ditt arbete och ditt handlingsutrymme enligt dig?

• Har du upplevt svårigheter med att kombinera dessa två lagar i ditt arbete? 

- Om ja: kan du utveckla? Vad var det som var svårt och hur gick du till väga? 

• Upplever du att det finns brister i lagarnas utformning eller annat? 

- Om nej: Hur kommer det sig att du upplever dig ha klarat dig undan en krock

mellan LSS och AML? Beror det på erfarenhet och yrkeskompetens (utveckla 

gärna!), eller beror det på arbetsgrupperna i sig?

• Hur vet du hur du skall gå tillväga om en konflikt uppstår inom arbetsgruppen , finns 

det en ”mall” att utgå ifrån eller är det mer individuellt upp till den enskilda 

enhetschefen?

• Om du inte vet hur du skall hantera en situation som uppstått rörande dina 

omsorgstagare och/eller assistenter, vart vänder du dig för råd och stöd (kollegor, 

högre chef, annat)? Finns det resurser för enhetschefen att få hjälp vid svårhanterliga 

situationer?

• Varför tror du att det ibland uppstår situationer på arbetsplatsen där omsorgstagarens 

och assistentens önskemål går emot varandra? Reflektera fritt!
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• Hur tänker du kring begreppet ”eget ansvar” och ”självbestämmanderätt” när det 

handlar om en omsorgstagare kontra enhetschefen? Hur diskuterar du och 

omsorgstagaren kring ansvaret rörande det dagliga livet, kontakten med assistenterna 

och arbetsförhållandena på arbetsplatsen? Hur skiljer det sig från omsorgstagare till 

omsorgstagare?

• Hur stor kunskap anser du dig ha om LSS och AML, har det skett några förändringar 

på senaste tiden, såsom ny information eller någonting annat som du har 

uppmärksammat? 

• Hur ser processen ut vid en anmälan rörande arbetsmiljön? Är anmälningar vanligt 

förekommande eller inte? 

- Följdfråga: Hur tänker du kring det, är det bra eller dåligt att man gör en 

AML-anmälan?

- Hur delaktiga är, och hur stor insyn i utredningsprocessen har omsorgstagaren 

och assistenten? Svar utefter egen erfarenhet, förkunskap eller andras 

erfarenheter.

- Eventuell extra följdfråga: Hur följer man upp efter anmälan/insats baserat 

på AML? 

• Hur ges omsorgstagare och anställd information kring eventuella 

arbetsmiljöanmälningar, överklagan och deras respektive rättigheter genom AML och 

LSS, går det genom den fackliga representanten på arbetsplatsen eller är det 

enhetschefens uppgift att informera?

• Är det någonting du vill lägga till innan vi avslutar intervjun? Känner du dig nöjd med 

dina svar? Är det någonting jag har missat eller missförstått? 
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Bilaga 4. Vinjettfrågor

Vinjettfrågorna är hämtade från Arbetsmiljöverkets hemsida,  från en sammanfattande 

rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län och Socialstyrelsen. Länk finns i referenslistan.

Vinjettfråga 1

Svea bor på ett LSS-boende. Hon är mycket funktionshindrad. Dottern besöker henne ofta 

och har många kritiska synpunkter på personalen. Hon är med vid den personliga 

omvårdnaden av mamman och fäller en massa kommentarer. Personalen anser att dottern 

inte är snäll. Hon tar hårdhänt i mamman och tvingar henne att gå upp och ut när hon inte 

vill. Dottern har också många kommentarer om den medicinska omvårdnaden; hur 

sjuksköterskan utför sitt arbete, vilka mediciner mamman skall ta, vad läkaren ordinerat 

etc. Sjuksköterskan och enhetschefen försöker att tala med dottern och gör upp planer för 

omvårdnad och annat. Personalen vill arbeta kvar på enheten, men mår dåligt av att de 

aldrig vet när dottern dyker upp och är otrevlig. Det hela kulminerar en dag när dottern slår 

till en ur personalen och fäller rasistiska kommentarer om en annan personal.

Fråga: Vad skulle du göra i den här situationen och varför?

Vinjettfråga 2

Kalle är en man som precis fyllt 89 år. Han bor kvar i sitt lilla hus ute på landet och får 

assistanshjälp varje dag och kväll. Kalle har rökt i hela sitt liv och ser inga problem med 

det. Han har klarat sig rätt bra och anser inte att tobak är speciellt skadligt. Han är ett 

levande bevis för detta. Kalle har Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, KOL, och har syrgas 

vid behov genom transportabel ”syrgasbomb”. Kalle har inga nära anhöriga utom en 

släkting som bara besöker honom ibland. Personalen tycker att arbetsmiljön hos Kalle 

börjar bli omöjlig. Rökningen har eskalerat (Kalle röker även i sängen) och personalen 

börjar vägra att gå dit. Chefen har tagit kontakt med Kalle och uppmärksammat problemet 

men inte fått något gehör. Kalle hotar att ta sitt liv ifall han inte får sin hjälp och inte får 

fortsätta röka i sitt eget hus. 
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