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Sammanfattning 
 
Yrket personlig assistent är unikt då arbetsplatsen generellt utgår från brukarens hemmiljö. Vidare 
är arbetet unikt i den mån man som assistent kommer en person nära inpå livet genom 
delaktighet i syfte att förbättra individens liv och levnadsvillkor. Yrket är däremot komplext då 
brukaren står i centrum för insatsen men samtidigt bedömer resultatet av assistenternas insats. 
Syftet med följande uppsats är att undersöka personliga assistenters upplevelser av psykosocial 
arbetsmiljö för att öka kunskapen om arbetsmiljörelaterade risk- och friskfaktorer i arbetet med 
personer med funktionsnedsättning. Studien har tillämpat ett kvalitativt tillvägagångssätt och det 
empiriska materialet har insamlats via semistrukturerade intervjuer för att lyckas fånga 
respondenternas upplevelser kring den psykosociala arbetsmiljön. Semistrukturerade intervjuer 
har vidare tillämpats i syfte att ge respondenterna utrymme att uttrycka sig fritt kring sin 
psykosociala arbetsmiljö. Sammantaget har sju stycken intervjuer genomförts med 
yrkesverksamma personliga assistenter där urvalet av personer skett via ett så kallat snöbollsurval. 
Intervjuerna har i ett senare skede transkriberats för att möjliggöra en analys av den insamlade 
empirin. Empirin belyser utmärkande faktorer i relation till assistenternas motivation där 
utveckling hos assistansanvändarna betraktas som en av de primära motivationsfaktorerna. 
Vidare visar resultatet i studien att krav och kontroll från anhöriga till assistansanvändarna 
påverkar den psykosociala arbetsmiljön betydligt. Resultatet påvisar också att socialt stöd från 
såväl kollegor och ledning är av stor vikt för att de anställda skall uppleva att dem har en god 
psykosocial arbetsmiljö.  
 
Slutsatsen av den psykosociala arbetsmiljön för personliga assistenter utifrån den insamlade 
empirin tyder på en arbetssituation präglat av höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd. 
Däremot uppskattar assistenterna sitt arbete tillsammans med sina respektive brukare då dem 
motiveras av att i sin yrkesroll få bidra till ett värdigt liv för assistansanvändaren i fråga. 
Respektive arbetsgivare har dock ett viktigt arbete att driva framåt ur arbetsmiljösynpunkt 
gentemot sina arbetstagare i syfte att verka för en bättre psykosocial arbetsmiljö.  
 

Nyckelord: socialt arbete, personlig assistans, psykosocial arbetsmiljö, krav, socialt stöd  
 
     
 
 
 
 
 



Psychosocial work environment from personal assistants’ perspective – A qualitative study in the public  
and private sector 

Amanda Bohäll & Emma Malmström 
 

Abstract 

Personal assistance is a unique profession to the extent that the assistant comes the client close to 
life through participation in order to improve the individual's life and living conditions. The work 
is also unique as it uses the client’s home environment. The purpose of the following essay is to 
explore personal assistants’ experiences of a psychosocial work environment in order to increase 
knowledge about risk and health factors in work with people with disabilities. The collection of 
the empirical material has been done through a qualitative design to capture the respondents' 
experiences about the psychosocial work environment. The qualitative method which has been 
used is semi structured interviews with the aim of giving respondents a possibility to express 
themselves freely about their psychosocial work environment. In total seven interviews have been 
conducted through a selection from four respondents as in turn entered new people. The 
interviews have been transcribed to enable an analysis of the collected empiricism. The 
empiricism shows that personal assistants feel motivation in work when they witness the clients’ 
development. The empiricism also shows that demands and control especially come from the 
client’s family and affect the psychosocial work environment a lot. The empiricism at last shows 
that social support from both colleagues and managers represent a great value for the 
psychosocial work environment for personal assistants.  

The conclusion of the psychosocial work environment based on the results is a work situation 
based on high demands, low control and low social support. Although the psychosocial work 
environment is perceived to be difficult by the assistants they appreciate the possibility to enable 
a more worthwhile life for the clients. The conclusion is as well that each employer has an 
important work to do with the psychosocial work environment in order to make the personal 
assistants work environment better in the future.  

Keywords: social work, personal assistance, psychosocial work environment, demands, social 
support 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord  
 
Vi vill framföra ett varmt tack till samtliga personliga assistenter som tagit sig tid att medverka i 
vår studie. De genomförda intervjuerna har gett oss en inblick i personliga assistenters arbetsliv 
och deras psykosociala arbetsmiljö. Genomförandet av studien hade inte varit möjlig utan 
engagemanget från dessa personliga assistenter vilket vi vill uttrycka vår tacksamhet till.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Sara Högdin som under arbetets gång gett värdefull 
handledning.  
 
Studiens samtliga avsnitt och dess innehåll har gemensamt diskuterats fram. Vidare har samtliga 
avsnitt i arbetet skrivits tillsammans med viss uppdelning i respektive avsnitt för att lyckas 
genomföra en mer effektiv studie. Intervjuerna har genomförts såväl av oss båda som enskilt i 
syfte att effektivisera arbetet. De intervjuer som bedrivits enskilt har i senare tur transkriberats av 
den andra uppsatsskrivaren för att lyckas ge båda samma förutsättningar att känna till den 
insamlade empirin. I bådas tycke är studien en gemensam produkt där vi tillsammans samarbetat 
och hjälpts åt att driva arbetet framåt. 
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1. Inledning 
 
Avsnittet presenterar en övergripande inledning av studiens ämnesval och problemformulering. Vidare presenteras 
ämnets relevans för socialt arbete och studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet behandlar även 
uppsatsförfattarnas förförståelse samt studiens disposition och begreppsdefinitioner.  
 

 
Enligt Socialstyrelsen (2007) anses cirka 50 000 personer aktivt arbeta som personlig assistent i 
Sverige men antalet assistenter beräknas öka markant inom den närmsta tiden. Personliga 
assistenter ger stöd i vardagen åt personer som är beviljade personlig assistans i enlighet med 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Personer med beviljad assistans har 
rätt till ett vardagligt stöd utefter deras individuella behov i syfte att lyckas bemästra vardagen. 
Tidigare studier har belyst yrkets komplexitet då det betraktas som både fysiskt och psykiskt 
påfrestande. De primära faktorerna som lyfts fram i tidigare studier har haft en tydlig koppling till 
den psykosociala arbetsmiljön (Socialstyrelsen 2007). Yrket personlig assistent kan upplevas som 
känslomässigt påfrestande då assistenten ofta känner empati för de utmaningar som 
assistansanvändaren möter i livet. Likaså följer personliga assistenter assistansanvändarna i 
vardagliga situationer vilket innebär att obekväma situationer kan uppstå som exempelvis vid 
förtäring av alkohol, droger eller vid sexuella situationer. Situationen kan bli obekväm i den mån 
att assistenter inte vet hur de ska förhålla sig till assistansanvändaren i situationer där hen vill 
dricka alkohol eller behöver hjälp vid en sexuell situation. Arbetet kan vidare upplevas som 
mycket ensamt vilket har visat sig utgöra den största utmaningen gällande den psykosociala 
arbetsmiljön. Ensamarbetet kan innebära låg kollegial interaktion såväl som brist på stimulans om 
exempelvis assistansanvändaren har en begränsad talförmåga (Socialstyrelsen 2007).  Individer 
som får sina behov tillgodosedda av personlig assistans benämns enligt Socialstyrelsen (2007) 
som assistansanvändare. Dock är denna benämning ovanlig att applicera i det vardagliga arbetet 
då definitionen ”brukare” används i dagligt tal av personliga assistenter. I studien kommer både 
termen assistansanvändare och brukare att användas.  
 
Arbetet tillsammans med assistansanvändaren innebär ett nära omsorgsarbete. Det som skiljer 
personlig assistans från det traditionella omsorgsarbetet som består av arbetsuppgifter som 
verksamheten beslutar  är att assistansanvändaren själv har möjlighet att styra vardagen utefter 
individuella önskemål. Detta innebär att arbetsmomenten för respektive personlig assistent kan 
variera avsevärt då assistansanvändaren indirekt styr sina assistenters arbetsuppgifter 
(Arbetsmiljöverket 2017). En majoritet av arbetstiden är förlagd i assistansanvändarens hem 
vilket innebär ett nära arbete eller samarbete med anhöriga. Detta har en stor inverkan på den 
psykosociala arbetsmiljön i den bemärkelse att samarbetet bidrar till höga förväntningar på 
assistenten. Förväntningarna kan innebära att assistenten förväntas finnas vid 
assistansanvändarens sida men samtidigt vara “osynlig”. Denna uppgift är svårbalanserad vilket 
belastar personliga assistenter psykiskt då dem ständigt måste ta hänsyn till denna aspekt 
(Arbetsmiljöverket 2017).  
 
Socialt arbete utgår från att aktörer i samhället vill verka för en social förändring och förbättring 
av välfärden för de medborgare som behöver det. Socialt arbete bör bedrivas av personer med 
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rätt kompetens och utbildning för att kunna tillämpa rätt metoder och teorier i det praktiska 
arbetet med människor (Blomberg & Petersson 2006:45). Följande studie med fokus på 
personliga assistenter som yrkesgrupp utgör ett exempel på en aktör som bidrar till en förbättring 
av välfärden för de medborgare som är i behov av hjälp och stöd. Personliga assistenter är inte 
utbildade socionomer men de är aktörer som bidrar till förbättring i samhället och välfärden. 
Utbildade socionomer är vanligtvis chefer för assistenter såväl biståndshandläggare som beviljar 
insatser. Insatsen tillämpas av socialtjänsten i enlighet med lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (SFS 1993:387). Personlig assistans är vidare relaterat till socialt arbete i den 
bemärkelse att de verkställer socialtjänstens beslut kring insatser som skall verkställas.  
 

1.1. Definition av socialt arbete enligt Malcolm Payne  
 
Malcolm Payne definierar socialt arbete utifrån tre olika byggstenar baserat på vilken verksamhet 
socialt arbete har sin utgångspunkt i. Den första byggstenen benämns som den “reflexiva-
terapeutiska”  som syftar till social förändring och möjlighet att lyckas skapa gynnsammare 
förutsättningar för såväl individer som grupper genom exempelvis ekonomisk och social tillväxt. 
Den andra byggstenen benämns som det “socialistiska-kollektivistiska” synsättet och symboliserar 
istället ett samarbete i samhället i syfte att stötta personer som är utsatta genom att låta de tillgå 
resurser (Payne 2015:8-9). Dessa byggstenar utgör tillsammans en beskrivning av personliga 
assistenters insatser där insatserna i sig skapar mer gynnsamma förutsättningar för personer med 
större behov. Likaså är insatserna ett resultat av ett samarbete från samhället i form av att 
samhället bistår med resurser för den enskilde som är i behov av det. För att insatsen skall kunna 
genomföras är ett samhälleligt krafttag nödvändigt vilket indirekt ställer höga krav på en 
fungerande välfärdsstat. Personlig assistans är vidare viktig för det sociala arbetet då insatsen 
syftar till att tillförsäkra rätten att kunna leva ett liv som alla andra för de individer med behov 
vilket är i linje med Paynes definition av socialt arbete. Den tredje byggstenen Malcolm Payne 
definierat i förhållande till socialt arbete benämns som det “individualistiska” synsättet. Detta 
synsätt fokuserar på välfärdsservice med fokus på effektivitet och individanpassning (Payne 
2015:9-10). Personlig assistans beviljas utifrån individens individuella behov där krav på god 
service är en viktig del av assistentens arbete. Likaså är insatserna anpassade utefter varje enskild 
individ där olika typer av insatser blir beviljade utefter individens behov. Det ställs vidare krav på 
assistenten och dennes förmåga att arbeta effektivt då varje individ blir beviljade ett begränsat 
antal timmar stöd.  
 

1.2. Definition av socialt arbete enligt IFSW  
 
International Federation of Social Workers (IFSW) har framställt en global definition av socialt 
arbete. Definitionen förklarar att socialt arbete består av en praktisk profession såväl som 
vetenskaplig. Enligt IFSW skall socialt arbete verka för sociala förändringar, utveckling, 
sammanhållning i samhället såväl som att skydda och stötta de personer som uppfattas som 
utsatta i samhället. Vidare är det av stor vikt att bistå individer med resurser samt att öka 
välbefinnandet bland medborgarna i landet (Akademikerförbundet SSR 2014). Socialt arbete skall 
även främja de mänskliga rättigheterna och samhället har ett kollektivt ansvar där det krävs  
respekt för mångfald (Akademikerförbundet SSR 2014).   
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Detta kan kopplas till professionen personliga assistententer i egenskap av att assistenter 
genomför ett praktiskt utförande tillsammans med brukaren i de dagliga moment som hen 
behöver stöttning i. Yrkets kärna består även av att utveckla såväl som att bevara brukarens 
förmågor vilket beskrivs som en central del av IFSW’s definition av socialt arbete. Insatsen 
personlig assistans betraktas som ett stöd som ges av samhället som beviljas i enlighet med Lagen 
om särskild stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Definitionen formuleras även 
inom den svenska lagstiftningen då det framgår i målen kring tillämpning av 5 § LSS (SFS 
1993:387) att;   

”5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för 
de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.” 

Detta påvisar att personer med funktionsnedsättningar skall tillgå lika rättigheter för att leva ett 
likvärdigt liv som resterande medborgare i landet och för att detta skall kunna ske är insatsen 
personlig assistans en viktig del av det sociala arbetet.  

1.3. Problemformulering  
 
Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö har tidigare belysts genom rapporter främst från 
Socialstyrelsen. Det finns begränsad forskning gällande personliga assistenters perspektiv kring 
deras psykosociala arbetsmiljö vilket utgör en tydlig kunskapslucka. Kunskapsluckan kring 
psykosocial arbetsmiljö utifrån ett personalperspektiv vill vi därför studera vidare och belysa 
genom vår studie.  
 
1.4. Syfte   
 
Syftet med studien är att undersöka personliga assistenters upplevelser av dess psykosociala 
arbetsmiljö för att öka kunskapen om arbetsmiljörelaterade risk- och friskfaktorer i det vardagliga 
arbetet med personer med funktionsnedsättningar.  
 

1.5. Frågeställningar 
 

• Hur upplever personliga assistenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i det 
dagliga arbetet?  

• Hur upplever personliga assistenter sin psykosociala arbetsmiljö utifrån krav- och 
kontrollaspekter? 

• Hur upplever personliga assistenter socialt stöd från ledning och kollegor? 
 
Studien handlar primärt om att undersöka hur personliga assistenter upplever deras psykosociala 
arbetsmiljö. Ett hermeneutiskt förhållningssätt är därefter tillämpat då hermeneutiken syftar till 
individens förmåga att sätta sig in i en annan människas situation och känna empati och förståelse 
för den situation de upplever (Holm Ingemann 2013:84-87).  
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De teoretiska utgångspunkter som studien utgår från i denna uppsats är KASAM - känsla av 
sammanhang samt krav- och kontrollmodellen. KASAM som teoretisk utgångspunkt består utav 
tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre komponenter innebär 
att man skall förstå verkligheten såväl som man skall kunna fastställa vilka resurser som krävs för 
att hantera den. En känsla av delaktighet såväl motivation i de utmaningar som kan uppstå i livet 
är även av stor vikt (Antonovsky 2005:44-46). Krav- och kontrollmodellen konkretiserar de krav, 
kontroll och socialt stöd en individ innehar i sin miljö gemensamt med de psykiska krav som 
ställs på en. Teorin belyser vidare i vilken utsträckning arbetstagare har möjlighet att påverka 
beslut i arbetet (Theorell 2012:22-23). 
 

1.6. Förförståelse  
 
Då en av oss författare aktivt arbetar som personlig assistent är det av stor vikt att vara medveten 
om att detta kan påverka studien i form av fördomar såväl som åsikter kring hur den psykosociala 
arbetsmiljön skildrar sig för personliga assistenter. Erfarenhet av yrket och dess beskaffenhet kan 
dock vara fördelaktigt i egenskap av att kunna knyta kontakter och respondenter till studien samt 
kunna sätta sig in i respondenternas situation, som är en viktig del i hermeneutiken. Det är även 
fördelaktigt att en av oss författare inte arbetar som personlig assistent och därför inte har särskilt 
stor insikt i yrket och indirekt en mindre djup förförståelse. 
 
1.7. Disposition  
 
Studien presenterar ett flertal begreppsdefinitioner centrala för studien. Därefter följer ett 
bakgrundsavsnitt där aktuell lagstiftning presenteras som senare följs av tidigare studier och 
forskning med relevans för ämnesområdet socialt arbete. Senare presenteras ett beskrivande 
avsnitt av studiens teoretiska utgångspunkter som sedan följs av ett metodavsnitt och en 
tillhörande metoddiskussion. Därefter presenteras studiens resultat utifrån en tematisering som 
sedan mynnar ut i ett analysavsnitt. Avslutningsvis presenteras studiens slutdiskussion, slutsats 
och förslag på vidare forskning. 
 

1.8. Begreppsdefinitioner 
  
Funktionsnedsättning – Funktionsförmågan besitter en nedsättning i form av intellektuell, 
fysisk eller psykisk karaktär. Funktionsnedsättning kan vara av medfödd karaktär eller 
uppkommen vid en förvärvad skada. Dessa typer av skador, tillstånd såväl sjukdomar kan övergå 
men kan likväl vara bestående (Socialstyrelsen u.å.). 
                         
Personlig assistans – Individuellt utformat stöd som tilldelas i specifika situationer som utförs 
av ett antal begränsade individer. Stödet är utformat till personer med funktionsnedsättningar 
med behov av aktivt stöd kring moment såsom personlig hygien, matsituationer, kommunikation 
såväl som stöttning vid på- och avklädning. Detta klassas som de grundläggande behoven som 
förekommer inom vardagen. Det kan även förekomma inom vissa fall att det krävs en viss 
kompetens för att kunna tillgodose assistansanvändarens behov. Det mest centrala inom yrket 
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personlig assistans är att främja individens levnadsvillkor såväl delaktighet inom samhället 
(Socialstyrelsen 2007).  
  
Psykosocial arbetsmiljö – Begreppet definieras som de arbetsvillkor såväl premisser som 
förekommer inom arbetsplatsen som inkluderar socialt stöd från ledning och kollegor, förmågan 
att samarbeta och det sociala samspelet som sker mellan individerna som vistas på arbetsplatsen 
(Iseskog 2016:97). 

2. Bakgrund 
 
I följande avsnitt presenteras en beskrivning av den aktuella lagstiftningen och föreskrifter kopplat till studiens 
relevans. Vidare beskrivs professionen personlig assistans.   
 

 
2.1. Framväxten av LSS-reformen 
 
Under år 1988 tillsatte regeringen en utredning för att fastställa och beskriva hur stöttningen 
gentemot personer med funktionsnedsättningar gestaltade sig. Utredningen påvisade ett flertal 
brister kring utformningen av stödet. Bristerna hade en tydlig koppling till hur insatserna utfördes 
samt i vilken omfattning men det som var mest framträdande var bristen på möjlighet för 
individen att själv styra över sitt egna liv.  Det rådde även en stor skillnad mellan olika kommuner 
och landsting i egenskap av vilket stöd man beviljade till personer med funktionsnedsättningar. 
Utredningen resulterade i att regeringen framställde ett förslag som innebar en specificering av de 
olika insatserna gentemot denna målgrupp med syfte att säkerställa att det fanns tillgång till stöd 
(Riksförsäkringsverket 2002:15). 
 
År 1994 förverkligades förslaget då lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
ersätta omsorgslagen som tidigare tillämpats. När LSS (SFS 1993:387) infördes tillkom ytterligare 
en insats som benämndes personlig assistans. I och med att denna insats reglerades i LSS infördes 
även år 1994 Lagen om assistansersättning (LASS). I denna lagstiftning finns det reglerat att den 
kostnad som tillkommer med personlig assistans skall delas mellan staten och kommunen (SFS 
1993:389). LSS och LASS betraktas som rättighetslagstiftning vilket innebär att de är angivna för 
en avgränsad grupp människor vilket i detta fall är personer med funktionsnedsättningar. 
(Riksförsäkringsverket 2002:16).  
 
2.2. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
I och med den assistansreform som tillkom då Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) infördes har yrket personlig assistent vuxit fram genom åren. 
I 1 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) finns det reglerat 
vilka personer som skall bli beviljade insatser för särskilt stöd. Dessa personer skall ingå i någon 
utav följande personkretsar; 
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1.     ”med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 
2.     med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
3.     med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 

åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 
omfattande behov av stöd eller service.” 

 
Tillhör man någon av dessa personkretsar skall man i enlighet med 7 § LSS (SFS 1993:387) ha 
rätt till insatser i form av särskilt stöd eller service enligt 9 § 1-9/10, om individen har behov av 
hjälp i sin livsföring och om individens behov ej är tillgodosett. Lagstiftningen har som mål att 
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för de personer som tillhör 
personkretsarna som regleras i 1 §. Likaså är målet med lagen att möjliggöra ett liv för den 
enskilde som anses likvärdigt med andra enligt 5 § LSS (SFS 1993:387). 
 
2.3. Arbetsmiljölagen 
 
I Arbetsmiljölagen (AML) finns det reglerat vad arbetsgivare såväl arbetstagare har för 
skyldigheter gentemot varandra utifrån arbetsmiljöaspekter. Det finns reglerat i 3 kap. 2 § AML 
att arbetsgivaren skall vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att arbetstagaren inte utsätts 
för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall även enligt denna paragraf ta med i beaktning om 
det förekommer någon typ av risk av så kallat ensamarbete (SFS 1977:1160). Det framgår även i 3 
kap. 1a § AML att arbetstagare och arbetsgivare gemensamt skall arbeta för att främja en god 
arbetsmiljö på arbetsplatsen (SFS 1977:1160).   
 
2.4. Arbetsmiljöföreskrifter 
 
Arbetsmiljöverket har även framställt föreskrifter kopplat till organisatorisk och social arbetsmiljö 
där man fastställer i 7 § Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2015:4) att arbetsgivaren 
skall ha uppsatta mål för att främja hälsa och för att öka verksamhetens möjligheter till att 
förhindra ohälsa. När dessa mål framställs är det av vikt att de anställda får möjlighet att delta i 
framställningen av målen såväl att dem har kännedom kring dessa. 
  
Det framgår även ur Arbetsmiljöverkets föreskrifter i 9 § (AFS 2015:4) att arbetsgivaren har ett 
ansvar gentemot arbetstagarna gällande de arbetsuppgifter som skall genomföras i syfte att 
säkerställa att de inte resulterar i en ohälsosam arbetsbelastning. Detta skall formateras om så att 
de resurser som finns att tillgå matchar kraven i arbetet. I 12 § (AFS 2015:4) beskriver 
Arbetsmiljöverket vidare att arbetsgivaren skall aktivt arbeta för att förhindra att arbetstiden som 
genomförs av arbetstagarna leder till ohälsa.  
 
2.5. Yrket personlig assistent  
 
Kostnaden för personlig assistans delas upp mellan kommun och stat i form av att kommunen 
betalar de första tjugo timmarna varje vecka. Har brukaren ett större behov än dessa tjugo 



	 7 

timmar per vecka bekostas detta av staten.  Den statliga utbetalningen sker efter att 
försäkringskassan tillsatt en utredning och att ett beslut har verkställts i 
socialförsäkringsnämnden. Den enskilde individen som beviljas personlig assistans kan själv styra 
över vilken utförare som genomför insatsen. Den enskilde kan välja mellan kommunal 
verksamhet, privat verksamhet såväl som ett kooperativ. Möjligheten att individen själv kan vara 
arbetsgivare för sina assistenter förekommer också (Socialstyrelsen 2007).  
 
I arbetet som personlig assistent är den anställde en aktiv del av assistansanvändarens vardag i 
egenskap av att assistenten skall bistå med stöd för att den enskilde skall få leva det liv hen själv 
önskar. De arbetsuppgifter som kan förekomma inom yrket är stöttning vid matsituationer, 
hygien, klädsel såväl skötsel av hem. Det hör även till arbetsuppgifterna att stötta 
assistansanvändaren när hen skall kunna utföra fritidsintressen, studier eller arbete (Assistanskoll 
u.å). I arbetet kan det även förekomma att assistenten behöver stötta med kommunikation mellan 
brukaren och andra individer. Arbetstider är sammanlänkat till assistansanvändarens behov av 
stöd. Detta innebär att arbetstiderna kan föreligga dag-, kväll- samt nattetid. Det hör även till 
vanligheten att behovet av assistans föreligger dygnet runt vilket innebär att helgarbete 
förekommer inom yrket (Socialstyrelsen 2007). Tillgång till rast under arbetspassets gång kan 
variera beroende på hur assistansanvändarens behov ser ut då rast är uteslutande om individen är 
i behov av ständig tillsyn. Det kan även föreligga svårigheter kring rast i de fall arbetet sker i 
assistansanvändarens hem vilket innebär att det kan bli svårt för assistenten att dra sig undan för 
återhämtning (Socialstyrelsen 2007).  
  

3. Tidigare studier  
 
I följande avsnitt presenteras tidigare studier av psykosocial arbetsmiljö i relation till personlig assistans. Vidare 
presenteras tidigare studier av psykosocial arbetsmiljö i relation till socialt arbete och andra yrkesgrupper. Detta 
kommer senare integreras i analysavsnittet.  
 
 
3.1. Studier av psykosocial arbetsmiljö inom personlig assistans 
 
Socialstyrelsen (2007) har genomfört en rapport via intervjuer med personliga assistenter som 
påvisar professionens psykiska arbetsbelastning i form av hot och våld, känsla av att vara 
otillräcklig, brist på handlingsutrymme och upplevelsen av osäkerhet kring vilken roll man som 
personlig assistent skall inta. Socialstyrelsens rapport belyser också arbetsmiljön som påfrestande 
i den mån att som assistent behöva hantera personliga frågor där man i flera fall hamnar i 
konflikter. Däremot belyser rapporten att assistenterna i dessa fall ofta får stöd och hjälp kring 
huruvida de skall hantera situationen. Socialstyrelsen (2007) belyser också den känslomässiga 
påfrestningen som assistenter upplever vilket är ett återkommande fenomen i arbetet. Detta 
gestaltar sig i form av att assistenterna upplever medlidande gentemot assistansanvändaren vilket 
i sin tur tär på en känslomässigt. Socialstyrelsen (2007) anser dock att ensamarbete utgör den 
mest problematiska aspekten i arbetsmiljön för personliga assistenter. Avsaknaden av 
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arbetskollegor kan resultera i att personliga assistenter upplever isolering, utlämning till 
assistansanvändaren, osäkerhet, brist på bekräftelse såväl som brist på kollegiala interaktioner.   
 
Flertalet tidigare studier om psykosocial arbetsmiljö inom personlig assistans har primärt haft 
ledning och chefers upplevelser som utgångspunkt. En svensk avhandling som genomförts med 
både kvantitativ och kvalitativ metod understryker det faktum att både chefer och mellanchefer 
upplever sin psykosociala arbetsmiljö negativ då arbetet karaktäriseras av hög arbetsbelastning där 
svårigheter kring att påverka sin arbetsmiljö förekommer (Shanks 2016).  
 
3.2. Studier av psykosocial arbetsmiljö inom socialt arbete  
 
Det föreligger forskning kring psykosocial arbetsmiljö inom socialt arbete som arbetsfält kopplat 
till andra professioner i större utsträckning. Professionerna som berörs i den befintliga 
forskningen inom socialt arbete som fält är socialarbetare vilket är överförbart till personlig 
assistans då både yrkesgrupperna befinner sig inom samma sektor.  
 
Utifrån en nederländsk studie presenteras socialarbetares arbetsmiljö med hjälp av en kvantitativ 
studie i form av enkäter. Studien belyser den psykosociala arbetsmiljön för socialarbetare vars 
arbete är att stötta arbetslösas möjlighet till anställning i arbetslivet. Forskningen tyder på en 
psykosocial arbetsmiljö präglad av brist på resurser i relation till den arbetsbelastning 
socialarbetarna har i form av pengar, tid och service (Van Berkel & Knies 2016). En australiensk 
studie belyser också brist på resurser som en signifikant orsak till bristande psykosocial 
arbetsmiljö för socialarbetare. Studien indikerar på att känslan av brist på resurser är sprunget ur 
hög arbetsbelastning som i sin tur påverkar socialarbetarnas generella upplevelse av dess 
psykosociala arbetsmiljö negativt. Wagner, Van Reyk & Spence (2001) genomförde föregående 
studie med ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av anteckningar, inspelningar såväl som 
workshops inom tre organisationer där socialarbetare arbetar med barn och dess välfärd. Utifrån 
en svensk studie genomfördes en kvantitativ studie med fokus på personalens upplevelse av dess 
psykosociala arbetsmiljö i samhällsbaserade verksamhetscenter. Studien syftade till att jämföra 
huruvida personalen uppfattade sin arbetsmiljö i arbetsplatsinriktade kontra mötesplatsinriktade 
verksamheter. Arbetsplatsinriktade verksamheter syftar till att finna en praktikplats för personer 
med funktionsnedsättningar medan mötesplatsinriktade verksamheter specialiserar sig på daglig 
verksamhet där social interaktion är i fokus. Empirin indikerade inte på några signifikanta 
skillnader verksamheterna emellan utan de båda arbetsplatserna pekade på en arbetsmiljö präglad 
av ord som; involverande, stödjande, spontan, ordning och organisation (Jansson, Johansson & 
Eklund 2013). 
 
Tham (2006) beskriver i sin kvantitativa studie som genomförts i form av enkäter att den 
psykosociala arbetsmiljön inom socialtjänsten påverkas av variabeln uppskattning. I studien 
framkommer det att svenska socialarbetare som aktivt arbetar med barnärenden upplever att de 
lider brist på uppskattning från ledningen. Vidare beskriver studien hur hög arbetsbelastning 
förekommer inom området vilket har en negativ inverkan på den psykosociala arbetsmiljön 
(Tham 2006). Det är av stor vikt när man genomför ett arbete att man är tillfreds med sina 
arbetsuppgifter. Detta beskrivs i en amerikansk kvantitativ studie där arbetstillfredsställelsen är 
sammanlänkad till hur individen uppfattar sitt liv som tillfredställande. Sammanlänkningen tordes 
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bero på att arbetet i sig utgör en så pass stor identifikationsfaktor att det även påverkar hur 
individen upplever sin livssituation i övrigt. Vidare beskrivs det att om socialarbetaren uppfattar 
sin psykosociala arbetsmiljö som negativ påverkar detta individens privata relationer då det hör 
till vanligheten att man tar med sig känslan i arbetet hem (Pasupuleti, Allen, Lambert & Cluse-
Golar 2009). En kanadensisk studie som är genomförd såväl kvantitativ som kvalitativ styrker att 
känslan av livstillfredställelse är av stor vikt för socialarbetare. För att uppnå god 
livstillfredställelse krävs det att man har etablerat relationer till medarbetare, chefer och brukare 
vilket bidrar till att socialt stöd är nödvändigt inom arbetslivet för att uppnå tillfredställelse i sitt 
liv (Shier & Graham 2010).  

4. Teoretiska utgångspunkter  
 
Avsnittet redogör för två valda teorier, KASAM – känsla av sammanhang och krav- och kontrollmodellen. 
Vidare presenteras en motivering kring teoriernas relevans för studien. Teorierna används integrerat med tidigare 
forskning och empirisk data i analysavsnittet för att öka studiens tillförlitlighet. 
  
 
4.1. KASAM - känsla av sammanhang  

  
Aaron Antonovsky myntade teorin KASAM som består av tre komponenter; begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Teorin tillämpas i studien då dem tre centrala begreppen i 
teorin tillsammans kan förklara och beskriva människans upplevelser av motivation, resurser i 
verksamheten såväl andra arbetsförhållanden. Den första komponenten begriplighet syftar till i 
vilken mån man upplever stimuli samt att mottagandet av konkret information sker på ett 
förnuftigt vis. En individ med hög känsla av denna komponent anser att de händelser som sker, 
vare sig dem är överraskningar eller inte, skall kunna struktureras och förklaras för att uppnå 
begriplighet (Antonovsky 2005:44). Den andra komponenten hanterbarhet definieras i form av 
upplevelser av resurser som kan användas för att möta de krav man ständigt ställs inför. 
Resurserna kan bestå av egenskaper hos individen själv men kan också innebära resurser som 
andra besitter kontroll över såsom kollegor, ledning och närstående. En upplevelse av hög 
hanterbarhet resulterar i att man inte uppfattar sig själv som ett offer då svåra livssituationer 
uppstår utan man väljer istället att hantera dessa. Tankesättet att problemet som uppstått kommer 
reda ut sig förr eller senare förekommer även vid en hög känsla av hanterbarhet (Antonovsky 
2005:45). Den sista komponenten meningsfullhet hänvisar till delaktighet och motivation. Det är 
viktigt att individen upplever mening med livet såväl som det utgör en känslomässig betydelse. 
Det innebär vidare att oavsett krav och hinder som uppstår i livet är det av värde att lägga tid och 
resurser på dessa för att överkomma dem (Antonovsky 2005: 46). 
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Figur 1  

 
Figur 1. De tre centrala begreppen inom Kasam. Källa:  Winroth & Rydqvist 2008. 

 
De tre begreppen är sammanlänkade och beroende av varandra. För att lyckas uppnå en hög 
känsla av begriplighet är begreppet beroende av hög hanterbarhet. Detta gestaltar sig i form av att 
individen ställs inför höga krav samtidigt som individen bör ha god insikt i huruvida kraven 
gestaltar sig för att vidare kunna hantera och tillgå de resurser som krävs för att kunna hantera de 
upprättade kraven. Detta är dock omöjligt för individen att genomföra om hen upplever sig leva i 
en oförutsägbar och kaotisk värld. Trots att individen har en hög känsla av begriplighet behöver 
det inte innebära att allt slutar väl utan det är högst beroende av känslan av meningsfullhet.  
En stor insikt i problematiken såväl motivation till att söka dem resurser som krävs för att finna 
en lösning kommer bidra till ett aktivt arbete för att få den bästa möjliga utkomsten. En avsaknad 
av motivation kommer därav bidra till att individen inte längre kommer förstå världen såväl ej 
reagera på stimuli då hen inte kan omvandla informationen så man förstår den (Antonovsky 
2005:48-49).  
 
Dock förekommer det kritik gentemot denna teori. Den kritik som framställts mot KASAM är 
primärt att man applicerar KASAM som ett instrument utan att alltid bistå med ett reflekterande 
förhållningssätt. Detta innebär att appliceringen av teorin sker utifrån ett psykologiskt perspektiv 
och avviker från att se till den teoretiska kontexten (Tishelman 1998). Vidare beskriver Tishelman 
(1998) att ”sammanhang” ofta tenderar att falla bort hos forskare vilket är en viktig del av teorin. 
Detta bidrar till att ett förtydligande av syftet krävs med att tillämpa KASAM som teori för att 
minska känslan av förvirring då tolkning av resultatet sker. Detta behöver göras för att teorin inte 
endast skall tillämpas för att fastställa hur stark en individs karaktär är. Det framgår även att 
teorin måste appliceras med försiktighet så inte en uppdelning av individer i olika kategorier sker 
såsom starka och svaga.   
 

4.2. Krav- och kontrollmodellen  
 
En central teoretisk utgångspunkt i studien är Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell. 
Modellen handlar om samspelet mellan de möjligheter till beslutsutrymme och stöd man får i sin 
miljö tillsammans med yttre psykiska krav. Teorin är vidare vald i studien då den belyser vad som 
påverkar känslan av stress i arbetet. Modellen syftar också på de yttre krav som upplevs i arbetet 
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vilket gör teorin tillämpbar i följande studie. Karasek tillsammans med Theorell utformade krav- 
och kontrollmodellen där de presenterade fyra extremsituationer kring relationen mellan krav och 
kontrollmöjligheter. Den utformade modellen beskriver den första situationen som “avspänd” 
där kraven är låga och där beslutsutrymmet och ens möjlighet att utöva kontroll är högt. Den 
andra situationen benämns som “passiv” och innebär istället att individen har låga krav och lite 
beslutsutrymme. Den tredje situationen benämns “spänd” och innebär däremot höga krav och 
lite beslutsutrymme. Den fjärde och sista situationen kallas “aktiv” där arbetstagaren har höga 
krav på sig men också hög kontroll i sitt arbete (Theorell 2012:22-23).  
 
Enligt krav- och kontrollmodellen uppstår negativ stress i arbetet när man som arbetstagare har 
höga krav och lite beslutsutrymme vilket i enlighet med modellen utgör den “spända” situationen. 
“Spända arbeten” har i sin tur visat sig ha en rad negativa konsekvenser för arbetstagaren som 
exempelvis ökad risk för sjukskrivning, psykiska besvär, hjärtinfarkt, högt blodtryck och andra 
stressrelaterade besvär. Däremot belyser modellen vikten av att inte enbart undersöka enstaka 
förhållanden i arbetet som krav och beslutsutrymme för att förstå hur stress kan uppstå. Det är 
av särskild stor vikt att ta hänsyn till samtliga arbetsförhållanden för att vidare kunna förstå om 
arbetstagaren upplever negativ stress i arbetet eller inte (Weman-Josefsson & Berggren 2013:80-
82). Karasek och Theorells modell förklarar stress i arbetet utifrån höga krav kombinerat med 
liten kontroll. Däremot menar Karasek och Theorell att det finns olika typer av krav i arbetet där 
en indelning mellan kvalitativa och kvantitativa krav delats in. Kvantitativa krav innebär enligt 
teoretikerna hur mycket och hur upprepande arbetet är. Det kan exempelvis handla om hur 
monotont och enformigt arbetet är, mängden arbetsuppgifter och huruvida personen behöver 
arbeta under tidspress eller inte. De kvalitativa kraven å andra sidan syftar istället på svåra 
avgöranden och beslut som skall fattas på kort tid, höga krav på koncentration och 
arbetsuppgifter som generellt har hög svårighetsgrad (Agervold 2001:44-45). 
 

 
 

Figur 2 
 

Figur 2. Krav- och kontrollmodellen. Källa: Karasek & Theorell 1990.  
 
I Karasek och Theorells fortsatta forskning om krav och kontroll framkom “socialt stöd” som en 
tredje variabel i modellen då den visade sig ha stor betydelse för huruvida arbetstagaren hanterade 
krav. Bristande socialt stöd i arbetet har under lång tid visat sig bidra till en ökad sjukdomsrisk 
medan istället ett starkt socialt stöd från särskilt chefer och kollegor kan bidra till en positiv 
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hälsomässig effekt i arbetet med både höga som låga stressnivåer. Socialt stöd i arbetet bidrar 
således till mindre stress i arbetet i både aktiva som passiva arbeten och har vidare visat sig ha 
positiv effekt på både mottagaren men också på givaren utifrån hälsoaspekter (Weman-Josefsson 
& Berggren 2013:61). Negativ stress i arbetet uppstår enligt Karasek och Theorells modell när 
arbetstagaren har höga krav och lite beslutsutrymme. Dock har krav- och kontrollmodellen fått 
viss kritik riktad mot sig gällande dess slutsatser. Fletcher och Jones (1993) genomförde en studie 
för att undersöka modellen där deras slutsats indikerade på att psykisk stress och ohälsa inte 
enbart kan beskrivas utifrån modellens variabler. Fletcher och Jones undersökning påpekade att 
ökad grad av såväl krav som kontroll kan vara positivt i arbetet men för höga variabler kan i sin 
tur resultera i stress.   
 
Enligt Karasek och Theorell är den ”ideala” situationen låga krav, hög kontroll och ett högt 
socialt stöd medan den sämsta situationen istället präglas av höga krav, låg kontroll och lågt 
socialt stöd, den så kallade ”iso-spända” situationen. Enligt praktiker och forskare är egen hög 
kontroll i arbetet till hjälp i den mån att individen kan hantera stress i arbetet utan att sätta sin 
hälsa på spel. Däremot har forskare på senare år belyst kontroll i arbetslivet utifrån ett annat 
perspektiv där kontroll kan tänkas göra arbetet svårare och mer problematiskt. Enligt Grönlund 
(2007) innebär kontroll snarare en stressfaktor där individen tvingas prioritera och dra gränser 
mellan uppgifter och mellan egna och andras önskemål vilket i sig utgör en stressfaktor för 
individen. Likaså belyser Grönlund (2007) problematiken kring låga krav i arbetet som enligt 
krav- och kontrollmodellen utgör den ”idealistiska” situationen. Grönlund (2007) menar att låga 
krav i arbetet utgör en viss frihet som indirekt gör arbetet till en ”honungsfälla” där de 
stimulerande arbetsuppgifterna bidrar till lika höga stresshalter som i de mindre fria arbetena då 
ett friare arbete generellt innebär ett mer gränslöst arbete.  

5. Metod 
 
I detta avsnitt redogörs studiens vetenskapliga utgångspunkt såväl som dess forskningsansats. Avsnittet 
presenterar vidare det kvalitativa tillvägagångssättet och dess datainsamlingsmetod. Avsnittet behandlar också  
studiens urvalsstrategi, etiska övervägande och huruvida empirin analyserats och bearbetats.  
 
 
5.1. Kvalitativt tillvägagångssätt  
 
Uppsatsen har utgått från ett kvalitativt tillvägagångssätt som generellt karaktäriseras av 
intervjuer, observationer och analyser istället för siffror som den kvantitativa forskningen 
använder sig av. Kvalitativ forskning bygger på ett intresse att förstå människor och dess 
beteendemönster, normer och hur människan förstår saker (Denscombe 2009:423). Kvalitativ 
forskning tenderar även att utgå från en ontologisk ståndpunkt vilket innebär att sociala 
egenskaper inte uppstår av sig själva utan i samspelet mellan individer som skapar egenskaper 
mellan varandra (Bryman 2008:340-341).  
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5.2. Hermeneutisk utgångspunkt 
 
Studien berör primärt personliga assistenters upplevelser kopplat till den psykosociala 
arbetsmiljön vilket gör ett hermeneutiskt förhållningssätt mest tillämpbart enligt vårt tycke. 
Hermeneutiken kännetecknas av empati och individens förmåga att förstå en annan människas 
upplevelser samt känslor (Holm Ingemann 2013:84-87). Hermeneutiken beskrivs vidare att 
verkligheten inte existerar oberoende av observatören. Detta bidrar till att uppsatsförfattarna som 
individer hör till verkligheten likväl studien i sig vilket resulterar i ett förhållningssätt baserat på 
specifika antagande och förutfattade meningar. Däremot är det av stor betydelse för studien att 
som uppsatsskrivare vara medveten om ens förförståelse, fördomar och erfarenheter kring ämnet 
som skall studeras för att kunna anamma ny data som forskningen framställt (Holm Ingemann 
2013:84-92). Under studiens gång är det av stor vikt att en medvetenhet kring den föreliggande 
förförståelsen finns hos oss uppsatsförfattare. Det är viktigt för studiens resultat att reflektera 
över bådas förförståelse och likaså göra sig beredd på att förkasta den om studien skulle påvisa 
något annat än de fördomar vi besitter på respektive håll kring arbetsmiljön hos personliga 
assistenter.  
 
5.3. Abduktion  
 
Studien har en abduktiv forskningsansats då den pendlar mellan empiri och teori som 
tillsammans bidragit till att besvara studiens syfte och frågeställningar. Den abduktiva 
forskningsansatsen växlar mellan induktiv och deduktiv forskningsansats (Svensson 2015:219). 
Det induktiva förhållningssättet utgår från observationer som man senare generaliserar och drar 
slutsatser av. Ett induktivt förhållningssätt innebär således att teorier utvecklas och baseras 
utefter den insamlade empirin för att förstärka empirins betydelse och innehåll vilket är i linje 
med uppsatsförfattarnas arbete i studien (Bryman 2008:26-28). Den deduktiva forskningsansatsen 
är omvänd gentemot den induktiva då den deduktiva ansatsen utgår från valda teorier som drar 
slutsatser då ansatsen bygger på logik (Svensson 2015:219). I studien har slutsatser dragits utifrån 
den insamlade empirin vilket sedan har bidragit till att teorier har valts för att förklara empirin. 
Detta är kopplat till den induktiva forskningsansatsen. Pendlingen från en induktiv till en 
deduktiv forskningsansats har skett i egenskap av framställandet av frågeställningarna i relation 
till studien. Initialt har breda frågeställningar utformats som sedan har specificerats så att de skall 
vara sammanlänkade till de valda teorier som förekommer i studien. Pendlandet mellan empiri 
och teori genom studiens gång har bidragit till att forskningsansatsen i studien betraktas som 
abduktiv.  
  
5.4. Urval 
 
Studien har begränsats till endast personliga assistenter då syftet med studien är att undersöka 
yrkesgruppen personliga assistenter och dess upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. På 
grund av den relativt begränsade tidsramen har krav kring bland annat kön och ålder valts bort 
för att möjliggöra för så många personliga assistenter som möjligt att kunna delta i studien. Totalt 
har sju personer intervjuats mellan åldern 23-47 år varav fem var kvinnor och två var män. Fyra 
av respondenterna arbetar inom den offentliga sektorn medan tre respondenter arbetar inom 
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privat sektor. Totalt sett har respondenterna varit verksamma inom yrket mellan två till nio år. 
Vidare arbetar fem respondenter som personliga assistenter för barn medan två respondenter 
arbetar för vuxna. Sammantaget tillhör de sju respondenterna fem olika arbetsgrupper. 
Medvetenheten finns att gruppen kan tänkas vara homogen då en övervägande majoritet av 
verksamma personliga assistenter är kvinnor och de flesta av respondenterna tillhör denna 
könskategori.  
 
Ett snöbollsurval har använts då studiens tidsram varit relativt begränsad. Ett snöbollsurval gör 
det möjligt att på ett mer effektivt sätt tillgå nya respondenter då de inledande kontakterna 
hänvisar till nästa person. Initialt var uppsatsförfattarna i kontakt med fyra personliga assistenter 
som i sin tur rekommenderade en eller flera nya respondenter. Urvalet växte i takt med att 
respondenterna ombads att föreslå en eller flera tänkbara personer som skulle kunna ingå i 
urvalet tills att uppsatsförfattarna ansåg urvalet vara tillräckligt stort. Urvalsstrategin medför i 
regel en närmare och mer personlig kontakt med respondenterna då förslagsställaren kan 
användas som referens (Denscombe 2009:33-38). 

 
5.5. Intervjuer  
 
Uppsatsen har inhämtat empiri från sju semistrukturerade intervjuer med personliga assistenter. 
Semistrukturerade intervjuer innebär att en genomarbetad intervjuguide med ämnen som skall 
behandlas följs där frågor med öppna svar har utformats (se bilaga C). Semistrukturerade 
intervjuer ger också utrymme för viss flexibilitet där den person som genomför intervjun är 
flexibel vad gäller frågornas ordningsföljd och respondentens möjlighet att få utveckla sina svar 
och tankar. Frågorna har utformats på ett sådant sätt att personliga assistenters upplevelser av 
dess psykosociala arbetsmiljö står i fokus vilket ett kvalitativt tillvägagångssätt eftersträvar då 
respondenten har möjlighet att utveckla sina svar och tankar (Denscombe 2009:234-235).  
 
Intervjuerna i uppsatsen har varit personliga där uppsatsskrivarna deltagit i mötet med 
respondenten. Valet av personlig intervju grundar sig primärt på att respondenten inte skall styras 
av externa faktorer som exempelvis kollegors tankar och åsikter som det med större fallenhet gör 
vid exempelvis en gruppintervju. Det är med andra ord lättare att lokalisera respondentens idéer 
och tankar för den som intervjuar vid ett personligt möte. Däremot kan fler åsikter och 
synpunkter bli tillgängliga i grupp vilket vidare kan öka representativiteten då fler deltagare 
inkluderas i forskningen och ett bredare spektrum av människors erfarenhet kan appliceras i den 
bedrivna forskningen (Denscombe 2009:236).  
 
Samtliga intervjuer har skett på ett lugnare café då respondenterna i fråga själva föreslagit ett café 
som plats för intervjun. Uppsatsförfattarna har erbjudit sig att vistas i respondenternas hemmiljö 
men samtliga har slutligen velat träffas på en offentlig plats. Vid intervjutillfällena har vi bjudit 
våra respondenter på fika för att visa vår tacksamhet till att dem ställt upp. Fyra intervjuer har 
sammantagit pågått i cirka 60 minuter där respondenterna utvecklat sina svar och haft mycket att 
berätta. Tre intervjuer pågick runt 30-40 minuter där svaren inte var lika utvecklade men där 
samtliga frågor blivit besvarade. Samtliga intervjuer har spelats in med en mobiltelefon och dess 
ljudupptagning för att i senare skede ha möjlighet att transkribera intervjuerna. Därtill har 
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uppsatsförfattarna fört anteckningar som en säkerhetsåtgärd ifall problem med ljudinspelningen 
skulle uppstå.  

Intervjuerna har överlag genomförts av båda uppsatsförfattarna men två intervjuer har 
genomförts enskilt för att lyckas effektivisera arbetet. Respektive person som inte deltog under 
intervjutillfället har istället transkriberat intervjun för att tillgodoses med likvärdig kunskap om 
empirin. Inför varje intervju har syftet återigen presenterats och likaså har intervjuguidens teman 
beskrivits och presenterats inför intervjun för att möjliggöra en överblick kring intervjuns förlopp 
för respondenterna.  

5.6. Etiska överväganden 
 
Inom kvalitativ forskning är det viktigt att noggrant överväga etiska aspekter innan man inleder 
sin forskning. Det är av stor vikt att respektera samtliga deltagares rättigheter och värdighet och 
det är vår uppgift som uppsatsförfattare att se till att respondenterna inte tar skada genom sin 
medverkan (Denscombe 2009:193). Studien har följt de fyra forskningsetiska principerna som 
väglett oss som författare i arbetet med studien. Dessa principer utgör tillsammans riktlinjer kring 
huruvida respondenterna skall behandlas men också hur vi som författare ansvarar för att studien 
fullföljer och arbetar utefter dessa riktlinjer.  

Initialt utformades ett informationsbrev som i sin tur skickades via mail till samtliga respondenter 
som vi haft en inledande kontakt med (se bilaga A). Informationsbrevet syftar till att ge 
respondenterna information om studiens syfte, hur studien kommer publiceras, information om 
garanterad konfidentialitet och vidare att deltagandet är frivilligt. Respondenterna har även fått 
tillgå information kring att studien kommer mailas till samtliga deltagare efter ett godkännande av 
examinatorn. De etiska principerna som forskningen skall fullfölja är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017).  
Informationskravet som är en av de fyra forskningsetiska principerna är i och med det utsända 
informationsbrevet uppfyllt. Samtyckeskravet i sin tur innebär att respondenterna själva äger 
rätten att besluta huruvida de vill delta i studien eller inte.  (Vetenskapsrådet 2017). Detta krav har 
uppfyllts i vår studie genom att respondenterna blivit väl informerade kring den frivilliga 
medverkan. Likaså har samtliga respondenter vid intervjutillfällena fått underteckna en 
samtyckesblankett där de fått möjlighet att ytterligare läsa igenom studiens syfte och dess 
möjlighet att när som helst, utan närmare anledning återkalla sitt samtycke (se bilaga B).  
 
Respondenterna har via informationsbrevet vidare fått information om att de kommer garanteras 
konfidentialitet vilket innebär att de som deltar i studien inte skall kunna identifieras (se bilaga A).  
Vidare innebär konfidentialitet i studien att ingen annan än uppsatsförfattarna kommer ta del av 
den insamlade datan ( Vetenskapsrådet 2017). Slutligen uppfyller studien nyttjandekravet som 
syftar till att all empirisk data som framgår under studiens gång endast skall användas i 
forskningssyfte och skall ej tillämpas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 
(Vetenskapsrådet 2017). Det framgår tydligt i informationsbrevet att det empiriska materialet 
syftar till att enbart bidra till aktuell forskning och inget annat samt att materialet endast kommer 
användas i denna studie.  
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5.7. Analys och bearbetning 
 
Vid bearbetning av data har en analysmetod använts där uppsatsförfattarna delat upp materialet 
och vidare studerat dess komplexitet för att senare få en djupare förståelse av fenomen. Analysen 
har genomförts i två steg där första steget har bestått av en så kallad öppen kodning där 
uppsatsförfattarna närmat sig materialet med ett öppet sinne och identifierat begrepp och 
händelser och dess betydelse genom ett analytiskt förlopp (Watt Boolsen 2014:128). Det 
rekommenderas generellt vid analysens start att använda sig av en så kallad öppen kodning där 
man hänför “rådata” till särskilda kategorier. Med hjälp av transkriberingen från respondenternas 
intervjuer synliggjordes teman som exempelvis relationer och arbetsförhållanden. Dessa teman 
har någonting gemensamt vilket gör det möjligt för uppsatsförfattarna att koda dessa bitar som 
tillhör en bredare kategori. Tematiseringen är vidare tydligt kopplad till studiens syfte och utefter 
framtagen data. Andra steget i analysmetoden bestod av att materialet analyserades via en så 
kallad selektiv kodning som innebär en uppmärksamhet mot just kärnkoderna i studien. Exempel 
på dessa koder var krav, socialt stöd och motivation. Dessa koder betraktas som nödvändiga för 
att förklara det komplexa sociala fenomenet och som vidare förtydligar ens valda teorier. De 
begrepp som framträder vid den selektiva kodningen utgör i sin tur grunden för de valda 
teorierna som i sin tur redovisar och förklarar varför det ser ut som det gör (Denscombe 
2009:136-137).  

6. Metoddiskussion  
 
I följande avsnitt diskuteras samtliga metodval i relation till studiens trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet.  
 
 
6.1. Design 
 
En kvalitativ design innebär indirekt en väsentlig skillnad gällande flera aspekter kontra en 
kvantitativ design. Studien syftar till att undersöka personliga assistenters upplevelser vilket 
fördelaktigt görs med en kvalitativ forskningsdesign då de kvalitativa intervjuerna är informella. 
Kvalitativa intervjuer ger utrymme för samtal medan en kvantitativ forskningsdesign och dess 
metod snarare innebär en strukturerad utfrågning där resultatet presenteras i siffror. Den 
kvalitativa forskningsdesignen och dess kontext syftar till att förstå helheten och dess 
sammanhang istället för att studera företeelser isolerat och avgränsat som den kvantitativa 
forskningsdesignen istället gör. Detta innebär att kvalitativ design syftar till mindre urval för att 
uppnå djup i studien via respondenterna medan kvantitativ design syftar till storskaliga 
urvalsgrupper (Ahrne & Svensson 2015:9-13).  

Valet av en kvalitativ design betraktas i vårt tycke som en styrka för studien då metoden och 
designens kontext hjälper oss att uppfylla studiens syfte och frågeställningar då assistenternas 
upplevelser framställs i empirin. Däremot hade en kvantitativ forskningsdesign kunnat bidra till 
en mer storskalig omfattning för studien med väl definierade variabler utifrån empirin. Däremot 
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hade studiens syfte och frågeställningar varit i behov av ett mer mätbart fokus för att designen 
skulle kunna tillämpas. 

6.2. Intervjuer 
 
Utifrån det kvalitativa tillvägagångssättet har metoden för studien varit semistrukturerade 
intervjuer. Valet grundar sig primärt på studiens syfte och frågeställningar som fokuserar på 
upplevelser (Eriksson & Zetterquist 2015:53-54). Semistrukturerade intervjuer betraktas ur 
uppsatsförfattarnas perspektiv som en fördel utifrån det faktum att respondenternas utsagor kan 
diskuteras och utvecklas genom följdfrågor. Detta för att bringa klarhet i huruvida vi som 
uppsatsförfattare förstått respondenternas uttalanden korrekt vilket är en styrka i studien. 
Däremot hade en vidare bearbetning av intervjuguiden behövts genomföra då en del frågor kan 
tendera att vara ledande vilket kan ha påverkat respondenterna i egenskap av att de kan ha 
utvecklat sina svar utefter vad de tror att uppsatsförfattarna önskade höra.  
 
Enligt Denscombe (2009:269) ökar validiteten i studien då en återkoppling mellan respondent 
och material sker. I en kvantitativ metod där exempelvis standardiserade enkäter används som 
metod finns det begränsad möjlighet att ställa följdfrågor och säkerställa att man förstått 
respondenternas ståndpunkt. Det förelåg dock en problematik kring tilltänkta respondenter och 
dess närvaro vid intervjutillfällena. Sammantaget hade uppsatsförfattarna tio intervjuer planerade 
som senare resulterade i sju då tre personer inte dök upp vid avtalad tid och plats. Materialet 
utifrån de sju genomförda intervjuerna visade dock på en så kallad mättnad i resultatet efter att 
materialet transkriberats och analyserats. I kvalitativa studier anses mättnad uppnås då tydliga och 
upprepande mönster i empirin synliggörs vilket i sin tur vanligtvis indikerar på att man inte 
behöver genomföra fler intervjuer då dem förmodligen inte bidrar till ny kunskap (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne 2015:42)  
 
Det föreligger ett par aspekter gällande intervju som metod i relation till tillförlitlighet i studien. 
Under intervjuförloppet var i regel båda uppsatsförfattarna närvarande vilket utifrån 
respondentens perspektiv kan upplevas som ett maktutövande. Respondenten kan känna sig i 
underläge vilket i sin tur kan påverka studiens tillförlitlighet såtillvida att respondentens utsaga 
kan bli indirekt manipulerad. Likaså kan platsen för intervjun påverka tillförlitligheten i studien i 
den mån att miljön och andra externa faktorer ligger till grund för att respondenten exempelvis 
inte kan uttala sig om det hen vill (Denscombe 2009:268-269). Denna aspekt borde i ett tidigt 
skede validerats mer noggrant då exempelvis ett grupprum på biblioteket hade kunnat utgöra en 
mer neutral intervjuplats. Däremot vill vi understryka respondenternas individuella önskemål 
kring intervjuplats vilket uppsatsförfattarna tagit hänsyn till.  
 
6.3. Urval 
  
Studien har utgått från ett snöbollsurval där uppsatsförfattarna initialt haft kontakt med fyra 
personer som senare härlett författarna till fler respondenter. Denna urvalsstrategi är fördelaktig i 
den mån man vill undersöka en viss typ av grupp eller kontext. Likaså är strategin till förmån för 
studien då den sparar tid då man har möjlighet att förse sig med nya respondenter i och med dem 
inledande kontakternas vidare rekommendation av nya intervjupersoner. Däremot är 
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snöbollsurval som strategi inte helt riskfri. Risken förekommer att respondenterna i fråga haft 
kontakt med varandra och på så vis haft möjlighet att samtala med varandra innan intervjun och 
därmed haft möjlighet att påverka och influera varandra (Eriksson-Zetterquist  & Ahrne 
2015:41). I efterhand kan uppsatsförfattarna betrakta tvåstegsurval som urvalsstrategi mer lämplig 
för studien. En specifik organisation kontaktas vanligtvis för att få tillgång till personallistor över 
intern personal där en gallring av möjliga respondenter sker. Ett tvåstegsurval för studien hade 
med andra ord kunna innebära att fler respondenter haft möjlighet att medverka och bidra till 
den slutliga empirin. Strategin vore till fördel för studien då uppsatsförfattarna upplevde att 
studien var beroende av att respondenterna hade förmåga att förse studien med fler potentiella 
intervjupersoner. Likaså vore urvalsstrategin fördelaktig då personer tillhörande grupper 
framtagna ur ett tvåstegsurval ofta inte känner till varandra vilket således innebär att dem inte har 
möjlighet att samtala innan intervjuerna skulle äga rum (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:40).   
 
Urvalet är vidare inte begränsat genom exempelvis ålder, kön eller liknande kategorier då studien 
haft en relativt begränsad tidsram. Däremot är yrket kvinnodominerande vilket gjort det svårare 
att integrera män i studien. Trots att männen är underrepresenterade i yrkesrollen har två män 
deltagit i studien vilket möjliggjort att båda könens röster blivit uppmärksammade. Utifrån 
urvalets icke-begränsning har en större population haft möjlighet att belysa den psykosociala 
arbetsmiljön utifrån flera perspektiv.  

 

6.4. Analys 
  
En styrka i studiens analys är det faktum att teorierna förklaras integrerat med den empiriska 
datan. Detta innebär således att de slutsatser som dragits är sammankopplade till verkligheten i 
egenskap av respondenternas upplevelser och inte endast kopplade till teoretiska aspekter 
(Denscombe 2009:144). Ytterligare en styrka i analysmetoden är det faktum att materialet 
bearbetats ett flertal gånger vilket således innebär att uppsatsförfattarna kunnat fastställa vilka 
ämnen och områden man i framtida forskning skulle ta fasta vid. Denscombe (2009:144) 
beskriver att detta tillvägagångssätt klassas som flexibelt i egenskap av att man i analysen kan 
framställa nya aktuella ämnen såväl som idéer. Uppsatsförfattarnas förförståelse kan betraktas 
som en svaghet i relation till analysmetoden i egenskap av att man skall genomföra kodningen 
med ett öppet sinne (Denscombe 2009:145). Under analysmetodens förlopp har en medvetenhet 
kring ens förförståelse bestående av egna erfarenheter och tidigare studier man tagit del av varit 
ett faktum. Trots en medvetenhet hos uppsatsförfattarna går det inte att fullkomligt säkerställa att 
förförståelsen inte påverkat den presenterade empirin. Däremot har båda uppsatsförfattarna i 
dialog med varandra diskuterat ens respektive förförståelse under analysmetodens gång med 
förhoppning om att förförståelsen inte ska spela in i den slutliga empirin. 
 
6.5. Etik  
 
Studien har i största möjliga mån eftersträvat ett arbete utefter de forskningsetiska principer som 
finns upprättade i Vetenskapsrådets föreskrifter (2017).  Dock kan dilemman och situationer 
uppstå under arbetets gång som man initialt inte reflekterat över. I relation till konfidentialitet 
som samtliga respondenter garanterats via informationsbrevet har ett potentiellt dilemma 



	 19 

uppstått. Urvalsstrategin för studien var ett så kallat snöbollsurval vilket innebär att de inledande 
kontakterna rekommenderat nya respondenter för studien. Respondenterna som haft möjlighet 
att rekommendera nya personer kan inte med säkerhet veta att deras rekommendationer deltagit i 
studien men det föreligger dock en chans att dem deltagit vilket isåfall innebär att de deltagande 
inte är garanterade konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2017). Samtliga respondenter har dock 
presenterats med “respondent” och en slumpmässig siffra efteråt vilket innebär att det är 
omöjligt att identifiera vem som står bakom empirin och dess citat. 
 
Samtliga intervjuer har bedrivits på en offentlig plats vilket också kan utgöra en risk för 
respondenternas konfidentialitet. Det föreligger svårigheter kring anonymitet i relation till att 
bedriva intervjuer på en offentlig plats (Vetenskapsrådet 2017). Däremot är det svårt för 
utomstående att begripa vad intervjun syftar till och således identifiera personen i relation till 
studien.  
 
6.6. Trovärdighet  
  
Uppsatsförfattarna har under studiens gång eftersträvat trovärdiga slutsatser vilket innebär att 
författarna strävat efter att uppnå hög validitet. Enligt Denscombe (2009:380) föreligger det 
svårigheter för forskare att bevisa att de har “fått det rätt”. Däremot finns det möjlighet att 
övertyga läsaren om att empirin är träffsäker genom olika val som forskare kan nyttja som ett led 
i ett arbete mot hög trovärdighet. Dock innebär åtgärderna inga garantier beträffande 
trovärdigheten då det inte finns några garantier att tillgå. Den tidigare forskning som använts i 
studien har varit av både kvalitativ och kvantitativ karaktär vilket innebär att olika datakällor 
använts som ett led i att öka trovärdigheten i studien. Initialt utformades en intervjuguide som 
under intervjuerna använts till samtliga respondenter (se bilaga C). För att stärka trovärdigheten i 
studien anser uppsatsförfattarna att intervjuguiden reducerat möjligheten för respondenterna att 
diskutera saker av irrelevant betydelse för studien. Som ett ytterligare led i ett arbete mot hög 
trovärdighet är det viktigt att respondenterna ges möjlighet att kontrollera datan och fastställa att 
den är korrekt. Respondentvalidering syftar till att kontrollera den faktiska träffsäkerheten och 
uppsatsförfattarnas förståelse och uppfattning vilket samtliga respondenter fått utrymme till att 
göra efter avslutad intervju (Denscombe 2009:380).  
 
6.6.1. Pålitlighet 
 
Pålitlighet beskrivs enligt (Denscombe 2009:381) som ett mätinstrument vars syfte är att ge 
tillförlitlig information. Hög reliabilitet innebär att oavsett vem som utför studien skall det finnas 
en möjlighet att presentera liknande resultat. Det är av stor vikt att forskaren kan redogöra för 
procedurer och metoder likaså som för analyser och beslutsfattande för att andra forskare skall ha 
möjlighet att upprepa forskningen. Inom kvalitativ forskning betraktar uppsatsförfattarna det 
svårt att tillgodose sig med samma resultat då intervjuarens roll har stor betydelse för intervjuns 
fortskridning. Följdfrågorna hade förmodligen varierat och varit av annan skepnad om någon 
annan utfört studien. Det föreligger också en risk att uppsatsförfattarna kan ha ställt ledande 
frågor under intervjuerna vilket innebär att studiens utfall kan gestaltat sig på annat sätt. Däremot 
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har vi i studien tydligt förklarat hur studien genomförts med syfte på procedurer som metoder, 
analys och beslutsfattande vilket således är möjligt för andra forskare att upprepa.  
 
6.6.2. Överförbarhet 
 
Denscombe (2009:382-383) belyser begreppet överförbarhet istället för generaliserbarhet när det 
gäller kvalitativa studier i småskalig form. Frågan är huruvida de upptäckter vi gjort i studie kan 
återfinnas i andra studier. För att en utomstående skall kunna avgöra hur studien är överförbar 
eller inte krävs det att läsaren har tillgång till information för vidare jämförelser. I studien är det 
nödvändigt att forskaren delger information kring exempelvis kön, ålder eller etnicitet för att 
läsaren skall ha möjlighet att överväga fyndens överförbarhet. Studien har inte fokuserat på någon 
kategorisering så som kön, ålder eller etnicitet vilket hade gynnat studiens överförbarhet. 
Däremot har vi beskrivit situationer inom ämnesområdet djupare och också skildrat den 
psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter utifrån vår empiri vilket kan bidra till en 
starkare överförbarhet. Trots att materialet är av småskalig form finns det stor möjlighet att andra 
kan ha liknande upplevelser och att resultatet därmed är överförbart på fler än dem som ingår i 
studien. 

7. Resultat  
 
I följande avsnitt presenteras resultatet utifrån fyra övergripande kategorier; Betydelsen av socialt stöd från kollegor 
och chefer, upplevelser av krav, känsla av kontroll, upplevelsen av sammanhang. Vidare presenteras en rad olika 
underkategorier till respektive övergripande kategori för att tydliggöra den insamlade empirin.  
 

 
 Ålder Verksamhet År i branschen Brukare 

Respondent 1 26 Offentlig 3 Barn 

Respondent 2 29 Offentlig 6 Barn 

Respondent 3 41 Offentlig 9 Barn 

Respondent 4 28 Privat 9 Barn 

Respondent 5 27 Privat 8 Vuxen 

Respondent 6 23 Privat 2 Barn 

Respondent 7 47 Offentlig 8 Vuxen 
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7.1. Betydelsen av socialt stöd från kollegor och chefer  
 
7.1.1. Vikten av goda relationer med kollegor  
 
Utifrån empirin har relationer visat sig vara av stor betydelse för samtliga respondenter. Däremot 
skiljer sig respondenternas förutsättningar för goda relationer i arbetet åt på grund av deras 
respektive arbetskonstellation. Tre respondenter skildrar bilden av en stark och god 
sammanhållning inom arbetslaget såväl att ett öppet arbetsklimat förekommer. Detta i egenskap 
av att respondenterna inte tvekar på att vända sig till sina kollegor i kniviga arbetssituationer för 
rådgivning och stöttning. Vidare beskrivs atmosfären överlag som positiv av respondenterna 
vilket styrks av av följande citat nedan:  
  
“[...] det är ingen som påvisar att den ena är bättre än den andra utan det är väldigt jämlikt bland assistenterna 
och att alla är bra på olika saker och att man lyfter fram det men det är nog mest att man är positiv och glad då 

man kommer till jobbet och så” (Respondent 4). 
   
En respondent beskriver även att relationen med kollegorna är så pass väl utvecklad att de även 
upprätthåller en privat kontakt utanför arbetet. Detta bidrar således till att assistenterna diskuterar 
arbetsfrågor utanför arbetet i syfte att kunna vara ett stöd till sina kollegor. Respondenten 
beskriver vidare hur kontakten med kollegorna betraktas som betryggande då de agerar som ett 
typ av bollplank för varandra vid besvärliga arbetssituationer.   
Två respondenter skildrar en annan uppfattning av hur relationen till kollegorna uppfattas. En 
respondent beskriver att den höga personalomsättningen som förekommer på arbetsplatsen är en 
bidragande faktor till att de anställda inte har haft möjlighet att skapa relationer till samtliga 
kollegor. Detta bidrar till att man inte upplever det stöd man hade önskat från sitt arbetslag. 
Vidare beskriver en annan respondent hur hen upplever att arbetslaget består av så kallade läger 
inom arbetslaget och att hen har placerats utanför. Detta grundar sig enligt respondenten i att 
man har olika syn på saker kring vad som är bäst för assistansanvändaren vilket påverkar 
relationen mellan kollegor negativt.  
 
“Det är tre olika läger, en utanför och två läger. Det är negativt, jag tycker man ska kunna lägga andra saker åt 

sidan. Det är mycket roligare att jobba om man är vänner” (Respondent 3). 
  
 
7.1.2. Ensamarbete versus dubbelbemanning 
 
Två av respondenternas arbete präglas av mer kollegiala relationer i den mån att 
assistansanvändarens behov kräver dubbelbemanning. För de berörda personliga assistenterna 
innebär det ett arbete med mer social interaktion. Resterande assistenter arbetar mestadels ensam 
vilket således innebär att de interagerar med andra i mindre utsträckning. De respondenter som 
arbetar tillsammans med en kollega beskriver det som en trygghet att ständigt ha möjlighet att 
rådgöra med en kollega under arbetspassets gång. En av dessa respondenter beskriver också att 
arbetets utformning känns tillfredsställande då hen har möjlighet att kunna samtala med sina 
kollegor under arbetspasset. 
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[...] speciellt då jag har arbetat med anställda som också varit mina vänner, att kunna prata ut med dem. Det 

har verkligen hjälpt med dubbelassistans. Jag tror att att något år innan jag började hade dem inte 
dubbelassistans. Det hade tydligen varit väldigt jobbigt.” (Respondent 6). 

 
En större majoritet av respondenterna upplever dock en avsaknad av kollegor såväl som arbetslag 
då deras arbete präglas av ensamarbete. En respondent beskriver hur en längre kontakt med 
kollegorna endast äger rum vid mötestillfällen då ledningen valt att avlägsna rapporttiden mellan 
de olika arbetspassen. Detta bidrar till att de anställda inte har möjligheten att samtala med sina 
kollegor efter avslutat arbetspass. Vidare beskriver en respondent att arbetet med 
assistansanvändaren skulle underlätta om det förekom dubbelbemanning men att detta inte 
endast kan betraktas som positivt. Enligt respondenten förekommer det en risk med två 
assistenter på plats i form av att det kan framkalla fler konflikter mellan assistenterna och 
föräldrarna i assistansärendet. Detta beskrivs i form av att ett maktspel mellan assistenterna och 
föräldrarna kan äga rum.  
 
[...] på ett sätt är det bra att ha en kollega som man kan diskutera med men samtidigt inte för det blir lite att det 

blir assistenterna mot föräldrarna och det blir lättare när man är två att gadda ihop sig lite, att man stör sig 
kanske mer på saker när man är två en om man hade varit en på något sätt. (Respondent 4). 

 
7.1.3. Från daglig kontakt till årlig kontakt med ledning  
 
Relationen till chef och ledning är även en faktor som skiljer sig åt hos våra respondenter. Det 
som skiljer sig åt markant är tidsfrekvensen kring då de anställda har en kontakt med sin närmsta 
chef. En respondent beskriver att kontakten med chefen endast sker en gång om året såväl att 
om dem vill förmedla något till dem anställda sker detta oftast via mejlkontakt. Respondenten 
beskriver även att det inte förekommer en önskan att ha en tätare kontakt med ledningen.  
 

“ Nej dem mailar ibland fast jag läser aldrig mail. Dem mailar informationsbrev och annat ibland. Vet att jag 
kan nå dem om jag skulle behöva” (Respondent 5). 

 
En tätare kontakt med ledningen beskrivs som onödig av respondenten då allt beslutsfattande 
kring assistansanvändaren sker av föräldrarna då hen bor i sitt hem. Fyra respondenter beskriver 
dock att kontakt med närmsta chefen i form av fysisk kontakt sker inom tidsintervallet varannan 
vecka men att det inte hör till ovanligheten att en daglig kontakt med sin chef sker under varje 
arbetspass. En majoritet av respondenterna berättar även att de har så kallade medarbetarsamtal 
med sin chef en gång om året för att föra en dialog kring arbetssituationen såväl om 
medarbetarnas välbefinnande och kompetensutvecklingsmöjligheter.  
 
Två respondenter berättar att det fysiska mötet med den närmsta chefen sker dagligen då deras 
chef även är förälder till assistansanvändaren.  
 

“ Ja, i det här fallet, varje dag eftersom mamman är chefen i assistansbolaget då dem öppnat eget”  
(Respondent 4). 
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7.1.4. Vikten av att kunna lyfta problem med sin chef  
 
En av respondenterna berättar att det föreligger svårigheter kring att lyfta problem med sin chef 
då chefen bland annat visat sig vara rädd för att ta tag i de problem som tidigare uppdagats av 
respondenten. Respondenten upplever att chefen inte känner till sitt ansvar gentemot sina 
anställda vilket i förlängningen innebär att de anställda inte får den stöttning de hade behövt.  
 
En annan respondent beskriver en ytterligare svårighet kring att lyfta problem med sin närmsta 
chef. Hen förklarar att det upplevs komplext att vara både förälder och chef samtidigt och 
därmed inta två roller i arbetet. Respondenten upplever att det råder svårigheter att lyfta problem 
med sin arbetsgivare som också är förälder till brukaren då arbetsgivaren har svårt att urskilja sin 
roll som chef och förälder. Föräldrarollen är den som oftast framträder då de anställda försöker 
lyfta problem vilket bidrar till komplikationer då assistenterna i regel lyfter ett problem i syfte att 
ha en dialog med sin chef.  
 
Respondenten beskriver nedan hur personalmöten på arbetsplatsen brukar äga rum: 
                                       

“De vann ofta argumentationer, och på personalmöten var det ofta så att många var rädda för dem, tre stycken 
som vågade ta upp saker men då blev det het stämning” (Respondent 6). 

 
Fyra respondenter beskriver däremot att de upplever att de kan lyfta problem med sin närmaste 
chef. Dock beskriver flera av respondenterna att deras respektive problem tas på olika stort allvar 
beroende på problemets karaktär. En respondent beskriver att hen kan ta upp problem med 
chefen men att mottagandet ibland kan uppfattas som att det sedan genast glöms bort efter det 
har lyfts. 

 
“[...] men sen så var det väl ibland så aa om man sa någonting så kanske det gick in genom ena örat och ut 

genom andra och sen vad det berodde på det vet jag inte om det var mycket att göra eller kanske inte var så viktigt 
för dem men oftast så tyckte jag det” (Respondent 1). 

  
En annan respondent beskriver även en likvärdig känsla då hen berättar att det inte alltid blir 
någon aktiv åtgärd i relation till de problem som lyfts i enskilda samtal och under personalmöten.  
 

7.2. Upplevelser av krav  
 
7.2.1. Outtalade krav i arbetet  
 
Gällande krav i arbetet upplever fyra av sju respondenter att det föreligger outtalade krav i arbetet 
förknippat med deras arbetsuppgifter. En av respondenterna är i dagsläget deltidsanställd då hen 
studerar men upplever ändå att arbetet tar enormt mycket tid på grund av de outtalade kraven. 
Hen berättar att en trolig anledning till att dessa krav förefaller på assistenten beror på att hen 
varit anställd under längst tid i den nuvarande arbetsgruppen. Hen beskriver vidare att trots att de 
outtalade kraven inte finns upprättade i hens arbetsbeskrivning hade arbetet ifrågasatts om inte 
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arbetsuppgifterna genomförts, och hen tillägger att det definitivt hade märkts av i arbetet om 
dem inte blivit genomförda.  
 

“[...] på grund av att man blir så nära brukaren så har man inte hjärta till att göra det helt enkelt fast man 
borde för sin egen skull [...]” (Respondent 2). 

 
Citatet från respondenten i fråga beskriver uttryckligen hens frustration kring de outtalade kraven 
och att de borde ifrågasättas för sin egen skull men att det föreligger svårigheter då man utvecklat 
en nära relation med brukaren.  
 
En annan respondent beskriver att de outtalade kraven inte nödvändigtvis kommer från chefer 
och ledning utan snarare hänger samman med ens egna pliktkänsla gentemot brukaren och 
arbetet i sig. En annan respondent förklarar att hen har full förståelse för de höga kraven som är 
upprättade då arbetet många gånger handlar om liv och död med syfte på medicinering. Däremot 
berättar respondenten att det vore betydligt lättare att uppnå de upprättade kraven om 
föräldrarna i fråga haft större förtroende gentemot assistenten då det i dagsläget upplevs svårt att 
genomföra arbetet exemplariskt då föräldrarna ständigt övervakar.  
 
7.2.2. Inbeodringsbar personal  
 
Inbeordran i arbetet som personlig assistent verkar utifrån den insamlade empirin vanligt 
förekommande, framförallt hos de respondenter som arbetar inom offentlig sektor. Endast en av 
respondenterna har aldrig blivit inbeordrad i sitt arbete utan när arbetspass inte är bemannade 
kommer hens arbetsgrupp väl överens kring huruvida situationen skall lösas utan att chef eller 
ledning behöver beordra in personal. Resterande respondenter upplever att de inte kan säga nej 
till arbete och upplever dessutom detta indirekta krav i arbetet som mycket stressande. En 
respondent beskriver även att assistenterna fick ta arbetspassen frivilligt för att undvika konflikter 
med ledning och chefer. Detta beskrivs nedan genom citat från respondent fyra som arbetar 
inom privat sektor och respondent sju som arbetar inom offentlig sektor. 
  

”Ja alltså man får världens utskällning om man inte kommer in” (Respondent 4). 
 

”Det går i perioder, det var ett tag som det var väldigt mycket” (Respondent 7). 
 

En av respondenterna som i dagsläget arbetar på deltid är på grund av anställningsformen inte 
inbeordningsbar men har under många år arbetat heltid där inbeordring varit en naturlig del av 

arbetet.  
 

”[...] nu då jag inte är inbeordringsbar för att jag är studieledig så blir jag stressad om någon ringer från dolt 
nummer för att jag tror att dem skall beordra in mig så det är väldigt stressande faktiskt. Definitivt ” 

(Respondent 2). 
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7.2.3. Hantering av utmanande beteende  
 
En majoritet av respondenterna uttrycker att de utvecklats mycket i arbetet då arbetet satt höga 
krav gällande assistenternas förmåga att hantera sociala, komplexa situationer tillsammans med 
assistansanvändarna. En del av assistansanvändarna har ett utmanande beteende som det 
beskrivits av assistenterna vilket dock har upplevts påfrestande då det skapat en oro hos 
assistenterna. Likaså har arbetet med assistansanvändare med ett så kallat utmanande beteende 
försatt assistenterna i svåra situationer med mycket människor i omgivningen beskrivs nedan:  
 

“[...]vilket är ganska påfrestande då man blir orolig sådär och hur man skall hantera det mot människor i 
omgivningen sådär [...]” (Respondent 2). 

 
Ytterligare en respondent som arbetar med en assistansanvändare med utmanande beteende 
beskriver arbetet som svårt att hantera då man som assistent måste hitta ett strukturerat sätt att 
arbeta med assistansanvändaren. Assistenterna beskriver att ett utmanande beteende hos deras 
respektive assistansanvändare kan orsaka blåmärken och rivsår vilket påverkar de psykiskt.  
 
7.2.4. Personlig utveckling i arbetet   
 
En annan respondent beskriver att hen fått ett ökat självförtroende i rollen som assistent då 
assistentens brukare agerade på ett sätt där man i sociala situationer var tvungen att försöka lugna 
ner hen. Assistenten beskriver att hen fick ropa och skoja med assistansanvändaren för att lyckas 
rikta fokus på något annat vilket initialt kunde kännas besvärande och utmanande för assistenten 
då dessa situationer kunde ske på offentliga platser. Detta beskrivs nedan: 
 

“Han hade lätt för att stänga av så man fick alltid försöka lugna honom och det fick man göra göra på 
spårvagnen, liseberg och så. Fick ropa och tjoheja bland folk var en utmaning men man växte i det också. 

Självförtroendet växer så absolut” (Respondent 6). 
 

Utifrån den insamlade empirin framkom det också att det sattes stora krav på assistenternas 
tålamod då assistansanvändarna kunde ha svårigheter med kommunikationen. Tålamodet sattes 
på spel då man som assistent fick utveckla nya sätt att kommunicera på för att nå fram och för att 
på sikt kunna förstå och göra sig förstådd gentemot sin assistansanvändare. Likaså uppkom 
situationer där assistenternas tålamod var centralt då assistansanvändare tog mycket lång tid på 
sig gällande vissa moment i vardagen och i situationer där exempelvis handduken skulle hängas 
upp på ett specifikt sätt. I denna specifika situation fick assistenten lära sig att finna ett lugn och 
acceptera att assistansanvändaren i fråga behövde hänga upp handduken på ett specifikt sätt för 
att må bra oavsett hur lång tid momenten behövde ta.  
 

“ Ja, sen är det det med tålamod. Han jag jobbar med är väldigt långsam, man måste vänta in. Typ som att 
hänga upp handduken efter han varit på toaletten, det kan ta fem minuter. Vi ska hinna med det och det, men 

man måste vänta i” (Respondent 5). 
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7.3. Känsla av kontroll  
 
7.3.1. Övervakning av föräldrar  
 
Utifrån den insamlade empirin tydliggörs den höga kontrollen personliga assistenter har förankrat 
i sitt dagliga arbete med assistansanvändarna. En majoritet av respondenterna uttrycker 
föräldrarna till respektive assistansanvändare som en psykiskt påfrestande faktor i deras 
psykosociala arbetsmiljö. Ett par personliga assistenter arbetar i privat verksamhet där föräldrarna 
till assistansanvändaren bedriver verksamheten och indirekt utgör en chefsroll som direkt 
befinner sig i hemmet tillsammans med assistent och assistansanvändare. Föräldrarna har i dessa 
situationer möjlighet att övervaka arbetet i större utsträckning vilket upplevts som ett 
maktutövande av samtliga personliga assistenter som befunnit sig i en situation där föräldrarna 
samtidigt varit deras chefer.  
 
“Att föräldrarna har koll på en hela tiden. Jag har ändå jobbat till och från i fem år och ändå litar dem inte på 
att jag kan eller att jag gör det jag ska. Att man hela tiden har någon som vakar över en att man gör rätt [...] 

(Respondent 4). 
 
De personliga assistenterna som befunnit sig i denna situation upplevde dessutom att deras 
respektive chefer kontrollerade det dagliga arbetet till en nivå utöver det vanliga.  
 
En av respondenterna kände sig konstant övervakad av föräldrarna och fick inte frångå någon av 
deras önskemål kring dagen med assistansanvändaren. Genvägar hem eller en annan spårvagn till 
en aktivitet än den föräldrarna angivit var direkt förbjudet och ifrågasattes per automatik. 
Dessutom åkte föräldrarna hem till assistenten om hen var sjuk för att kontrollera att personen i 
fråga befann sig hemma och inte ljög för dem. En av assistenterna beskrev situationen i hemmet 
med föräldrarna som enormt känslostormigt där föräldrarna ofta agerade manipulativt och 
spelade på känslor.  
 

“[...] ni får bara göra som vi säger, annars kan ni gå härifrån” (Respondent 6). 
 
Föräldrarna upplevdes må oerhört psykiskt dåligt enligt assistenten vilket assistenten i fråga hade 
empati för då hen berättar att hen förmodligen hade agerat liknande i deras situation med ett barn 
med behov av samhällets hjälp.  
  
7.3.2. Möjligheter att påverka arbetsuppgifter 
 
Utifrån det insamlade materialet framträder också assistenternas subjektiva upplevelse av kontroll 
i arbetet. Ett flertal av respondenterna upplever att dem har god kontroll över sina 
arbetsuppgifter och vad gäller deras möjlighet att prioritera i vilken ordning arbetsuppgifterna 
skall göras i. Ett flertal respondenter nämner att arbetsdagens aktiviteter kunde prioriteras och 
genomföras i valfri ordning men att mediciner och andra arbetsuppgifter av större betydelse inte 
fick frångås eller genomföras annan tid än den som angivits av naturlig förklaring. En av 
respondenterna nämner att hen har möjlighet att ta mer självständiga beslut i sitt arbete än övriga 
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i hennes arbetsgrupp då hon har längst erfarenhet och störst förtroende från såväl chefer som 
föräldrar. Detta beskrivs nedan av citatet: 
 

“Sen tror jag att jag har lite mer fria beslut än andra i min arbetsgrupp för det kan det är generellt ganska 
strukturerat att du skall göra såhär, såhär och såhär och jag kan frångå det lite mer än vissa andra i 

arbetsgruppen men generellt så är det ganska uppstakat” (Respondent 2).  
 
Andra respondenter upplevde större kontroll av chefer och föräldrar och därmed mer begränsad 
möjlighet till självständiga beslut i arbetet. En respondent beskriver hur hen kan uppleva att vissa 
arbetsuppgifter inte är gynnsamma gentemot brukaren men att hen tvingas genomföra dessa 
arbetsuppgifter ändå. Detta bidrar till att respondenten i vissa fall utför saker i skymundan. Detta 
beskriver respondenten nedan:   
 

“[...] jag tvingas göra något som jag verkligen inte tror att han mår bra av så är det tungt och så vet jag att det 
inte går att diskutera det liksom så då får, ibland så får jag göra vissa saker i smyg och det känns inte heller bra” 

(Respondent 4). 
  
7.3.3. Kontroll över schema   
 
Respondenterna uttryckte olika erfarenhet gällande deras kontroll kring arbetstider och deras 
respektive schema. En del respondenter har möjlighet till ett så kallat ”önskeschema” i arbetet 
där de har chans att påverka sina arbetsdagar och likaså flexibilitet kring byte av dagar. Detta 
beskriver en av respondenterna nedan:  

 
“Ja, personligen, ja. Innan har vi haft önskescheman och man haft ganska lätt att påverka och nu som 

nattassistents som studerar, alla studerar som jobbar natt, så vi kan byta och fixa lite som vi vill vilket är ganska 
bra [...]  (Respondent 2). 

 
 Andra respondenter skildrar möjlighet till ett påverkningsbart schema som mycket liten. Två av 
respondenterna uttryckte att deras respektive schema ändrades utan förvarning och utan en 
dialog med berörd assistent. Dessa assistenter uttryckte också en frustration gällande möjlighet till 
ledighet där ingen av dem vågade fråga om semester då den tidigare ifrågasatts negativt.  
 

“Det har varit väldigt många otrevliga diskussioner om det här schemat då det alltid läggs utöver, eller utifrån 
barnets bästa tycker dem, och att man gärna ändrar på schemat utan att säga till och så, att man göra såna där 

fulingar som man inte får lov att göra” (Respondent 4). 
 
Huruvida assistenterna hade möjlighet att påverka sitt schema eller inte tordes också ha ett 
samband med vilken typ av tjänst dem hade. De assistenter som arbetar dagtid och med 100 
procent sysselsättningsgrad visade sig ha betydligt svårare för att kontrollera och styra sitt 
schema.  
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7.4. Upplevelsen av sammanhang  
 
7.4.1. Insikt i vision och riktlinjer 
 
I intervjuerna framgår det att insikten rörande organisationernas mål och vision är bristfällig då 
en majoritet av respondenterna beskriver att dem saknar denna insikt. Upplevelsen är även att 
respondenterna tror att en insikt i detta såväl organisationens värdegrund skulle kunna bidra till 
ett förbättrat arbete gentemot assistansanvändaren. Beträffande insikten angående riktlinjer och 
krav ser bilden dock annorlunda ut då samtliga respondenter har en tydlig bild för sig vilka 
riktlinjer såväl krav som ställs på dem som anställda. Detta styrks nedan av citatet:  
 

“[...] jag vet vad föräldrarna vill att jag skall göra under mitt arbetspass, det vet jag, det är inte så att jag är 
osäker på det” (Respondent 4). 

 
Trots medvetenheten kring de upprättade krav och riktlinjer som finns beskriver två 
respondenter att dem inte delar samma uppfattning kring vilka riktlinjer som är av störst 
betydelse för brukarens välbefinnande. Denna uppfattning har inneburit att de två 
respondenterna på eget bevåg fått frångå riktlinjerna utan samråd med chef med motivering att 
initiativet är bäst för brukaren.  
 
”Det beror på vad det gäller. Jag är där för brukaren så jag gör vad som är bäst för honom så ibland bryter man 

ju lite men man gör det av ett bra skäl” (Respondent 3). 
 
7.4.2. Kompetensutveckling 
  
Utveckling är något som beskrivs av respondenterna som varierande. Överlag förekommer det 
inget utrymme för assistenterna att utvecklas vidare i yrket genom vidareutbildningar såväl kurser. 
Detta styrks av en respondent som beskriver följande:  
  
”Ja men just det här att det är att släcka bränder hela tiden, till exempel om man ska få gå på någon kurs eller 

någonting för att utvecklas i arbetet så kan det ganska ofta ställas in för att du istället behöver jobba för att det är 
så svårt med personal och sådär” (Respondent 2). 

 
Vidare beskriver en respondent att hen inte utvecklas speciellt mycket i sitt arbete. Detta beror på 
att respondenten tidigare har arbetet hos en brukare som var i behov av stor medicinsk 
omvårdnad. Hos denna brukaren utvecklades respondenten enormt men i det assistansärendet 
som respondenten befinner sig i dagsläget krävs inte en likvärdig medicinsk omvårdnad. Detta 
resulterar i att respondenten upplever att hens utveckling hämmas och  för att känslan av 
utveckling skall uppkomma igen kommer det krävas att respondenten söker sig vidare vilket 
således är fallet.  
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7.4.3. Arbetsmiljöns påverkan på brukaren 
  
Den insamlade empirin visar att samtliga assistenter upplever att deras respektive brukare 
påverkas av assistenternas psykosociala arbetsmiljö. En respondent beskriver att det dagliga 
arbetet kan innebära diskussioner om den psykosociala arbetsmiljön i interaktion med kollegor 
vilket många gånger har skett framför brukaren. Detta beskriver respondenten kan påverka 
brukaren negativt då egna erfarenheter talar för att brukaren gått i skymundan och stängt in sig. 
Det beskrivs vidare att brukarna uppfattas som oroliga och nedstämda om assistenterna 
signalerar att de är stressade i arbetet. Detta styrks av citatet nedan:  
  
[...] han vet ibland inte vad han ska göra med vissa assistenter, han får olika direktiv så det blir svårt för honom 

att fungera” (Respondent 3). 
 

[...] är hos en brukare som inte har något tal och så och kan uttrycka sig på det sättet. Hon tycker vi har verkat 
mer nedstämd [...] (Respondent 7). 

 
7.4.4. Möjlighet till återhämtning  
 
Gällande återhämtning skiljer sig respondenternas upplevelser. Beträffande om det förekommer 
tillräcklig tid för att utföra arbetsuppgifterna beskriver fyra av sju respondenter att utförandet av 
arbetsuppgifterna hinns med medan resterande anser att det föreligger svårigheter att hinna med 
samtliga arbetsuppgifter. Dem arbetsuppgifter som anses lida brist på tid att hinna med är primärt 
administrativa arbetsuppgifter. Det hör inte till ovanligheten att dessa läggs åt sidan under 
arbetspassets gång då brukaren i assistansärendet kräver assistentens fulla medvetenhet.  
 
 Övergripande för samtliga respondenter var att chansen till återhämtning under passen i form av 
rast var icke existerande då ingen av respondenterna hade möjlighet till rast. Det var även en 
utmaning för flera av respondenterna att hinna med det dagliga matintaget vilket bidrog till att 
man anpassade sina måltider i relation till hur ens arbetstid såg ut den dagen. Detta beskriver 
respondent 6 nedan: 
  
“[...] Passen var ganska korta så brukade äta innan, annars var det ifrågasättbart om man skulle äta på helgen 

då man arbetade längre, då var man tvungen att fråga om man fick äta” (Respondent 6). 
 
7.4.5. Drivkraften bakom yrket  
 
Samtliga respondenter har beskrivit vad det var som motiverade dem i att vilja arbeta som 
personlig assistent. Den vanligaste förekommande faktorn som framkommit är bevittnandet av 
utveckling hos brukaren. Detta är den främsta drivkraften inom professionen enligt 
respondenterna.. En respondent beskriver vidare hur drivande det är att se sin assistansanvändare 
klara vardagliga situationer trots hens funktionsnedsättning såväl den euforiska känslan som 
uppstår då man bevittnar brukarens framsteg. Det framgår även av två respondenter  att känslan 
av att göra nytta också är framträdande som en motivationsfaktor. Detta beskrivs genom en vilja 
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att vara delaktig i att assistansanvändaren upplever sig leva ett värdigt och gott liv. Detta styrks av 
citatet nedan: 
                                                                          
“ehm ja men det är ju det att man skapar den här relationen och att man känner att man får göra någons liv lite 

bättre. Skulle jag inte känna att jag gjorde ett bra jobb hade jag nog sökt mig någon annanstans. Ehm för det 
tycker jag är väldigt viktigt” (Respondent 2). 

  
En respondent beskriver även hur det personliga assistansyrket i sig är unikt i form av att man 
kan kombinera väldigt unika men framför allt roliga arbetsuppgifter som exempelvis utflykter till 
Liseberg, Universeum såväl som badhus. Vidare berättar två respondenter också att självfallet så 
är det även motiverande i och med att man får ut en lön då personlig assistans trots allt är ett 
arbete som är ens primära inkomstkälla.   
 
Två respondenter  beskriver att deras drivkraft till arbetet inte endast föreligger hos brukaren 
utan även hos sina kollegor. Kollegor spelar en central roll för att man skall orka genomföra sitt 
arbete på ett gott sätt. En respondent beskriver även att en stor motivationsfaktor är det 
känslomässiga band som skapas till brukaren då en stor portion tid spenderas tillsammans. Denna 
relationen har dock två sidor av myntet då det är en central drivkraft för respondenten men det 
kan även betraktas som en svårighet i arbetet. Trots hur fantastiskt det känslomässiga bandet till 
brukaren  är beskriver respondenten hur påfrestande det är då dagen kommer då man skall 
avsluta sin tjänstgöring hos assistansanvändaren. 

 
”Det var som att göra slut med en partner, att avsluta en relation” (Respondent 6). 

8. Analys  
 
I följande avsnitt diskuteras resultatet i relation till studiens teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning och 
empiri. Analysavsnittet presenteras utifrån studiens tre frågeställningar för att upprätthålla struktur och tydliggöra 
hur vardera frågeställning analyserats.  
 
 

8.1. Hur upplever personliga assistenter begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet i det dagliga arbetet?  
 
Hur personliga assistenter upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan förklaras 
utifrån Aaron Antonovskys teori KASAM - känsla av sammanhang. Antonovsky (2005:44) 
beskriver begreppet begriplighet i egenskap av att individen uppfattar stimuli såväl att man under 
förnuftiga former kan ta till sig fakta. Vid såväl förutsägbara som oförutsägbara situationer är det 
enligt Antonovsky nödvändigt att man har möjlighet att både ordna situationen men också 
förklara den för att uppnå begriplighet. Utifrån empirin framkommer det att respondenterna lider 
brist på kunskap kring respektive organisations mål och vision. Respondenterna förklarar att det 
vore betydligt lättare att göra ett bättre arbete gentemot brukarna om man haft större insikt i vad 
organisationen strävar och arbetar efter. Det framkom dock att insikten kring vilka krav som 
ställs på en som personlig assistent var betydligt större vilket underlättade arbetet med 
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assistansanvändaren. Utifrån Antonovskys begrepp begriplighet och vår empiriska data kan vi 
finna en koppling i egenskap av att personliga assistenter upplever begriplighet inom krav och 
riktlinjer hos företaget då dem vet vad som förväntas av dem. Däremot upplever inte 
assistenterna att dem når upp till begriplighet gällande organisationens mål och vision.   
  
Hanterbarhet är en komponent inom KASAM som enligt Antonovsky innebär att individen 
upplever att det finns tillräckliga resurser att tillämpa för att kunna tillgodose de krav som ställs 
på en som anställd (Antonovsky 2005:45). Trots att respondenterna har insikt i vilka krav som 
ställs på en som anställd är det tydligt att upplevelsen kring resurser för att tillgodose kraven är 
bristfällig. Det framgår i empirin att de administrativa uppgifterna är svåra att hinna med och 
inbeordringar tillhör vanligheten i verksamheterna. Detta påvisar att det inte förekommer 
tillräckligt med resurser för att tillgodose de krav som ställs på en som anställd. I empirin framgår 
det dock att respondenterna upplever att arbetet med brukaren inte blir lidande på grund av brist 
på resurser vilket resulterar i att hanterbarheten i detta fall är hög. Bristen på resurser kan även 
styrkas i tidigare forskning som genomförts där det framgår att personer som arbetar inom den 
sociala sektorn upplever att bristen på resurser påverkar i vilken utsträckning de kan utföra sina 
arbetsuppgifter. Känslan i denna forskning är att man inte finner tid till att tillgodose den 
befintliga arbetsbelastningen med tillräckliga resurser (Van Berkel & Knies 2016). Vidare beskrivs 
problematiken kring bristen på resurser i studien som Wagner, Van Reyk & Spence (2001) 
genomfört. Studien belyser den höga arbetsbelastningen och hur den påverkar de anställda med 
syfte på de anställdas frustrationsnivå gällande deras ambition att genomföra mer än dem förmår 
(Wagner, Van Reyk & Spence 2001). 
  
Den sista komponenten i KASAM är meningsfullhet vilket beskrivs som att människan har ett 
behov av att känna motivation kring de olika moment man genomför under ett livsförlopp. I 
praktiken innebär det att oavsett vilka krav och svårigheter man möter i livet så anser man i 
slutändan att det är värt att lägga ner tid och resurser på det man utför (Antonovsky 2005:46). I 
empirin framgår det att motiven bakom varför man arbetar som personlig assistent är motivation 
i relation till utveckling hos assistansanvändaren och möjlighet att se hen få leva ett värdigt liv. 
Ytterligare en drivkraft hos respondenterna har utifrån empirin visat sig vara den nära relation 
och känslomässiga band man utvecklar till assistansanvändaren vilket i sin tur gjort arbetet 
meningsfullt. Tidigare forskning som genomförts påvisar att arbetstillfredsställelse är en viktig 
kompentent hos individer. Detta beror på att arbetet i sig är en stor identifikationsfaktor vilket 
gör att känslan av arbetstillfredsställelse även kan påverka hur man känner tillfredsställelse i sitt 
egna liv (Pasupuleti, Allen, Lambert & Cluse-Golar 2009). Därav är det av stor vikt att de 
anställda känner tillfredställelse såväl motivation för sitt arbete för att uppnå en god 
livstillfredsställelse. 
  
8.2. Hur upplever personliga assistenter sin psykosociala arbetsmiljö utifrån 
krav- och kontrollaspekter? 
 
Problematiken kring outtalade krav och den stress de medför i arbetet kan förklaras utifrån krav- 
och kontrollmodellens ”spända arbeten”. De så kallade spända arbetena uppstår när 
arbetstagaren upplever höga krav och lite beslutsutrymme i arbetet vilket fyra av sju respondenter 
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uttryckligen gjort. Trots att de outtalade kraven inte är uttalade och finns integrerat i respektive 
respondents arbetsbeskrivning upplever berörda respondenter att dem inte har hjärta nog att inte 
genomföra arbetsuppgifterna. En av respondenterna berättar att hen borde ifrågasätta de 
outtalade kraven för sin egen skull men på grund av den väl utvecklade relationen gentemot 
brukaren inte kan med. Däremot bidrar spända arbeten enligt krav- och kontrollmodellen till en 
rad olika konsekvenser som ökad risk för sjukskrivning och andra psykiska och fysiska besvär 
(Weman-Josefsson & Berggren 2013:80-82). 
  
Ett flertal av respondenterna har under sin verksamma tid kommit i kontakt med inbeordring 
som enligt respondenterna beskrivits som mycket stressande. Viss forskning belyser just 
socialarbetares arbetsmiljö och dess brist på resurser i verksamheten i relation till den aktuella 
arbetsbelastningen (Van Berkel & Knies 2016). Inbeordran kan betraktas som ett sista alternativ 
från arbetsgivarens sida då verksamheten har brist på resurser vilket i sin tur påverkar de 
anställdas arbetsmiljö. Inbeordran blir också ett indirekt krav från arbetsgivaren då arbetstagaren 
har ytterst liten möjlighet att säga nej till inbeordring. Ytterligare en studie belyser arbetsmiljön i 
relation till resurser i verksamheten och vilka konsekvenser det medför. Studien belyser att 
socialarbetare känner sämre tillfredsställelse i arbetet på grund av att verksamheten inte kan 
tillgodose arbetet med tillräckliga resurser i form av personal (Wagner, Van Reyk & Spence 2001). 
Inbeordring som krav från arbetsgivaren innebär att arbetstagaren indirekt har lågt 
beslutsutrymme i arbetet och likaså låg kontroll då dem inte har möjlighet att påverka eller avsäga 
sig kravet från arbetsgivaren.  
  
Utifrån den insamlade empirin belyses respondenternas relation till deras respektive brukare och 
dem medförda kraven. Ett flertal brukare har ett utmanande beteende vilket upplevts som en 
påfrestande del i arbetet. Arbetet med utmanande brukare har också försatt assistenterna i 
svårhanterliga situationer med mycket människor runt om. Forskning tyder på att personal 
upplever sin arbetsmiljö som energikrävande och påfrestande då arbetet kan innebära ett nära 
arbete med personer med ilska, aggression och personlig problematik från brukarnas sida 
(Jansson, Johansson & Eklund 2013). Karasek och Theorells utformade modell belyser kvalitativa 
krav som syftar på svåra avgöranden och beslut såväl som arbetsuppgifter av hög svårighetsgrad 
vilket kan betraktas som en förklaring till assistenternas krav i relation till brukarna (Agervold 
2001:44-45). Empirin tyder på att arbetet med utmanande brukare är svårhanterligt och också på 
att arbetet sätter höga krav på assistenternas förmåga att ta snabba och viktiga beslut när 
brukaren har ett utmanande bland människor. Den insamlade empirin tyder på att den mest 
konkreta kontrollen i personliga assistenters arbete kommer från föräldrarna. I många fall arbetar 
assistenterna med barn där föräldrarna vistas i hemmen och därmed finns närvarande under stora 
delar av assistenternas arbetspass. Empirin visar också att vissa assistenter mått mycket psykiskt 
dåligt av föräldrarnas närvaro och direkt kontrollerande beteende. Forskning tyder på att det är av 
stor vikt att ens relation gentemot chefer är väl etablerade för att lyckas uppnå välbefinnande och 
en god arbetsmiljö (Shier & Graham 2010). Empirin tyder på att flera föräldrar utövat kontroll 
gentemot assistenterna som yttrat sig i form av övervakning i arbetet som exempelvis hembesök 
vid sjukskrivning, kring vilken väg eller spårvagn som användes samt kontroll över samtliga 
arbetsuppgifter i hemmet. Enligt en rapport av Socialstyrelsen (2007) är det viktigt att undvika 
konflikter med anhöriga då det har en negativ inverkan på den psykosociala arbetsmiljön.  
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Empirin visar däremot att assistenter som arbetar med vuxna brukare också haft påfrestande och 
kravställande arbetsgivare vilket innebär att assistenter oavsett typ av brukare upplever deras 
psykosociala arbetsmiljö påfrestande.   
 
Kontroll i arbetet har utifrån den insamlade empirin sett mycket olika ut. Ett flertal respondenter 
anser sig ha god kontroll över de arbetsuppgifter som skall genomföras samtidigt som de säger 
sig kunna prioritera när arbetsuppgifterna skall genomföras. En av respondenterna nämner att 
hen har möjlighet till större handlingsutrymme och kontroll i arbetet än övriga i hens arbetsgrupp 
på grund av att hen varit anställd under längst tid i arbetsgruppen. Enligt Karasek och Theorells 
krav- och kontrollmodell är kontroll en beroende variabel i huruvida arbetsmiljön anses bra eller 
dålig. Enligt modellen utgör den ideala situationen utifrån ett kontrollperspektiv hög kontroll 
medan den sämsta situationen, den så kallade ”iso-spända” situationen låg kontroll i arbetet. 
Enligt en rapport kan dock för hög kontroll i arbetet utgöra en stressfaktor för arbetstagare då 
man ställs inför beslut som kan tänkas göra arbetet mer problematiskt (Grönlund 2007).  
 

8.3. Hur upplever personliga assistenter socialt stöd från ledning och 
kollegor? 
 
Upplevelsen av socialt stöd skildrar sig olika i det insamlade empiriska materialet. Karasek och 
Theorell beskriver i sin teori att socialt stöd har en stor påverkan kring hur man kan hantera sina 
krav som anställd. Bristen på socialt stöd kan påverka arbetstagaren negativt i form av ökad 
sjukdomsrisk medan ett starkt socialt stöd från chefer och kollegor kan tillföra en hälsofrämjande 
effekt i arbetet. Socialt stöd kan ha en positiv inverkan på stressnivåerna i arbetet såväl som det 
betraktas som hälsofrämjande hos både mottagaren och givaren (Weman-Josefsson & Berggren 
2013:61). I den insamlade empirin framgår det att relationen mellan anställda och chefer ser olika 
ut, framförallt frekvensen kring hur ofta man träffar sin chef. Ett flertal respondenter upplever 
däremot att det föreligger svårigheter med att lyfta problem med sin chef vilket bidragit till ökad 
stress hos de anställda. Dessa respondenter upplever också att deras respektive chef inte tagit 
deras åsikter och tankar på allvar. I de fall chefen varit en nära anhörig, exempelvis en förälder 
har det sociala stödet varit totalt avsaknat vilket utgjort ett stressmoment.   
 
Detta styrks även av tidigare forskning som påvisar att brisen av uppskattning kring det arbete 
man genomför har en negativ påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Anställda är enligt 
forskning i behov av uppskattning för det individuellt genomförda arbete man utför i 
organisationen och föreligger det brister i uppskattning från ledning och chefer utgör det en 
viktig faktor till att anställda avslutar sin anställning (Tham 2006). 
  
Det framgår i empirin att socialt stöd från kollegor är av stor vikt för arbetsmiljön. 
Respondenterna eftersträvar goda kollegiala relationer i arbetet men socialt stöd i relation till 
kollegor ser olika ut beroende på personalomsättning och huruvida assistenten arbetar ensam 
eller tillsammans med en kollega. I vissa fall har assistansanvändaren haft dubbelbemanning vilket 
bidrar till att assistenterna arbetar med en kollega vilket således utgör högre grad av sociala 
relationer i arbetet. Detta styrks av Socialstyrelsen (2007) som påvisar att den största 
arbetsmiljörelaterade problematiken som förekommer hos personlig assistenter är just 
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ensamarbetet. Upplevelsen av isolering, utlämnande till assistansanvändaren och anhöriga såväl 
bristen på grupptillhörighet är inte ovanliga hos personliga assistenter. 

9. Slutdiskussion  
 
I följande avsnitt diskuteras resultatet på en övergripande nivå i relation till syfte och  frågeställningar. Vidare förs 
en kritisk diskussion kring uppsatsförfattarnas arbete och huruvida arbetet kunnat bedrivas annorlunda i relation 
till resultatet. Avsnittet presenterar vidare arbetets resultat och dess relevans för det sociala arbetets praktik och 
därtill vad resultatet har för betydelse för samhället i stort. Avsnittet presenterar slutligen studiens slutsats samt 
förslag på fortsatt forskning.   
 
 
I centrum för studien står den psykosociala arbetsmiljön och dess framträdande i personliga 
assistenters arbete med personer med funktionsnedsättning. Studiens ändamål är att besvara hur 
personliga assistenter upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i arbetet samt hur 
deras psykosociala arbetsmiljö upplevs utifrån krav- och kontrollaspekter. Likaså eftersträvar 
studien att besvara hur socialt stöd från såväl ledning och kollegor upplevs i arbetet.  
Det sammanställda resultatet visar på att assistenterna i första hand motiveras av att se brukaren 
utvecklas genom framsteg i vardagliga situationer. Likaså uttryckte respondenterna att de 
motiverades av att de själva upplevde att dem gjorde nytta för brukaren och lyckades bli delaktig i 
brukarens vardag. En kanadensisk studie belyser vikten av en god relation gentemot brukaren då 
relationerna i arbetet i sin tur avgör huruvida ens individuella livstillfredsställelse är (Shier & 
Graham 2010). Vår studie utgör i sig en förklaring till varför respondenterna motiveras av 
relationen gentemot brukaren då den bidrar till tillfredsställelse i livet vilket indirekt utgör en 
signifikant motivationsfaktor.  
 
Det tydliggörs utifrån den insamlade empirin att respondenterna anser sin psykosociala 
arbetsmiljö utifrån krav- och kontrollaspekter som relativt påfrestande och problematisk. En 
övervägande majoritet av respondenterna anser att föräldrarna i hemmet påverkar arbetsmiljön 
allra mest. Det har primärt varit övervakning och kontroll i arbetet från föräldrarna till brukaren 
samt oegentligheter mellan föräldrar och assistenter som inverkat på arbetsmiljön. En rapport 
från Socialstyrelsen (2007) understryker vikten av goda relationer med anhöriga på arbetsplatsen 
då konflikter sinsemellan har en negativ inverkan på arbetsmiljön. Däremot föreligger ett 
dilemma för föräldrarna där dem behöver parera rollen som chef samtidigt som de är brukarens 
förälder. I förhållande till assistenterna kan denna så kallade kombinerade roll som förälder och 
chef uppfattas som både kontrollerande och övervakande. Assistenterna upplever förmodligen 
chefens beteende som kontrollerande då chefen parallellt agerar förälder till brukaren i hemmet. 
Det faller sig förmodligen naturligt för föräldern att agera omhändertagande och för barnets 
bästa i samtliga lägen vilket kan yttra sig i ett kontrollerande och övervakande beteende. Detta 
beteende och agerande kan givetvis vara svårt att förhålla sig till som personlig assistent då man 
inte vet om sin chef är primärt chef eller förälder.  
 
De föräldrar som också utgör assistenternas chefer har ett stort ansvar gällande den aktuella 
arbetsmiljön i hemmet då de utgör assistenternas arbetsgivare. Inte nog med att personen i fråga 
behöver parera rollen som förälder och chef samtidigt behöver personen i fråga också skapa en 
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trygg och säker arbetsmiljö för arbetstagarna. Trots att det yttersta ansvaret för arbetsmiljön 
förefaller på arbetsgivaren kan svårigheter i arbetsmiljöarbetet tänkas förekomma. Som både chef 
och förälder kan det i praktiken föreligga svårigheter med att uppnå en sund arbetsmiljö då man 
som förälder säkerligen har egna preferenser kring huruvida man vill att arbetet skall bedrivas och 
skötas av assistenterna gentemot brukaren. I det sociala arbetets praktik kan den psykosociala 
arbetsmiljön framförallt vara svår att upprätthålla i de fall arbetsgivaren utgör brukarens förälder 
då arbetsgivaren behöver parera både arbetstagaren och brukarens intressen vilket inte sällan 
kolliderar. 
 
Outtalade krav i arbetet är ytterligare en variabel som påverkar arbetsmiljön negativt. Det 
framkommer åsikter ur det empiriska materialet om att de outtalade kraven i deras respektive 
arbetsbeskrivning bidrar till hög stress i arbetet och upptar mycket av assistenternas arbetstid. 
Likaså uttrycks det en frustration kring låg uppskattning i relation till de outtalade kraven. Utifrån 
en artikel förankrad i Sverige skildras specifikt ledningens brist på uppskattning gentemot sina 
anställda i den sociala sektorn där också brist på uppskattning utgör en signifikant orsak till 
uppsägning från arbetstagarens sida (Tham 2006). Hypotetiskt sett kan de outtalade kraven i 
arbetet kopplas ihop med krav från högre chefer vilket senare landar på assistenterna som är ute i 
verksamheten tillsammans med assistansanvändarna och har större möjlighet att påverka det 
dagliga arbetet. Då en klar majoritet av respondenterna upplever outtalade krav som en nästintill 
implementerad del i arbetet känns det högst troligt att chefer har påtryckningar ovanifrån som 
måste tillämpas i verksamheterna.  
 
Assistenterna upplever att det föreligger outtalade krav i arbetet med brukarna vilket till följd 
påverkar deras psykosociala arbetsmiljö. Kraven har initialt kommit från arbetsgivare eller 
föräldrar men då assistenterna förväntas vara brukarnas ”händer och fötter” blir det likaså svårt 
för assistenten att avböja brukarnas individuella önskemål om insatser. Då assistenterna upplever 
att både krav och förväntningar är upprättade och implementerade i arbetet föreligger det en stor 
risk att assistenterna åtar sig arbetsuppgifter som inte finns upprättade i deras arbetsbeskrivning. 
Utifrån ett samhällsperspektiv kan det innebära att yrket personlig assistans kan komma att 
utvecklas till ett arbete där assistenterna hypotetiskt sätt tvingas gå med på vad som än önskas 
från arbetsgivare och brukare om inte arbetsvillkoren definieras mer tydligt än hur de är idag. Då 
studien belyser huruvida assistenterna upplever sin psykosociala arbetsmiljö i form av bland annat 
krav i det dagliga arbetet kan studien vara till användning för arbetsgivare inom området 
personlig assistans. Specifikt kan studien bidra till ett förebyggande arbetsmiljöarbete då studien 
tydligt belyser och pekar på brister inom yrket. 
 
Det står klart att det för respondenterna är viktigt med sociala relationer på arbetsplatsen. För en 
del av respondenterna fungerar sammanhållningen bra på arbetet där man tillsammans i 
arbetslaget samarbetar och hjälps åt. Andra respondenter upplever dock inte att sammanhållning 
är lika stark men beskriver att de saknar att vara omgiven av ett arbetslag och önskar att dem 
kunde få mer social interaktion i arbetet. Relationer på arbetsplatsen visar sig ha en tydlig 
koppling till ens livstillfredsställelse i stort enligt studier och efter fortsatt forskning kring krav- 
och kontrollmodellen av Karasek och Theorell utformades ”socialt stöd” som en avgörande 
variabel kring ens arbetstillfredsställelse (Weman-Josefsson & Berggren 2013:61).  
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Dem sju genomförda intervjuerna har sammantaget bidragit till ett så kallat mättat resultat där vi 
anser att våra tre frågeställningar samt syfte är besvarat. Intervjuerna har bidragit till sju olika 
perspektiv på personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö förankrat i både privat och offentlig 
verksamhet. Varje enskild intervju har vidare besvarat hur deras psykosociala arbetsmiljö upplevs 
utifrån bland annat tillgång till resurser, utveckling, stimuli, krav, kontroll och socialt stöd. De 
besvarade frågeställningarna har sammanfattningsvis belyst arbetsmiljörelaterade risk- och 
friskfaktorer i arbetet med personer med funktionsnedsättning vilket vidare innebär att syftet 
med studien uppfylls enligt vårt tycke. Ett axplock av de riskfaktorer som belysts i studien är brist 
på resurser, utvecklingsmöjligheter, beslutsutrymme, kollegial interaktion samt höga krav och låg 
kontroll i arbetet. De friskfaktorer som primärt belysts i studien är den goda relationen till 
brukaren, det gemensamma arbetet med kollegor, möjlighet att påverka arbetsuppgifter i viss 
mån, individuell utveckling och roliga arbetsuppgifter med brukaren.  

Vad som hade kunnat bedrivas annorlunda i studien i relation till resultatet tordes kunna vara 
urvalet i studien. Könsfördelningen bland respondenterna blev sammantaget fem kvinnor och två 
män då vi inledningsvis hade kontakt med en man och tre kvinnor. Initialt var det manliga, 
fysiska könet underrepresenterat och de personerna vi inledningsvis hade kontakt med härledde 
senare oss till en övervägande majoritet kvinnor likaså. Yrket personlig assistent är 
kvinnodominerat och därav befinner det sig färre män ute i verksamheterna vilket också 
avspeglar sig i studien då vi nått fram till färre män än kvinnor. Vid etableringen av kvinnor på 
arbetsmarknaden blev kvinnorna styrda att välja yrken enbart inom den sociala sektorn vilket idag 
kan ses som en förklaring till varför socialt arbete är kvinnodominerande (Hirdman 2001:175-
176). Det är svårt att avgöra huruvida resultatet hade påverkats av en mer jämnare 
könsfördelning bland respondenterna men det vore inte minst intressant att få ytterligare manliga 
perspektiv integrerat i empirin.  
  
Ytterligare en aspekt som hade kunnat bedrivas annorlunda i relation till vårt resultat var miljön 
för respektive intervju. Enligt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:42) är platsen för intervjun 
viktig för att respondenterna ska känna sig bekväma under intervjusituationen. Respondenterna 
fick möjlighet att själva bestämma platsen för intervjun och samtliga intervjuer hölls på ett café. 
Intervjuplatsen innebär indirekt en plats med människor runt om vilket kan upplevas som 
distraherande och möjligtvis också som en typ av blockering för att inte kunna uttrycka det man 
vill i stunden. Det är omöjligt att påvisa att den slutliga empirin hade blivit annorlunda om miljön 
för intervjuerna sett annorlunda ut men miljöaspekten är trots allt intressant att reflektera över. 
Som tidigare nämnt har dock respektive respondent själv fått bestämma plats för ändamålet vilket 
känns betryggande utifrån vårt perspektiv.   
  
En av de främsta styrkorna i studien i relation till resultatet är respondenternas olika infallsvinklar 
på yrkets psykosociala arbetsmiljö. Respondenterna har olika erfarenheter sett till om dem är 
aktiva inom privat eller offentlig verksamhet likväl som erfarenhet av brukare med olika typer av 
behov. Respondenterna har i övrigt arbetat som personlig assistent olika länge vilket också bidrar 
till olika perspektiv och dimensioner till vårt resultat. Intervjuerna har inte heller präglats av 
studiens teoretiska utgångspunkter då de valda teorierna initierades utefter att empirin insamlats 
och transkriberats.  
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Större delen av den integrerade forskningen vi använt oss är förankrad i andra länder än i Sverige. 
På grund av få studier med utgångspunkt i Sverige har forskning från andra länder integrerats i 
studien vilket väcker diskussion kring om den tidigare forskningen tordes påverka vårt resultat. 
Den forskning som föreligger i studien är från USA, Kanada, Australien och Nederländerna och 
det finns även forskning förankrad i Sverige. USA, Kanada och Australien har liknande 
välfärdssystem men skiljer sig åt från Nederländerna och samtliga fyra länder skiljer sig åt från 
Sverige. Det svenska välfärdssamhället bygger på en socialdemokratisk ideologi där staten är 
central och inbegriper alla medborgare i den offentliga välfärden. Däremot bygger USA, Kanada 
och Australiens välfärdssamhälle på liberalism som istället hävdar att medborgarna inte skall vara 
beroende av staten utan istället skall lösa sina problem på egen hand. I Nederländerna är 
välfärdssamhället mer konservativt och byggt runt familjen vilket innebär att det närmaste 
nätverket har det yttersta ansvaret gällande välfärden (Blomberg & Petersson 2006:138-139). Det 
svenska välfärdssamhället är tydligt kopplat till insatsen personlig assistans då insatsen regleras av 
statliga organ. De liberala och konservativa välfärdssamhällena har inte lika omfattande statliga 
insatser vilket kan innebära att personlig assistans inte är lika vanligt förekommande utanför 
Sverige och således kan forskningen kring den psykosociala arbetsmiljön se betydligt annorlunda 
ut.  
  
Däremot är den sammantagna forskningen förankrad i USA, Kanada, Australien, Nederländerna 
och Sverige i linje med vad respondenterna i vår studie står för. Såväl forskningen som den 
insamlade empirin tyder på en psykosocial arbetsmiljö präglad av hög arbetsbelastning, brist på 
resurser och uppskattning samt ett arbete som inkräktar på ens privatliv. 
 
9.1. Slutsats  
 
Sammanfattningsvis upplever personliga assistenter sin psykosociala arbetsmiljö initialt präglat av 
höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd. Empirin bekräftar vidare Karasek och Theorells 
beskrivning av ett så kallat ”spänt arbete” där assistenternas arbetssituation generellt tillhör. De så 
kallade ”spända arbetena” bidrar i sin tur till en rad negativa konsekvenser som yttrar sig både 
fysiskt som psykiskt. Specifikt utgör de höga kraven i arbetet outtalade krav i det dagliga arbetet 
samt inbeordran från arbetsgivarens sida. Assistenterna upplever vidare en generellt låg kontroll i 
arbetet då föräldrarna övervakar det dagliga arbetet med brukarna.  
 
Assistenterna upplever generellt stora brister kring det sociala stödet med såväl kollegor och 
chefer. Ensamarbetet utgör den signifikanta orsaken till varför assistenterna upplever brist på 
socialt stöd då kollegiala interaktioner inte förekommer i arbetet med brukaren ensam. 
Assistenterna har kontakt med sin respektive chef i olika hög utsträckning, men gemensamt för 
assistenterna är deras åsikt kring vikten av en närvarande chef. Vidare visar resultatet att 
personliga assistenter utvecklat ett självförtroende i sin yrkesroll då arbetet innebär stora 
utmaningar i vardagen med personer med funktionsnedsättning.   
 
Avslutningsvis har studien bidragit till att belysa hur den psykosociala arbetsmiljön yttrar sig inom 
professionen personlig assistans i Västra Götalandsregionen. Utifrån hur empirin avspeglat 
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arbetsmiljön tydliggörs arbetsgivarnas viktiga arbete framåt för att lyckas öka friskfaktorerna 
inom personlig assistansyrket. 

9.2. Förslag på fortsatt forskning 
 
I fortsatta studier hade det varit intressant att fokusera på hur personliga assistenter bemöts i 
hemmen av närvarande föräldrar då respondenterna uttryckligen benämnt föräldrarna som en av 
de tydligaste orsakerna till bristfällig psykosocial arbetsmiljö. Utifrån studiens resultat har 
relationer med såväl brukare, kollegor samt föräldrar visat sig ha stor inverkan på ens 
livstillfredsställelse likväl som på ens motivation i arbetet som ens psykosociala arbetsmiljö.  
 
Vidare hade det varit intressant att studera ämnet vidare men med fokus på om det råder någon 
skillnad mellan könen och deras uppfattning av dess psykosociala arbetsmiljö. Ämnet vore 
intressant att studera för att lyckas skapa sig en större bredd och en bättre uppfattning om 
könsskillnader har någon betydelse för hur man uppfattar sin arbetsmiljö. I den genomförda 
studien har respondenter från både privat och offentlig verksamhet bidragit till den insamlade 
empirin där vi som skribenter inte urskilt verksamheterna. Det vore däremot intressant att 
studera huruvida assistenter i privat respektive offentlig verksamhet upplever sin psykosociala 
arbetsmiljö för att senare fokusera på de eventuellt rådande skillnaderna för att synliggöra brister 
på ett mer tydligt sätt.  
 
Vi anser att det vidare borde studeras mer kring ämnet då forskningen i dagsläget upplevs som 
bristfällig. En kvantitativ ansats i någon av föregående förslag på fortsatt forskning vore 
intressant att tillämpa för att lyckas fånga upp en större population som senare kan tillämpas i 
större verksamheter eller för kommun och landsting gällande större frågor.  
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Bilagor     
 
Bilaga A: Informationsbrev 

 
En studie om psykosocial arbetsmiljö hos personliga assistenter 
   
Vi är två studenter vid namn Amanda Bohäll och Emma Malmström. Vi studerar Organisering 
och ledning av arbete och välfärd, inriktning socialt arbete vid högskolan i Halmstad. 
  
Syftet med studien är att undersöka personliga assistenters upplevelse av deras psykosociala 
arbetsmiljö. Fokus riktas mot vilka faktorer i arbetet som hindrar respektive främjar en god 
arbetsmiljö. Studien kommer genomföras med yrkesverksamma personliga assistenter inom såväl 
privat som offentlig sektor i Västra Götalandsregionen. Studien kommer att bygga på  intervjuer 
som beräknas ta cirka 60-90 minuter. Resultatet från intervjuerna kommer att publiceras i en 
studentuppsats. När uppsatsen är godkänd kommer den att publiceras på internet (www.diva-
portalen.org). Om du väljer att delta i studien kommer vi att skicka den färdiga uppsatsen till dig 
via mail. 
  
Du som intervjuperson beslutar själv när och var intervjun skall ske. Intervjun kommer spelas in 
och skrivas ut och presenteras i vår uppsats. Vi eftersträvar största möjliga konfidentialitet i vår 
studie. Det innebär att det du säger i intervjun kommer lagras på ett oåtkomligt sätt för andra. 
Inspelningarna och den utskrivna texten kommer sedan att raderas när uppsatsen är godkänd och 
du kommer ha möjlighet att ta del av uppsatsen genom en kopia. Vidare kommer samtliga 
informanter att avidentifieras så att de som läser uppsatsen inte kan veta att just du har deltagit i 
studien 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst utan anledning avbryta ditt 
deltagande. 
  
Vi frågar härmed om du är villig att delta i denna studie. Vänligen besvara detta mail och meddela 
om du vill delta i studien. 
  
Ansvariga för studien är: 
Studenter och handledare vid Högskolan i Halmstad 
  
Kontaktuppgifter till studenter 
Amanda Bohäll - xxxx-xxxxxx 
Emma Malmström - xxxx-xxxxxx 
  

Kontaktuppgifter till handledare 

Sara Högdin - xxxx-xxxxxx 

 
                



	

Bilaga B: Samtyckesblankett 
 
Jag samtycker härmed till att medverka i studien som undersöker personliga assistenters 
psykosociala arbetsmiljö. Jag har delgivits att jag kan avbryta min medverkan under studiens gång 
utan närmare anledning. Personuppgifter skall behandlas konfidentiellt, så att min identitet inte 
röjs.  
 
Personuppgifter och det insamlade intervjumaterialet kommer bevaras på ett sådant sätt att 
obehöriga ej kommer att ha tillgång till dem. Denna information kommer endast nyttjas för att 
framställa en kandidatuppsats men jag är medveten om att slutversionen kommer publiceras 
offentligt.  
 
 Härmed godkänner jag att delta i studien.  
     
    
    
Ort och Datum ___________________________________ 
      
 
Namnförtydligande ________________________________ 
 
Signatur ________________________________ 
      
Studenter _______________________________________ 
      
________________________________________________ 
 
 
     
    
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Bilaga C:  Intervjuguide 
  
Bakgrundsfrågor 
  

• Hur länge har du arbetat som personlig assistent? 
• Har du erfarenhet av att arbeta inom offentlig eller privat sektor? 
• Har du arbetat hos flera olika brukare? 
• Vad är det bästa med ditt jobb? 
• Vad är den största utmaningen i ditt arbete? 

  
Relationer  
  
Kollegor 
 

• Hur många är ni som arbetar i arbetslaget? 
• Hur ser er sammanhållning ut? 
• Upplever du att du kan lyfta problem med dina kollegor och isåfall, hur gör du det? 
• Behöver du i vissa moment hjälp av dina kollegor, isåfall hur ofta sker detta? 

  

Ledning 
 

• Hur ofta träffar du din närmsta chef? 
• Upplever du att du kan lyfta problem med din chef? 
• Anser du att din chef tar dina problem på allvar? 
• Brukar du och din chef ha exempelvis medarbetarsamtal? 

 

Brukare 
• Hur ser din och din brukares relation ut?  
• Finns det något hinder som hämmar eran relation? 
• På vilket sätt har du möjlighet att göra ett bra arbete för din brukare?  
• Hur upplever du att din psykosociala arbetsmiljö påverkar din brukare?  
• Anser du att du har tid att genomföra alla moment med din brukare under ditt 

arbetspass?  
 

Utveckling 
 

• Vilken insikt har du i din organisations mål och vision?  
• Hur tror du att denna kunskap påverkar ditt arbete gentemot brukaren? 
• Vilken insikt har du i din organisations riktlinjer och krav? 
• Hur tror du att denna kunskap påverkar ditt arbete gentemot brukaren? 
• Vad motiverar dig i arbetet som personlig assistent? 
• På vilket sätt utvecklas du i ditt arbete? 



	

• Hindras din utveckling i arbetet av något? 
 
Arbetsförhållande 
 
 

• Hur upplever du din arbetsbelastning? På vilket sätt är den bra/dålig? 
• Upplever du att din arbetstid är tillräcklig för att utföra dina arbetsuppgifter? 
• Finns det några psykiskt påfrestande arbetsuppgifter på din arbetsplats? Vilka? 
• Hur upplever du kraven på dig som anställd? På vilket sätt är de höga/låga? 
• Hur tror du “ensamarbete” påverkar din arbetsbelastning? 
• Hur har du möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter? 
• Kan du prioritera i vilken ordning du ska utföra dina arbetsuppgifter? 
• Vad händer om du inte följer era rutiner? 
• Har du möjlighet att påverka förändringar? Blir du tillfrågad innan förändringar 

genomförs? 
• Upplever du att dina förslag till förbättringar tas på allvar? 
• Hur kan du påverka ditt schema?  
• Hur har du möjlighet att återhämta dig under ditt arbetspass?  
• Får du den vila du behöver mellan dina arbetspass? 
• Hur har du möjlighet att koppla av när du är ledig? 

 
Övrigt  
 

• Finns det något du vill tillägga utöver det vi samtalat om?  
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