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Abstract  
 
This essay is about personal assistance for persons with considerable intellectual disabilities. 
The purpose with the study is: to examine personal assistance for individuals, who can`t speak 
for themselves, to examine how the individuals can determine and get influence into their 
assistance and how they can get help with it, to examine the role of an representative in 
relation to the serviceuser´s assistance and examine if there are factors of gender in the 
interviews.  
 
The chosen method is qualitative interviews.  
 
The interviews has been analysed through earlier research about personal assistance and 
theoretical perspectives like: influence, integration and citizenship and discussed through 
perspectives of social psychology.  
 
The main conclusions are: the influence the serviceusers can have is through persons who 
know them very well, the role of the representatives are indistinct, the serviceusers can´t 
determine their assistance themselves and need help with it from relatives, representatives, 
personal assistants and managers, the persons who know the serviceuser intimately are best to 
transform the needs to assistance. The factors of gender, are that there are more men as 
personal assistants than in the care of elderly, and the representatives are mostly men. The 
personal assistants appreciates the time they have for the serviceuser, the work can be lonely 
and demanding. 
 
Key-words: personal assistance, intellectual disabilities, influence, social psychology, self-
determination.  
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Förord 

 
Att äntligen bli färdig med en uppsats är en skön och tillfredsställande känsla. Men även att 
befinna sig i en sorts skapandeprocess då arbetet pågått är och har varit härligt – och 
besvärligt!   
 
Jag vill passa på att tacka alla informanter för att ni bjöd på er tid och tog emot mig och min 
bandspelare, utan er hade inte denna uppsats kommit till! Andra personer som jag gärna vill 
tacka är alla personer som jag har kontakt med i mitt dagliga arbete: alla brukare, alla 
medarbetare och anhöriga som jag hela tiden lär mig mer av. Ni är på många sätt verkligen en 
källa till inspiration och jag hoppas att jag i mitt ”forskande” också kan inspirera er. Vi 
befinner oss i ett spännande kunskapsfält. 
 
Tack till min handledare, Hans Bengtsson, för intressanta synpunkter, goda råd och för det 
intresse du visat för mitt ämne. 
 
Slutligen är min tålmodiga familj värd ett alldeles särskilt tack, livet blir snart lite normalare 
igen. Datorn blir mer tillgänglig för er, jag ska inte använda den på bra länge – tror jag! 
 
 
Rosenholm i maj 2007 
 
Annicka Kabell-Kjaer 
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KAPITEL 1. Inledning 
 
 
Den 1 januari 1994 trädde lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
lagen om assistansersättning (LASS) i kraft. Härmed öppnades också rätten till insatsen 
personlig assistans. Enligt Larsson (2004) innebär denna rätt till assistans en stor förändring 
för brukaren, med nya möjligheter att påverka sin egen livssituation och att med assistansens 
hjälp kunna uppnå frihet, oberoende och självbestämmande. Här bryts en lång tradition 
skriver Gough (2004), en tradition av hur välfärdstjänster och omsorgsarbete utformas. 
Genom assistansreformens konstruktion knyts resurserna till brukaren istället för till en 
verksamhet och Gough (ibid.) påpekar att det är den funktionshindrade själv, eller dennes 
företrädare som är uppdragsgivare. Uppdraget är att ge hjälpen på det sätt som individen 
behöver. 
 
Sedan 2001 har jag själv verkat som arbetsledare för personliga assistenter. Som områdeschef 
inom en kommuns handikappomsorg har jag kommit att bli särskilt intresserad av personlig 
assistans. Jag är fascinerad av yrket i sig, med den nära hjälp som assistansen innebär och den 
relation som uppstår mellan brukare och assistent. I mitt vardagliga arbete har det många 
gånger slagit mig hur otroligt olika arbetet kan vara för personliga assistenter beroende på 
vilken arbetsplats man har. Jag har också, minst lika många gånger, tänkt att personlig 
assistans är ett fantastiskt stöd för de personer som jag känner till och som beviljats assistans.  
 
Visst kan jag se att det finns en samhällsekonomisk aspekt kring personlig assistans som inte 
är helt enkel att förbise, insatsen är dyr för stat och kommun och tar mycket resurser i 
anspråk. Riksrevisionen anger i sin granskning av personlig assistans (RIR 2004:7) att det för 
kommunerna är billigare om den enskilde väljer personlig assistans och därigenom får statlig 
ersättning genom LASS än om denne väljer gruppboende. Men för den offentliga sektorn i sin 
helhet är personlig assistans mycket dyrare än gruppboende. Jag kan ha förståelse för att 
regeringen av dessa skäl vill se över assistansreformen.  
 
Jag har mindre förståelse för den åsikt eller diskussion, som jag i mina studier stött på, som 
talar för att begränsa möjligheten till assistans till att gälla bara för dem som själva kan styra 
sin assistans och själva har förmågan att vara arbetsledare för sina assistenter, vilka enligt min 
egen tolkning är vissa personer, endast ur personkretstillhörighet 3. Det finns 3 målgrupper 
angivna i LSS, så kallade personkretsar: 

 
1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 
2. personer med, i vuxen ålder, förvärvad hjärnskada,   
3. personer med omfattande, varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder.  

 
Riksrevisionens granskning (ibid.) uppger ett stort problem i att det finns en motsägelse 
mellan insatsens utformning och nuvarande målgrupper. Assistansreformen bygger på tanken 
om valfrihet, självständighet och integritet samtidigt som insatsens utformning förutsätter att 
brukaren är självständig och har förmåga att tillvarata sina intressen. I granskningen menas att 
det endast är en del av assistansanvändarna som har förutsättningar att klara av att styra sin 
assistans och att tillgodogöra sig den frihet som personlig assistans kan medföra. Över 40 % 
av dem som har personlig assistans med assistansersättning har sådana funktionshinder som 
innebär svårigheter att styra sin assistans. För mig betyder det resonemanget att personer med 
utvecklingsstörning, autism och förvärvade hjärnskador, personkretsen 1 och 2, inte kan 
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uppleva eller hävda valfrihet, självständighet och integritet eller tillgodogöra sig den frihet 
som assistansen medför. Jag håller inte riktigt med om det. Självklart behöver dessa personer 
hjälp av företrädare och andra människor i sin omgivning för att bevaka sina rättigheter, 
behov och intressen. 
 
När det gäller den egna förmågan att formulera sina behov för sina assistenter så är min 
uppfattning den att assistansen måste utgå från individens faktiska behov av personlig 
assistans och inte utifrån förmågan att formulera dem – det kan ju som sagt vara så att en 
anhörig eller annan företrädare, t.ex. god man, kan göra det i brukarens ställe. Jag är 
intresserad av att ta reda på mer om hur brukaren i praktiken företräds och hur företrädaren 
omsätter brukarens behov och önskemål till personlig assistans. Personligen är jag överlag 
positivt inställd till möjligheten att få insatsen personlig assistans, för de brukare som idag har 
rätt till det, oavsett personkretstillhörighet.  
 
Många studier behandlar, enligt Socialstyrelsens inventering av forskningsläget kring 
personlig assistans (2005), assistans till personer med funktionshinder generellt utan att 
uppmärksamma och göra tydliga skillnader mellan vilken personkrets assistansanvändarna 
hör till. Socialstyrelsen uppger i sin inventering att det vore önskvärt med studier som 
förtydligar skillnader, och likheter, som brukarens typ av funktionshinder medför för den 
personliga assistansen och att detta skulle uppmärksammas i högre grad. 
 
Under tidigare studier i socialt arbete och pedagogik för handledning, har jag intresserat mig 
för rollen som professionell hjälpare, yrket som personlig assistent i relation till 
handledningsbehov och om att vara personlig assistent åt sitt barn. Efter mycket funderande 
inför denna magisteruppsats i handikappvetenskap känns det naturligt att fortsätta mitt 
utforskande kring just personlig assistans. Här har jag erfarenhet, kunskap och engagemang 
som jag gärna vidareutvecklar och fördjupar.  
 
Jag har undersökt insatsen personlig assistans för personer med intellektuella funktionshinder 
såsom utvecklingsstörning, autism och i vuxen ålder förvärvade hjärnskador, dvs. 
personkretstillhörighet 1 och 2 enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Forskningsområdet är avgränsat till att omfatta 6 intervjuer med: brukares 
assistentgrupper (3) och intervjuer med assistentgruppernas chefer (3) i olika kommuner 
spridda i Småland. Assistansen har i samtliga fall varit i kommunal regi.  
 
 
1.1 Forskningsläge 
 
Enligt Socialstyrelsens inventering av forskningsläget kring personlig assistans (2005) har 
drygt 12 500 personer assistansersättning enligt LASS. Nästan 4000 personer har personlig 
assistans enligt LSS efter beslut av kommunen. Något fler män än kvinnor har assistans. De 
flesta är över 30 år och bor i eget boende och omkring hälften av dem är ensamboende. Det 
finns en könsskillnad inom alla tre personkretsar på så vis att antalet brukare med LASS och 
antalet beviljade timmar är större för män. Skillnaderna kan inte förklaras med skilda 
diagnoser. Män har i större utsträckning dubbel assistans vilket kan förklara skillnaden i 
timmar mellan män och kvinnor. En annan förklaring kan vara åldersfaktorn då yngre får fler 
timmar assistans och bland brukarna är flertalet yngre män. 
 
Antalet som arbetar som personliga assistenter beräknas till ca 45 000. Behovet av assistenter 
beräknas öka de närmaste åren (Socialstyrelsen, 2005). Att arbeta som personlig assistent är, 
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enligt Larsson (2004) ett självständigt och flexibelt arbete där assistenten kan ha stor 
möjlighet att påverka innehållet. Den möjligheten kan också göra att personliga assistenter 
upplever osäkerhet om vad de ska göra, eftersom de oftast saknar stöd och riktlinjer. Larsson 
(ibid.) har i sin studie kommit fram till att många personliga assistenter trivs med sitt arbete 
och tycker att det är meningsfullt och lärorikt. De tycker i hög grad att de tillsammans med 
brukaren kan påverka arbetet mycket. Generellt finns ett stort engagemang för brukaren och 
dennes situation. Problem som Larsson (ibid.) kan se är t.ex. hur personliga assistenter ska 
förhålla sig till sin funktion, både den de ska ha och den de inte ska ha samt hur de ska förstå 
brukarnas självbestämmande och anhörigas roll. Problematiskt är också att andra aktörer (som 
t.ex. sjukvårdspersonal och assistenternas arbetsgivare) runt brukaren kan ha många olika 
slags önskemål om och lägga olika vikt vid vad personliga assistenter ska göra. Detta menar 
Larsson (ibid.) kan leda till att personliga assistenter ofta tar andras perspektiv och står inför 
motstridiga krav och förväntningar. Att ta brukarens roll då denne vill göra något som kan 
vara skadligt är också en svårighet för personliga assistenter att ställas inför.  
 
Enligt Larsson & Larsson (2004), som gjort en enkätstudie bland personliga assistenter, är 
nästan hälften av dem utan arbetsbeskrivning för sitt arbete och nästan 40 % upplever att det 
förekommer otydligheter i arbetsuppgifterna. Assistansverksamheten är organiserad på olika 
sätt. I vissa verksamheter är brukarna själva arbetsledare och i vissa andra så finns särskilda 
tjänstemän som är arbetsledare. Assistansanvändarna har skiftande behov och assistansen kan 
exempelvis präglas av rehabiliterande eller pedagogiska insatser och i en del fall av helt andra 
skäl. Det verkar, enligt Larsson & Larsson (ibid.), inte som det är så tydligt för assistenterna 
hur assistansen ska ges utifrån olika behov. Det kan, menar de, i vissa fall bero på att brukarna 
själva inte kan klargöra detta på grund av sitt funktionshinder eller på att andra som ska se till 
att brukarens behov tillgodoses inte heller kan förmedla detta. Studien visar också att oklara 
riktlinjer från arbetsgivare eller förväntningar från anhöriga ibland leder till en upplevelse av 
osäkerhet i arbetet. 
 
Gough (2004) säger att den personliga assistentens yrkesansvar växer när brukarens egen 
förmåga är begränsad av ålder eller intellektuell och/eller psykisk funktionsnedsättning. 
Rätten till personlig assistans har reserverats för personer med mycket omfattande 
funktionshinder som har behov av omvårdnad, stöd och service inom flera livsområden. 
Därmed, menar Gough (ibid.), att den personliga assistenten blir väldigt involverad och får en 
nyckelroll i brukarens personliga liv på ett sätt som inte liknar andra yrkesområden. 
Yrkesmässigt utför de personliga assistenterna sitt arbete på privatlivets villkor och ger den 
funktionshindrade möjlighet att leva som andra och få sin integritet skyddad. Detta kräver att 
assistenten har en förmåga att skydda sin egen integritet, vara lyhörd och självständig samt 
kunna göra etiska och praktiska överväganden som arbetssituationen kräver. Gough (ibid) är 
kritisk till att den statliga assistansersättningen sätter ett tak på personliga assistenters 
lönenivå motsvarande vårdbiträdeslöner. 
 
Jacobsons (1996) studie om boendeservice kontra personlig assistans för personer med fysiska 
funktionshinder beskriver att personliga assistenter får en mer omfattande och djupgående 
insyn i brukarens livssituation än andra hjälpare. Detta för att de personliga assistenterna är 
färre och på många sätt kommer närmre, brukare och assistent tillbringar många timmar 
tillsammans oftast flera dagar i sträck. Detta, menar Jacobson (ibid.), kan leda till att den som 
tar emot hjälpen ibland får svårt att dölja sina tankar och känslor inför sina personliga 
assistenter. Assistenterna ser sin brukare under dygnets alla timmar och vad han gör och vilka 
han träffar och relationen mellan brukaren och assistenterna är överlag mer personliga än den 
som finns eller funnits med exempelvis hemtjänst eller boendeservice. Brukarna i Jacobsons 
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(ibid.) studie upplever att deras assistenter är solidariska och förstående och i arbetet i första 
hand relaterar till den man hjälper. 
 
1.2 Disposition  
 
Uppsatsen är indelad i 7 kapitel. Det första kapitlet är ett inledningskapitel som avslutas med 
att studiens syfte och frågeställningar presenteras. I kapitel 2 får läsaren en bakgrund om: 
personlig assistans, olika begrepp, problematiken som studien intresserar sig för samt ta del av 
material bestående av lagtext och kommentarer rörande personlig assistans och godmanskap. 
Kapitel 3 presenterar den teori som studiens resultat kommer att diskuteras genom. Kapitel 4 
beskriver studiens metod. Kapitel 5 omfattar resultatet av intervjuundersökningen och i 
kapitel 6 presenteras en sammanfattande analys. Som sig bör avslutas uppsatsen med en 
diskussion i kapitel 7. 
 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att, utifrån personliga assistenters och chefers perspektiv, undersöka personlig 
assistans för vuxna personer som på grund av intellektuella funktionshinder inte själva kan 
”tala för sig”. Frågor som berör uppfattningar om hur och på vilket sätt, brukaren kan styra 
och få inflytande över sin assistans, om gode mäns roll för brukaren i relation till assistansen, 
uppmärksammas särskilt.  
 
I både intervjuer och analys, undersöks om det finns faktorer som kan hänföras till genus. 
Detta sker främst ur ett personalperspektiv och omfattar inte någon djupare genomgång av 
teorier om genus, då undersökningen främst avser personlig assistans. 
 
Undersökningens frågeställningar är: 
 

• Hur kan den enskilde brukaren själv styra, få inflytande och medbestämmande i sin 
assistans, utifrån sin förmåga?  

• Hur ser god mans roll ut, i relation till brukarens assistans? 
• Finns det andra aktörer som har inflytande på hur assistansen utformas?  
• Vem formulerar den enskilde brukarens specifika och individuella behov?  
• Finns det faktorer som framkommer i intervjuerna som kan hänföras till genus? 
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KAPITEL 2. Bakgrund 
 
 
Detta kapitel inleds med en historik kring personlig assistans för att därefter fortsätta med en 
del där jag går igenom olika begrepp som här kan relateras till personkretserna 1 och 2. 
Härefter följer en problematisering av insatsen personlig assistans. Sist i kapitlet presenteras 
en del material som främst utgörs av lagtext, information och kommentarer kring lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om assistansersättning (LASS) och 
Föräldrabalken (FB) som reglerar godmanskap.  
 
 
2.1 Historik 
 
Enligt Brusén & Hydén (2000), kan lagstiftning ses som ett viktigt verktyg för att förbättra 
levnadsvillkoren för funktionshindrade. Lagars innehåll och utformning speglar det för tiden 
rådande synsättet. Då regeringen tillsatte Handikapputredningen 1988 så var Omsorgslagen, 
sedan 1985, en kompletterande rättighetslag till Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). Omsorgslagen omfattade personer med utvecklingsstörning, autism 
och vissa personer med hjärnskador som förvärvats i vuxen ålder, och genom denna 
lagstiftning fick personer en juridisk ställning de aldrig tidigare haft (ibid.) 
 
Handikapputredningen konstaterade 1989 att det fanns omfattande brister i stödet till personer 
med funktionshinder och dess olika betänkanden blev grunden till en ny rättighetslag, lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), med målsättningen att åstadkomma 
jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet. LSS ersatte omsorgslagen och 
inkluderade tidigare persongrupper men en ny målgrupp lades till, personer med varaktiga 
fysiska och psykiska funktionshinder som orsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen. Som komplement till LSS infördes lagen om assistansersättning (LASS), vissa 
förändringar gjordes i HSL och SoL samt tillsatte nya stats- och stimulansbidrag och 
förbättrade stödet till så kallade ”små och mindre kända handikappgrupper”. Till allt detta, 
som först kom att kallas Handikappreformen, senare LSS-reformen, hörde också att 
kommunerna tog över ansvaret för det som landstinget tidigare haft ansvar för genom 
Omsorgslagen. Handikappreformen har varit mycket inriktad på att förbättra det individuella 
stödet framför att göra strukturella förändringar och det som betonades i dåvarande 
riksdagsdebatter var begrepp som valfrihet och personlig integritet. Härav har individens 
möjligheter till inflytande på sin livssituation betonats tydligare i LSS än i Omsorgslagen. 
Rätten till personlig assistans sågs som en av de viktigaste nyheterna och därigenom kunde 
vissa praktiska hinder undanröjas som är i vägen för att kunna bestämma själv över sitt liv. 
Beslutet om den nya handikapplagsstiftningen togs i en mycket stor politisk enighet 
(Bengtsson, 1998, Brusén & Hydén, 2000, Gynnerstedt, 2004, Larsson & Larsson 2004). 
 
Från USA kom Independent Living-rörelsen och förde in begreppet personlig assistans i 
Sverige. Rörelsen var personer som själva hade funktionshinder och behövde personlig 
service i sin dagliga livsföring. En viktig del i ideologin var att tydligt hävda 
funktionshindrades rätt till självbestämmande, lika villkor och respekt (Jacobson, 2000, 
Gynnerstedt, 2004) 
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Enligt Bengtsson (2005) är riksdagens mål med LSS-reformen att, för personer med 
funktionshinder, skapa mer inflytande över sin livssituation, skapa jämlikhet och öka 
delaktighet i samhällslivet. Detta ska uppnås med vissa insatser. Med insatsen personlig 
assistans kan bristande förmågor hos personer med omfattande funktionshinder kompenseras. 
Den nya handikapplagstiftningen kan, enligt Bengtsson (ibid.), ses som en annorlunda form 
av styrning eftersom LSS och LASS är rättighetslagar där lagstiftaren definierar: en 
personkrets, ett antal rättigheter samt den enskildes rätt att pröva besluten i 
förvaltningsdomstol. När besluten fattas ska dessutom den enskildes behov, och inte 
myndighetens resurser, vara avgörande. 
 
Bengtsson (ibid.) skriver att propositionen (prop.1992/93:159) anger att valfrihet och 
integritet är de två viktigaste begreppen inom handikappolitiken. Vidare anges att 
verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och därför ska 
bara insatser ges om den enskilde begär det. Information och uppsökande verksamhet är 
viktig eftersom det krävs av den enskilde att denne känner till sina rättigheter och kan klara av 
att göra en ansökan.  
 
Propositionen fastslår, skriver Bengtsson (ibid.) när det gäller personlig assistans att stödet 
ska knytas till den enskilde och inte till någon verksamhet. Meningen är att öka möjligheterna 
till ett självständigt liv och brukaren ska ha ett verkligt inflytande över hur hjälpen ska ges 
och över vem som ska anställas. Vidare ska assistansen förbehållas krävande eller 
komplicerade situationer, oftast av personlig karaktär. Den enskilde ska behöva hjälp med sin 
hygien, av- och påklädning, att inta måltider eller för kommunikation. Assistansen ska också, 
utöver ovannämnda situationer, ges om den enskilde behöver kvalificerad hjälp i det dagliga 
livet som exempelvis kan vara att komma ut i samhället för studier, arbeta eller delta i daglig 
verksamhet 
 
Norström och Thunved (2005, sid 403) redogör för den breda översyn av personlig assistans, 
enligt LSS och LASS, som regeringen tillkallade 2004. Översynen ska göras av en kommitté 
(LSS-kommittén, min not.) och ska bland annat: 
 
 

- kartlägga och analysera hur assistansreformen fungerar i  
praktiken, 

- undersöka IT och IT-baserade hjälpmedel i kombination med 
bostadsanpassning som alternativa lösningar och komplement  
till personlig assistans samt analysera villkor och förutsättningar  
för andra angränsande stödformer att utgöra reella alternativ  
till personlig assistans, 

- kartlägga och analysera hur regleringen av den personliga  
assistansen tillämpas samt föreslå hur regleringen kan ändras för 
 att tillämpningen skall bli bättre och mer effektiv, 

- genomföra en studie av yrket som personlig assistent, 
- kartlägga och analysera olika verksamheter med personlig  

assistans samt överväga och föreslå hur tillsynen av enskilda  
verksamheter kan utformas, 

- kartlägga och analysera konsekvenserna av statens och  
kommunernas gemensamma finansieringsansvar, 

- analysera orsakerna till kostnadsutvecklingen och föreslå  
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åtgärder som stabiliserar och dämpar den samt förbättrar 
kostnadskontrollen. 

 
 
Kommittén ska slutredovisa uppdraget den 30 juni 2008.  
 
Enligt Grunewald och Hallerfors (2006) ligger i begreppet personlig assistans att det ska röra 
sig om ett personligt stöd med syfte att ge den funktionshindrade ökad möjlighet till ett 
självständigt liv. Hjälpen och stödet ska vara knuten till individen, inte till någon verksamhet, 
och vara tillgänglig under olika tider på dygnet utifrån behov. I den mån det är möjligt så ska 
det finnas en kontinuitet och trygghet genom att assistansen ska tillgodoses av ett begränsat 
antal personer. Den enskilde ska ha ett stort inflytande på vem som ska utföra assistansen och 
också över när, kunna bestämma över sin livssituation. Grunewald och Hallerfors (ibid.) 
skriver att insatsen ska vara förbehållen krävande fall eller fall som är komplicerade i olika 
avseenden. Vidare uttrycks att personlig assistans alltid bör avvägas som alternativ för barn 
och vuxna till att bo i föräldrahemmet eller på institution. 
 
 
2.2 Begrepp   
 
2.2.1 Personkretstillhörighet 
Studien handlar om personlig assistans för personkretserna 1 och 2, det vill säga:  
 
1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och 
2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada 
i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom (s.k. förvärvad hjärnskada). 
 
Det är, enligt Riksrevisionens granskning av personlig assistans (RIR 2004:7), 6 % av 
brukarna som tillhör personkretsen 2 och 33 % av brukarna som tillhör personkretsen 1. Den 
uppgiften bygger på år 2003 och det är Riksförsäkringsverket som är källa. 
 
2.2.2 Utvecklingsstörning 
I denna studie likställs begreppet utvecklingsstörning med begrepp som intellektuellt 
funktionshinder och begåvningshandikapp. I Sverige finns ungefär 36 000 vuxna personer 
med utvecklingsstörning. Människor med utvecklingsstörning är liksom alla andra människor 
ingen homogen grupp, variationerna är stora, enligt Dolfe (2003). Han beskriver tre nivåer av 
utvecklingsstörning: grav, måttlig samt lindrig utvecklingsstörning. Utvecklingen av 
begåvningen är långsammare än hos andra personer för att sedan stanna på någon av de tre 
nivåerna. Dolfe (ibid.) påtalar vikten av att väga in betydelsen av den vuxnes erfarenheter och 
inte bara förknippa de olika nivåerna av utvecklingsstörning med olika åldrar i den normala 
utvecklingen hos barn. Det blir missvisande för en vuxen att benämnas fungera som ett barn i 
viss ålder. 
 
2.2.3 Autism 
I grunden orsakas autism av biologiska störningar i hjärnan, enligt Dolfe (2003), och minst 
0,5 % av befolkningen har någon form av autism, s.k. autismspektrumstörning. Han uppger 
vidare att autism är flera gånger vanligare bland män och att personer med autism mycket ofta 
också har en psykiatrisk störning. Alla personer med autism har, enligt Dolfe (ibid.), 
svårigheter inom 3 områden: svårigheter vid socialt samspel, nedsatt kommunikationsförmåga 
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och begränsningar i den inre föreställningsvärlden. Autism är, säger Dolfe (ibid.), ett socialt 
handikapp i första hand. Aspergers syndrom är en form av autism och ungefär samma sak 
som ”högfungerande autism”. Aspergers syndrom är en lindrigare variant av autism hos 
normalbegåvade personer. Personer med högfungerande autism kan ha mycket god begåvning 
men fungerar i grunden ändå annorlunda med autistiska svårigheter. Autism komplicerar det 
sociala samspelet eftersom personen i grunden har ett annorlunda sätt att känna, att tänka och 
att uppfatta världen, enligt Dolfe (ibid.) 
 
2.2.4 Förvärvade hjärnskador 
Enligt Sjödén (2000) inträffar det varje år ca 1400 svåra traumatiska hjärnskador. Med svårt 
hjärnskadade personer menas de som har sådana kognitiva, motoriska eller kommunikativa 
problem att de inte själva kan klara sin livsföring utan behöver någon form av personlig 
assistans. Dolfe (2003) menar att många med förvärvad hjärnskada missförstås och 
svårigheterna underskattas ofta. Den hjärnskadade kan fungera mycket ojämnt och de flesta 
med förvärvad hjärnskada ser inte annorlunda ut än andra och har oftast inte en så påverkad 
motorik. De intellektuella förmågorna påverkas alltid av en hjärnskada, säger Dolfe (ibid.), till 
exempel hur individen hanterar information och olika problem, hur individen uppfattar och 
förstår sammanhang, om denne kan rätta till sina handlingar och sitt sätt att uttrycka sig. Han 
säger också att de flesta personer med förvärvad hjärnskada inte får ett begåvningsmässigt  
funktionshinder och omfattas då inte av personkretsen 2 i LSS.  
 
2.2.5 Eget inflytande, medbestämmande, självbestämmande 
Frågor kring inflytande är särskilt betydelsefulla ur vuxna utvecklingsstördas perspektiv, då 
den som är vuxen och utvecklingsstörd ofta är beroende hela livet av stöd och hjälp och är till 
stor del utsatt för andras godtycke. Personer med utvecklingsstörning har till stor del små 
möjligheter att styra och påverka sitt eget liv (Tideman, 2000).  
 
Grünewald och Hallerfors (2006) skriver om självbestämmande att det är mycket viktigt att 
den personal som finns har tid, är lyhörd och har förmåga att tolka individens olika uttryck för 
sin egen vilja. Detta för att möjliggöra, särskilt för dem med stora betydande funktionshinder, 
att få bestämma själv om det som rör dem själv i varje valsituation, alltifrån vardagliga frågor 
till principiella. Grünewald och Hallerfors (ibid.) skriver också att den som känner individen 
bäst och längst har störst förutsättning att förstå hans eller hennes vilja. 
 
Olin (2003), skriver att det för personer med utvecklingsstörning är svårt att få 
självbestämmande i sitt vardagsliv. Individen är beroende av omgivningens kunskaper och 
förhållningssätt. Det är viktigt att få stöd och ges förutsättningar för att kunna förverkliga sin 
vilja och sina intressen. Om styrningen minskar kring en person med utvecklingsstörning så 
ökar utrymmet för självbestämmande men det behöver inte innebära att möjligheterna ökar 
för att dennes vilja och intressen blir verklighet. Olin (ibid.) diskuterar att en förutsättning för 
självbestämmande är att individen erbjuds frihet att experimentera och göra sina egna 
erfarenheter för att kunna ta ställning till hur denne vill ha det. Det finns också en stor risk för 
att det beroende som finns av andras hjälp ”tas som intäkt” och begränsar självbestämmandet, 
vilket i sin tur kan leda till att individer måste bevisa sitt oberoende av hjälp för att få 
bestämma själv i sin vardag. Vidare framhåller Olin (ibid.) att det saknas en entydig definition 
av begreppet självbestämmande och ofta bygger de definitioner som finns på ekonomiska 
teorier om den rationella människan. Personer med utvecklingsstörning har oftast svårt att 
leva upp till de krav på intellektuell kompetens och egenkontroll som krävs utifrån de 
teorierna. Som alternativ kan självbestämmandet förstås som en process som uppstår i sociala 
relationer. Precis som för andra är en förutsättning för att nå äkta självbestämmande att få 



 9

möjlighet att undersöka och experimentera med sig själv i tillåtande relationer. Olin (ibid.) 
framhåller också att föräldrars och anhörigas stora känslomässiga och praktiska engagemang 
har betydelse för hur personer med utvecklingsstörning upplever självbestämmande i 
vardagslivet. Detta betyder att ett gott stöd från föräldrar och anhöriga kan öka möjligheten 
till självbestämmande i vardagslivet. Det betyder också att motsatsen, när stödet inte är 
anpassat efter de skiftande behov som kan finnas i livets olika faser, kan få motsatt effekt. 
 
Furenhed (2000), skriver om hur gravt utvecklingsstörda upplever sin värld och menar att 
även gravt utvecklingsstörda kan känna frustration och önska förändring. De har, liksom 
andra, behov av att påverka både människor och ting. Tillsammans med lyhörda människor i 
sin omgivning kan de med hjälp av ljud, rörelser och blickar få till stånd den förändring som 
de önskar. De kan, enligt Furenhed (ibid.) uppleva att bli tagna på allvar och har någon form 
av självmedvetenhet trots att de lever ett liv med stora begränsningar. Människor med grav 
utvecklingsstörning behöver liksom andra den trygghet som upplevelsen av sammanhang ger. 
Den kan, skriver Furenhed (ibid.) förverkligas med: kontinuitet i sociala relationer, 
regelbundna dagsrutiner samt genom att få hjälp med att, utifrån sina sinnesfunktioner, 
orientera sig i rummet. 
 
Jacobson (1996), skriver att det endast är med hjälp av andra som personer med hjälpbehov 
kan göra sin vilja verklig, vilket gäller för alla människor om än i olika grad. Hon betonar 
vikten av en individuellt anpassad hjälp för att den hjälpbehövande verkligen ska kunna 
omvandla sin vilja till handling. Jacobson (ibid.) framhåller också att tankar, känslor och 
inställningar förmedlas till omgivningen på flera andra sätt än genom språket. Som exempel 
anger hon suckar, blickar, gester, skratt, kroppshållning och ansiktsuttryck och att den typen 
av kommunikation kan ha minst lika stor betydelse som ord, ibland till och med ge ett större 
genomslag. 
 
Larsson & Larssons (2004) studie har på frågan om vem som bestämmer om och formulerar 
assistenternas arbetsuppgifter fått till svar att de flesta assistenter, knappt 40 %, ansåg att det 
var deras arbetsledare och/eller brukare, drygt 20 % uppgav att de formulerats i samråd med 
arbetsledaren och/eller brukaren, drygt 15 % uppgav att de formulerats i samråd med anhörig 
till brukaren och övriga uppgav att det skett på annat sätt vilket innebar att det var 
assistenterna själva eller att de tillsammans med andra assistenter har utformat 
arbetsuppgifterna. 
 
Hugemark (2004) skriver om assistansanvändares möjlighet, genom assistansreformen, till 
självbestämmande när det gäller assistansanordnare. Hon kallar de möjligheterna för 
marknadsdiskursen respektive arbetsledardiskursen. Dessa diskurser står, enligt Hugemark 
(ibid.) i ett komplicerat förhållande till varandra eftersom de står för två olika vägar till 
självbestämmande. Enligt marknadsdiskursen innebär självbestämmandet möjligheten att 
välja vilken assistansanordnare brukaren vill ha och enligt arbetsledardiskursen innebär 
självbestämmandet möjligheten att få respekt för sina egna synpunkter och erfarenheter i den 
givna organisationen. Hugemark (ibid.) använder vidare begreppen ”voice” och ”exit” som 
två möjligheter till att påverka sin situation. Begreppet ”voice” innebär att med argumentation 
kunna påverka och begreppet ”exit” innebär att kunna lämna en organisation vid missnöje. 
”Exit” och ”voice” kan komplettera varandra i individens möjligheter att påverka kvaliteten i 
sin assistans. Hugemark (ibid.) menar att det blivit vanligare att missnöjda kunder väljer att 
göra sin stämma hörd framför att välja ett konkurrerande alternativ. Härmed tvingas 
organisationen leverera bättre kvalitet på sitt utbud. På så vis kan de två vägarna till 
självbestämmande sägas komplettera varandra – den funktionshindrade kan både göra sin 
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stämma hörd och, om inte det hjälper, byta assistansanordnare vid missnöje. Här finns, enligt 
Hugemark (ibid.), argument för att självbestämmande förutsätter respekt för 
assistansanvändarnas egna synpunkter och erfarenheter på hur de vill att hjälpen utformas, 
alltså snarare ett kommunikativt utbyte mellan de olika aktörerna än fria ekonomiska 
transaktioner.  
 
2.2.6 Integrering och inkludering 
Tössebro (2004), liksom Tideman (2004) skriver bland annat om skillnaden mellan fysisk och 
social integrering. Med fysisk integrering avses att vara på samma plats som andra och utifrån 
den fysiska lokaliseringen inte hindras kontakt med andra. Social integrering innebär att det 
finns en social kontakt mellan människor med funktionshinder och människor utan 
funktionshinder. Tössebro (ibid.) tar som exempel att ett barn med funktionshinder kan vara 
fysiskt integrerad genom att gå på ett ”vanligt” dagis men om den sociala kontakten inte finns 
mellan barnet och andra barn så är det inte social integrerat. Däremot förekommer sällan 
social integrering om det inte finns en fysisk integrering, säger Tössebro, (ibid.). Alltså är 
fysisk integrering en förutsättning för social integrering. 
 
Ringsby Jansson (2004) skriver att lokala och offentliga arenor har en mycket viktig funktion 
för personer med utvecklingsstörning. De fungerar som ett komplement och som en kontrast 
till de privata arenornas närhet och trygghet. Hon menar att de lokala och offentliga arenorna 
kan fungera som kreativa utvecklingszoner, där personer med utvecklingsstörning kan få nya 
erfarenheter i både känd och okänd miljö. Bristen på erfarenheter är ett större hinder för 
utveckling, menar Ringsby Jansson (ibid.), än utvecklingsstörningen i sig. Hon skriver vidare 
att det är lika viktigt för personer med utvecklingsstörning att delta i det sociala liv som 
förekommer på offentliga arenor, som för samhället att främja och utveckla samhällets 
mångfald. Genom att tillvarata det som är annorlunda och främmande byggs solidaritet mellan 
människor. Ringsby Jansson kallar detta deltagande, på lokala och offentliga arenor, för svaga 
band, vilket inte ska ses som en motsats till starka band, utan som en annan form av samspel 
mellan människor. Hon menar att svaga band bidrar till att skapa integration och sociala 
sammanhang på makronivå samtidigt som de ger individer tillträde till resurser och 
information som personer med utvecklingsstörning kanske inte, i sina mer segregerade sociala 
nätverk, har tillgång till. Sociala kontakter och samspel människor emellan är, enligt Ringsby 
Jansson (ibid.) effektivare för integration mellan olika gruppers kulturmönster och 
livserfarenheter, än förståelse som är grundad på teoretisk kunskap och information. För den 
som inte är så van att lära sig nya saker och samspela med andra utgör de lokala och 
offentliga miljöerna en förutsättning för att utvecklas och uppleva mening och delaktighet. 
 
Tideman (2004) skriver att det inte bara är ett mänskligt behov att ha sociala relationer, utan 
också en resurs för individen. Nära och tillitsfulla relationer ger trygghet, gemenskap och 
meningsfullhet. Alla sociala relationer är inte positiva och om en person behöver bo i ett 
gruppboende får denne också automatiskt relationer till människor han eller hon inte själv 
valt. Tideman (ibid.) kallar de relationerna för administrativt reglerade. Han beskriver också 
en annan form av administrativt reglerade sociala relationer, de betalda relationer som utgörs 
av personal som en person kan behöva till följd av sitt hjälpbehov. För att människor med 
utvecklingsstörning ska få vara delaktiga i samhällslivet krävs att samhället tar hänsyn och 
anpassar sig efter deras förutsättningar för att inte handikapp ska uppstå. Tideman (ibid.) 
säger att det för personer med utvecklingsstörning handlar om att få hjälp och stöd för att själv 
kunna erövra sitt eget liv och världen. 
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2.2.7 Socialt medborgarskap 
Gynnerstedt (2004) skriver om socialt medborgarskap och redogör för hur Sverige gått från 
ett medicinskt synsätt på funktionshinder, till att bli en fråga om rätt till delaktighet och 
jämlikhet som samhällsmedborgare. Ett socialt medborgarskap ska garantera medborgarna 
välfärd utifrån den standard som råder i samhället. I alla länder och samhällen utformas 
välfärden utifrån de system som finns via lagstiftning och organisationer. Funktionshindrade i 
Sverige har liksom alla andra medborgare sociala rättigheter genom socialtjänstlagen, men för 
vissa funktionshindrade finns även LSS, som ger särskilda rättigheter till de målgrupper, den 
så kallade personkretsen, som omfattas av den lagen. För dem som tillhör personkretsen blir 
det sociala medborgarskapet starkt, säger Gynnerstedt (ibid.), och skillnaderna mellan dem 
och de funktionshindrade som inte indefinieras i personkretsen blir stor. Medborgarskapet kan 
ses som en process över tid samt även så kan en dubbelhet ses. Det har å ena sidan skett en 
enorm utveckling för personer med svåra funktionshinder samtidigt som det å andra sidan kan 
ses att de med lindrigare funktionshinder drabbas av den sociala sektorns allmänna 
nedskärningar. Allra störst är problemet för dem som hamnar emellan verksamheter och för 
dem som befinner sig nära gränsen för att tillhöra personkretsen. Gynnerstedt (ibid.) menar att 
de diskussioner som handlar om att prioritera i hur samhällsresurserna ska fördelas på olika 
målgrupper, egentligen är en diskussion om vilken välfärd som det sociala medborgarskapet 
ska innehålla. Således blir det inom flera områden uppenbara brister i de medborgerliga 
rättigheterna. 
 
I en upplevd medborgargemenskap känner människan, enligt Gustavsson (2004), en 
överordnad tillhörighet, ett abstrakt ”vi”. Han säger vidare att detta abstrakta ”vi” inte innebär 
att den känslan inte kan bottna i vardaglig erfarenhet av interaktion mellan individer utan 
tvärtom bygger på erfarenheter av vardagligt samspel. Det samspelet blir en bekräftelse på 
tillhörighet och sociala rättigheter. Så en ”levd gemenskap” är grund för en upplevelse av 
medborgargemenskap. Gustavsson (ibid.) uttrycker att detta är till hjälp i förståelsen av att  
även personer med nedsatt begåvning har förutsättningar, trots svårigheter att ha abstrakta 
föreställningar om generaliserande fenomen, att känna medborgargemenskap. 
 
2.2.8 Genus – socialt kön 
Giddens (1998) skriver att socialt kön innebär sociala förväntningar på passande beteenden 
för människor av båda könen. Socialt kön är socialt utformade kännetecken och egenskaper 
som rör manlighet och kvinnlighet och har inte med fysiska skillnader att göra.  
 
Barron (2004) skriver att begreppet genus behövs för att göra de tankar, handlingar, vanor och 
föreställningar synliga, som vi har om vad som är manligt respektive kvinnligt. Det finns, 
menar Barron (ibid.), en föreställning om skillnader mellan flickor och pojkar som har med 
förväntade egenskaper och beteenden att göra. Hon menar att det är näst intill omöjligt att 
tänka genus eller kön som annat än tudelat och beskriver att den ”dualistiska 
genuskategoriseringen” är en naturlig del av hur vi tänker och förstår traditionella sätt att 
förhålla sig, olika livsvillkor och beteenden kring hur vi är, bör eller förväntas vara som man 
och kvinna. Barron (ibid.) beskriver hur vi genom socialt samspel konstruerar skillnaderna 
mellan män och kvinnor. Eftersom det är en social konstruktion så kan också, menar hon, de 
villkor som råder påverkas även om det är svårt att förändra föreställningar som genomsyrar 
den värld vi befinner oss i. 
 
Jacobsson (1996) skriver att de flesta kvinnor i hennes studie föredrar att ta emot hjälp av 
kvinnor då de tycker att kvinnor är duktigare på att få det gjort som behöver göras och att de 
är bättre på att sköta hushållssysslor. Hon skriver att vårt sätt att hantera könsroller i vardagen 
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sannolikt även påverkar upplevelser i hjälpsituationer. Både kvinnor och män i Jacobsons 
studie kan tänka sig att ta emot hjälp av människor av motsatt kön även i intima situationer 
om relationen känns avspänd och naturlig. Jacobson (ibid.) lägger också vikt vid att 
uppmärksamma hur könsuppfattning och attityder är hos, och påverkas av, både individen 
själv och den som ger hjälpen. 
 
Larsson & Larsson (2004) konstaterar att personlig assistans är ett kvinnoyrke, då 
arbetsuppgifterna präglas av hemarbete och personlig omvårdnad. Ändå finns det fler män 
som arbetar med personlig assistans än inom andra vårdyrken. Larsson & Larsson (ibid.) visar 
i sin studie att assistansen innebär, oavsett om man är man eller kvinna, likvärdiga 
arbetsuppgifter. 
 
2.2.9 Bemötande 
I den korta versionen av regeringens proposition 1999/2000:79 Från patient till medborgare, 
en nationell handlingsplan för handikappolitiken sägs att det finns stora brister i bemötandet 
av personer med funktionshinder. Att många känner sig kränkta, kontrollerade och ifrågasatta 
då de vänder sig till myndigheter och andra offentliga organ för att få hjälp och stöd. Vidare 
sägs att bemötandet av personer med funktionshinder är en politisk fråga som angår oss alla 
och att personer med funktionshinder och deras anhöriga inte ska vara beroende av vilken 
människosyn enskilda handläggare har. Samtidigt påpekas att parterna kan ha olika 
förväntningar på varandra i sina möten och att de ofta har olika perspektiv på grund av att 
kunskaper och erfarenheter skiljer sig åt. (Socialdepartementet, 2000) 
 
2.3 Problematik 
 
Bengtsson och Gynnerstedt (2003) diskuterar i sin forskningsrapport om assistansreformen, ur 
ett handläggarperspektiv, en eventuell avgränsning av målgruppen för personlig assistans. De 
menar att vissa som idag omfattas av insatsen personlig assistans befinner sig utanför det 
angivna policymålet, att insatsen personlig assistans ska förbehållas personer med 
funktionshinder som själva kan vara arbetsledare. De konstaterar att om riksdagen i 
konstruktionen av assistansreformen hade följt det ursprungliga policymålet så hade 
situationen idag varit i ett annat läge, för handläggare och utredare på försäkringskassan. 
Deras undersökning visar också att de politiska beslutsfattarna har varit överens om att inte 
följa den linjen.  
 
LSS skulle, enligt Gynnerstedt (2004), med hänvisning till dåvarande socialminister Bengt 
Westerberg ge individerna möjligheter till ett självständigt och oberoende liv. Den 
funktionshindrade skulle själv kunna organisera och styra den personliga servicen. Avsikten 
med LASS är att personen med funktionshinder själv ska ansöka om sin assistansersättning. 
Oftast kommer ansökan, enligt Gynnerstedt (ibid.) istället från kommunen, sjukvårdens 
rehabilitering eller anhöriga och hon menar att det i praktiken förekommer många situationer 
där den enskilde personen med funktionshinder inte själv kan agera arbetsledare för sina 
assistenter eller få ett självständigt och oberoende liv genom assistansen. 
 
Riksrevisionen hänvisar, i sin granskning av personlig assistans (RIR 2004:7) till Bengtsson 
och Gynnerstedts ovan nämnda forskningsrapport från 2003 som, bland mycket annat, 
framhåller att vissa personer som idag omfattas av insatsen personlig assistans klart befinner 
sig utanför det angivna målet för reformen. I granskningen konstateras ett stort problem i att 
det finns en motsägelse mellan utformningen av insatsen och målgrupperna. Motsägelsen 
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består enligt Riksrevisionen granskning i att assistansreformen bygger på tanken att 
människor med funktionshinder bör ha valfrihet, självständighet och integritet samtidigt som 
utformningen förutsätter att assistansanvändaren är självständig och själv kan tillvarata sina 
intressen. Av dem som har assistansersättning är över 40 % av dem personer med 
funktionshinder som innebär svårigheter att styra assistansen. I granskningen görs en 
jämförelse med våra nordiska grannländer som också har olika system med personlig 
assistans för funktionshindrade. Där ställs betydlig större krav på brukarens förmåga att styra 
assistansen för att förmånen ska ges. I granskningen har LSS-handläggare intervjuats och då 
har framkommit att gruppbostad kan vara ett lika bra eller bättre alternativ för personer med 
svåra funktionshinder, det är främst personer ur personkretsen 1 som avses och som kan ha 
stora svårigheter att vara självständiga. En fördel som ses, med gruppboende, är att det enligt 
LSS-handläggarna, ofta är lägre personalomsättning där än bland personliga assistenter.  
 
I Socialstyrelsens inventering av forskningsläget kring personlig assistans (2005) hänvisas i 
sin tur till Riksrevisionens granskning av personlig assistans enligt ovanstående redogörelse 
för samma motsägelse i stödets utformning och samma resonemang kring att 40 % till följd av 
sina funktionshinder har nedsatt autonomi. Socialstyrelsen redogör för Riksrevisionens 
ifrågasättande om inte en annan stödform än personlig assistans kan vara mer ändamålsenlig 
för dessa grupper (personkretsen 1 och 2, min not.) 
 
Larsson (2004) skriver i en studie om personliga assistenter att de mål om självbestämmande 
och inflytande över den personliga assistansen som återfinns i handikappreformen är väldigt 
komplicerade. Exempelvis är det inte alltid som olika aktörer har samma utgångspunkter. 
Assistenten kan uppleva att det finns arbetsuppgifter som inte borde ingå och brukaren kan ha 
svårt att utöva sitt självbestämmande av olika skäl. Just självbestämmandet framträder, i 
Larssons (ibid.) studie, som ett problem och för assistenterna uppkommer frågan om hur 
brukarens självbestämmande ska förstås och var gränsen för det går. Enligt Larsson (ibid.), 
ska brukarens möjlighet till självbestämmande ses i relation till vilken funktionsnedsättning 
och förmåga att formulera sin vilja som denne har, men även anhörigas och arbetsledares 
inställning till vad som ska ingå och hur assistansen ska utformas har betydelse. Det kan 
enligt studien vara svårt för assistenten när brukaren inte vill göra något. Frågan om vad som 
ska ingå i arbetsuppgifterna är central i relation till brukarens självbestämmande. Om 
brukaren på grund av sitt funktionshinder inte har förmåga till omdöme i vanlig mening så 
kan assistenten uppleva det som omöjligt att följa brukarens vilja utan att ta över brukarens liv 
i vissa situationer, särskilt i situationer som kräver att snabbt ta ställning. 
 
Som exempel på hur det genom reformperioden diskuterats kring personlig assistans citerar 
jag från Bengtsson (ibid. sid 134) en motion som lämnats till riksdagen under hösten 2003. 
Här tas brukarens förmåga att styra sin egen vardag upp och frågan ställs om vilken målgrupp 
som LASS och LSS egentligen avser:  

 
Arbetet utförs i den enskildes hem och assistenten arbetar i  
de flesta fall ensam. Om brukaren inte själv har förmåga att  
arbetsleda sina assistenter uppstår ett stort utrymme för  
godtycke när det gäller hur arbetet ska utföras och utformas  
/…/ Ett gruppboende där stödet är individuellt utformat och 
möjlighet till samvaro ges skulle i de flesta fall ge dessa 
 personer ökad livskvalitet. I en sådan verksamhet finns  
möjlighet att arbeta med metodutveckling och kvalitetsarbete  
på ett helt annat sätt än när det gäller personlig assistans.  
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Möjligheten till insyn och kontroll ökar och det gör det möjligt  
att säkerställa kvaliteten på insatsen samt att säkra en god 
arbetsmiljö för personalen.  
Motion 2003/04:So627, Eva Arvidsson m.fl, (s)  

 
2.4 Material  
 
2.4.1 LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
Den 1 januari 1994 trädde lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kraft 
(Norström och Thunved, 2005).  
 

Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd  
och service åt personer  
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 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som  
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och  
orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och  
därmed ett omfattande behov av stöd eller service.  

(§1 LSS) 
 

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.  
(§ 5 LSS) 
 
Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas  
i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter.  
Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes  
självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga  
utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som  
ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande  
utvecklas och säkras. 
För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som  
behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall  
kunna ges. 

  (§ 6 LSS) 
 
En av insatserna är personlig assistans: 
 

Med personlig assistans /…/ avses personligt utformat stöd som  
ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora  
och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga  
hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra  
eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den  
funktionshindrade (grundläggande behov)./…/.  
(§ 9a LSS) 
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Norström och Thunved (ibid.) skriver i sina kommentarer till lagtexten att rätten till personlig 
assistent ska vara avsedd för personer med svåra funktionshinder som behöver omfattande 
hjälp. De menar att det i begreppet personlig assistans ligger att det ska vara ett personligt 
stöd som ska ge den funktionshindrade ökade möjligheter till ett självständigt liv. Den 
personliga assistenten ska så långt som möjligt garantera kontinuitet och trygghet för den 
enskilde och dennes närstående. Behoven bör tillgodoses av ett begränsat antal personer – 
personliga assistenter – och den enskilde ska kunna bestämma över sin livssituation genom att 
ha stort inflytande på vem som ska anställas och hur hjälpen ska ges. Norström och Thunved 
(ibid.) skriver vidare att det måste finnas ett behov av att få hjälp med så kallade 
grundläggande behov för att få rätt till personlig assistans. De grundläggande behoven innebär 
att behöva hjälp med: den personliga hygienen, måltider, av- och/eller påklädning samt med 
att kommunicera. Har individen behov av hjälp med de grundläggande behoven kan denne 
även ha rätt till hjälp med andra ”kvalificerade personliga behov”. Om att själv ordna sin 
assistans skriver Norström och Thunved att kommunen är skyldig att, om den enskilde inte 
själv vill ordna sin assistans, anordna assistansen i egen regi eller genom uppdrag till annan 
anordnare. Detta ska ske i samråd med den enskilde. Om den personliga assistenten skriver de 
att denne ska kunna hjälpa den enskilde med: att kunna arbeta, göra sig förstådd, ta emot 
information, ge den personliga omsorg som behövs och fungera som ledsagare vid 
förflyttning och till/i olika aktiviteter. 
 
2.4.2 LASS – lagen om assistansersättning 
Som ett komplement till LSS infördes lagen om assistansersättning (LASS). LASS reglerar 
den statliga ersättningen för insatsen personlig assistans. Administrationen sköts av 
Försäkringskassan ( Norström och Thunved, 2005). 
 

Den som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till  
vissa funktionshindrade har /…/ rätt att för sin dagliga livsföring  
få assistansersättning enligt denna lag om han eller hon har behov  
av personlig assistans för sina grundläggande behov under i genomsnitt  
mer än 20 timmar i veckan. /…/ personlig assistans har i denna lag  
samma betydelse som i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service  
till vissa funktionshindrade. (§ 3 LASS) 

 
 
Norström och Thunved (ibid.) skriver i sina kommentarer till lagtexten att det med daglig 
livsföring menas att den ska avse ”dagliga, kontinuerliga och förutsägbara” behov. De skriver 
att assistansersättningen är menad att avse personlig assistans i den dagliga livsföringen för 
personer som har så omfattande funktionshinder att behoven av assistans för de 
grundläggande behoven överstiger 20 timmar i veckan. 
 
2.4.3 FB – föräldrabalken och godmanskap 
Godmanskap regleras i Föräldrabalkens (FB), kapitel 11 och 12 (Lindblom och Nordback, 
2005): 
 

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat  
hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin  
rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten,  
om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller  
henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den  
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för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd  
hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. /…/ 
(11 Kap, 4 §, FB) 

 
Till god man /…/ skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt  
lämplig man eller kvinna. /…/ 
(11 Kap, 12 § FB) 

 
/…/ I ärenden om anordnande av godmanskap enligt 4 § /…/ skall,  
om det inte är obehövligt, rätten också inhämta yttrande från den  
enskildes make eller sambo och barn, överförmyndare och vård- 
inrättning. Yttrande skall också, om det behövs, inhämtas från andra  
närstående samt från den eller de kommunala nämnder som fullgör  
uppgifter inom socialtjänsten och den eller de nämnder som utövar  
landstingets ledning av omsorgsverksamheten. /…/ 
(11 Kap, 16 § FB) 

 
En god man /…/ som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse  
vid utövandet av sitt uppdrag /…/ skall entledigas. Beslut om entledigande  
fattas av överförmyndaren. /…/ 
(11 Kap, 20 § FB) 

 
Gode män /…/ skall, i den mån det följer av deras förordnande, bevaka 
 rätten för de personer de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja 
 för deras person. /…/ 
(12 Kap, 2 § FB) 

 
Förmyndare, gode män och förvaltare skall omsorgsfullt fullgöra  
sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som gagnar den enskilde. 
(12 Kap, 3 § FB) 

 
Förmyndare, gode män och förvaltare skall fortlöpande föra räkenskaper  
över sin förvaltning och göra anteckningar om sina åtgärder i övrigt. /…/ 
(12 Kap, 5 § FB) 

 
Förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet står under 
 överförmyndarens tillsyn. /…/ är skyldiga att lämna överförmyndaren  
de upplysningar om sin verksamhet som överförmyndaren begär. 
(12 Kap, 9 § FB) 

 
 
Grünewald och Hallerfors (2006) skriver om god man. De flesta vuxna som får insatser med 
stöd av LSS har en god man, några har en förvaltare och ett fåtal har en förmyndare. Man kan 
vidare läsa att de flesta gode män är föräldrar till huvudmannen som, om han kan, ska ge sitt 
medgivande till att få god man. Huvudmannen är fortsatt myndig och har kvar sin 
rättshandlingsförmåga. Den gode mannen ska alltid handla med sin huvudmans samtycke 
eller, om det inte går att få samtycke, som god man tror att denne vill ha det. Den gode 
mannen kan ha tre uppdrag: 1. Att bevaka huvudmannens rätt, 2. Att förvalta hans egendom 
och 3. Att sörja för hans person, vilket innebär dels att ha det mer övergripande ansvaret över 
att huvudmannen får rätt och tillräckligt med insatser och dels att försäkra sig om god kvalitet. 
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Tideman (2000) skriver att det finns möjlighet att få god man för dem som har ett 
funktionshinder, som begränsar förmågan att utöva inflytande. Dessa personer ska kunna 
företrädas av en person som är oberoende i förhållande till myndigheterna. Denna gode man 
ska bevaka huvudmannens intressen och på hans vägnar se till att han eller hon får rätt och 
tillräcklig hjälp och att han eller hon inte utsätts för övergrepp. 
 
På Domstolsverkets hemsida finns ett informationsmaterial om god man. Där kan läsas om 
godmanskap i stora drag, bl.a.: 
 

Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen  
utför uppgifter för någons räkning. Uppdraget är viktigt eftersom  
tanken med det är att alla i Sverige ska få lika rätt oavsett förmåga. 

 
Vardagen kan bli lättare för en funktionshindrad med en god man  
som till exempel kan sköta kontakterna med sociala myndigheter och  
andra. 

 
Den som utses till god man ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt  
lämplig man eller kvinna. Det är inget som hindrar att en anhörig  
förordnas till god man. 

 
Växjö kommun har på sin hemsida ett informationsmaterial om godmanskap som kan laddas 
ner. I det kan läsas exempel på vad uppdraget ”sörja för person” kan innebära: 

 
Vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen  
utanför huvudmannens boende- och vårdmiljö. 

 
Genom regelbundna besök hos huvudmannen och kontakter med  
till exempel vårdpersonal och hemtjänst se till att huvudmannen  
har en god boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög  
livskvalitet som möjligt. 

 
I övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala  
kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation  
med mera och ta de initiativ som är lämpliga. 

 
Även Karlskrona kommun har på sin hemsida ett nedladdningsbart informationsmaterial om 
godmanskap. Om vad som är viktigt i uppdraget att vara god man, skriver de: 
 

Det är viktigt att man är noggrann och lyhörd för sin huvudmans  
behov. Det är också väsentligt att kunna samarbeta med anhöriga  
och närstående till huvudmannen. Eftersom huvudmannen ofta inte  
orkar eller kan framföra sina önskemål får god man föra sin huvudmans  
talan i kontakterna med sociala myndigheter och personal på vård- 
inrättningar etc.  

 
Att bli god man för en utomstående kan kräva extra mycket av  
inlevelseförmåga, fantasi och kontakt med eventuella anhöriga och 
 närstående. 
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Om uppdraget sörja för person skriver Karlskrona kommun: 
 

God man får anses ha rollen som ”spindeln i nätet” för huvudmannens 
välbefinnande. God man ersätter inte anhöriga, vänner, vårdpersonal  
eller annan person som bistår huvudmannen med hjälp. Däremot är det  
viktigt att god man håller sig informerad om huvudmannens boende- 
förhållande, behov av vård och social service samt behov av rekreation.  
God man har till uppgift att besöka sin huvudman kontinuerligt,  
rekommenderas en gång per månad. Det är också nödvändigt att god  
man samarbetar med den kontaktperson som kan ha utsetts enligt SoL  
eller LSS-lagen. 

 
I slutet av Karlskrona kommuns informationsmaterial finns det information om vanliga frågor 
som de svarat på. Om uppdraget ”sörja för person” kan där läsas: 
 

Sörja för person innebär att bevaka huvudmannens personliga intressen.  
Dessa är varierande från person till person.  
 
Lagstiftaren har inte specificerat vad sörja för person innebär. FUB  
har försökt, genom att säga att sörja för person är ett socialt uppdrag.  
Exakt vad som faller inom detta får varje god man tillsammans med  
sin huvudman avgöra. 

 
Borgholms kommun skriver med lättläst text om godmanskap på sin hemsida. Om uppdraget 
”sörja för person” skriver de: 
 

Det betyder att den gode mannen ska känna till hur du har det i  
ditt boende. Hur du mår och trivs på jobbet. Att du gör roliga saker 
 på din fritid. Att du har ett bra liv och blir respekterad av andra. 
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KAPITEL 3. Socialpsykologi som teoretiskt 
förhållningssätt  
 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera de socialpsykologiska begrepp genom vilka jag i 
sista kapitlet diskuterar studien.  
 
Angelöw och Jonsson (2000) säger att socialpsykologi syftar till att ”förstå och förklara 
samspelet mellan individers tankar, känslor och beteende och det omgivande samhället” (sid. 
9). Vidare säger de, att studera socialpsykologi kan fördjupa förståelse för mellanmänskliga 
samspel och ge ny insikt om relationer mellan individer och samhället.  
 
 
3.1 Social responsivitet och socialisation 
 
Asplund (2000) menar att socialpsykologi både är ett synsätt och en teori som rör ett 
nyckelbegrepp: social responsivitet. Social responsivitet beskrivs som ett växelspel där det 
den ena gör är ett gensvar på vad den andre nyss har gjort vilket i sin tur leder till nya gensvar 
osv. Asplund (ibid.) menar att det som kan förstås utifrån begreppet social responsivitet är det 
elementära mänskliga beteendet.  
 
Olin (2003) skriver att människan ständigt utvecklas genom samspel med andra människor 
och till sin natur är socialt responsiv. Utvecklingen kan ske genom att individen gradvis lär 
sig en förmåga att betrakta sig själv med den andres ögon och att tolka andra människors 
beteende. Denna utveckling sker på två nivåer: genom viktiga närstående personer - 
signifikanta andra, och genom samhället - den generaliserade andre. Människans utveckling 
kan beskrivas som en primär eller sekundär socialisation. Primär socialisation sker när 
individen som barn föds in i ett socialt sammanhang. Under denna period är det de 
signifikanta andra, oftast föräldrarna, som är de mest betydelsefulla personerna och det är 
deras tolkning av världen som barnet tar till sig, internaliserar. Detta är en dialektisk process 
mellan en från början tilldelad identitet och en identitet som barnet själv tillägnar sig när det 
kan klara av att uppleva en egen identitet. I denna process börjar en utveckling av en mer 
komplex uppfattning om världen, som så småningom leder till den sekundära socialisationen 
som inkluderar den generaliserade ande. Under den sekundära socialisationen måste de 
sociala sammanhang som ska internaliseras sammanlänkas med individens grundläggande 
uppfattning om verkligheten. Olin (ibid.) skriver att den primära socialisationen pågår under 
en begränsad tid i livet och den sekundära pågår under resten av livet. Den generaliserade 
andre kan beskrivas innehålla alla olika situationer och händelser individen är med om på 
olika platser - i hemmet, på arbetet osv. Den generaliserade andre befästs i samspel med 
sammanvävda upplevda situationer och sammanhang och blir liktydig med samhället i 
abstrakt mening. Vidare blir, enligt Olin (ibid.), den generaliserade andre en länk mellan 
samhället och individen, eftersom samhället kan ses som ett objekt, representerat av den 
generaliserade andre, få en subjektiv innebörd när det tolkas av individen. För att uppnå 
psykisk mognad krävs att individen skapar ett eget förhållande till den generaliserade andre. 
Olin (ibid.) pekar på svårigheten för personer med utvecklingsstörning att få möjligheter till 
att utveckla ett självständigt förhållande till samhället då de ofta under stor del av sina liv är i 
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vad Olin (ibid.), i detta sammanhang, kallar för ”omsorgsreservat” med tillrättalagda miljöer, 
dit hon också räknar personal. 
 
Under resten av sitt liv lever individen i ett dynamiskt förhållande till den generaliserade 
andre (Mead, 1976).  
 
Giddens (1998) menar att en könsrollssocialisation börjar direkt när ett barn är fött och att 
föräldrar, även om de tror att de behandlar barnen lika, reagerar olika på flickor och pojkar. 
Detta är skillnader som förstärks av den kultur människorna lever i.  
 
 
3.2 Social roll 
 
Giddens (1998) definierar roll som ”det beteende man förväntar sig från en individ som 
innehar en viss social position. I alla samhällen spelar individerna många olika roller 
beroende på vilken social situation de befinner sig i.” (sid.647). Giddens (ibid.) säger också 
att roller utgör socialt definierade förväntningar som styr vad en person med viss status eller i 
viss position gör.  
 
Enligt Angelöw och Jonsson (2000) är de sociala rollerna internaliserade av samhällets 
medlemmar och internaliseringen sker till största del omedvetet. Omgivningen och samhället 
har en rad förväntningar på passande beteende beroende på vilken livssituation man befinner 
sig i. Individen internaliserar dessa krav och förväntningar och gör dem till viss del till sina 
egna. En roll kan sägas vara summan av de normer som hör till en viss uppgift eller position. 
De sociala rollerna växer fram och formas i ett ständigt samspel mellan individer, grupper och 
olika samhällsförhållanden. Alla människor står inför existerande och utprovade sociala roller 
med beteendemönster och förväntningar på beteenden som uppkommit historiskt, kulturellt 
och socialt. Rollförväntningar är viktiga eftersom individer tenderar att värderas positivt 
beroende på i vilken utsträckning som rollbeteendet stämmer överens med 
rollförväntningarna. I vardagen uppträder många olika roller, t.ex. föräldraroll och yrkesroll. 
(Angelöw och Jonsson, ibid.)  
 
3.2.1 Rollkonflikter 
Angelöw och Jonsson (ibid.) nämner rollkonflikter och att de kan innebära två olika 
förhållanden:  
1. Intra-rollkonflikter som avser att en person i en och samma position möter olika 

förväntningar om vilket roll-beteende som är det riktiga. 
2. Inter-rollkonflikter som avser att en person innehar flera positioner i vilka denne möter 

motstridiga förväntningar. 
Angelöw och Jonsson (ibid.) säger också att dessa konflikter kan leda till negativa 
konsekvenser för välbefinnande och hälsa. 
 
Då människor interagerar sker, enligt Goffman (1995), en presentation av jaget, vilken 
grundas på hur en individ vill uppfattas av andra och vad denne tror att situationen kräver. 
Presentationen av en social roll kräver att individen använder en teknik som benämns som 
intrycksstyrning, vilken kan omfatta personliga attribut, manér och gester men även olika 
kännetecken och symboler i den fysiska miljön. De sociala rollerna är inte fasta och fixerade, 
utan kan komma att omdefinieras under interaktionen. En social roll innebär realiserandet av 
rättigheter och skyldigheter till en given status och bör präglas av en viss konstans i olika 
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sociala situationer. En förutsättning för att presentationen av den sociala rollen skall vara 
framgångsrik är att det finns en publik som godkänner framträdandet. Publik är ett begrepp 
som kan avse åhörare till andra individers aktion, men kan även innefatta medaktörerna i det 
sociala samspelet. Publikens funktion är att vara kritiska bedömare av huruvida aktören spelar 
rollen på ett tillförlitligt sätt. (ibid.) 
 
3.3 Social identitet 
 
Trost & Levin (1996) skriver att begreppet identitet ligger nära det som kan kallas jaget. Jaget 
finns hela tiden och fylls successivt på med erfarenheter. Identiteten är närvarande i 
situationer. Identitet är ett socialt objekt för individen själv och denne har också en identitet i 
andras ögon. Trost & Levin (ibid.) bygger delvis sitt tänkande på George Herbert Meads idéer 
om att sociala objekt påverkar individen genom individens varseblivning, ”genom 
mekanismen i hans centrala nervsystem” (Mead, 1995, sid 123). De andra finns alltid där, 
konkret eller som en föreställning. Detta betyder också att identiteten är en del av individens 
medlemskap i sociala relationer. Människor tar omedvetet sin identitet för given utan att 
märka att den finns där och strukturerar livet. Trost & Levin (ibid.) skriver att identiteten 
befinner sig i ständig förändring men att den förändringsprocessen går så långsamt och utan 
att uppmärksammas så identiteten upplevs som stabil. De delar in identiteten i fyra slags 
identitet som kopplas till fyra slags mänskliga relationer: 
 

1. Universella ord som säger något om människan, som ålder och kön. Denna slags 
identitet hänger samman med alla mänskliga relationer personer kommer i kontakt 
med. Alla har en given ålder och ett givet kön. Det gäller individen och det gäller alla 
andra. 

2. Namn, även ök- och smeknamn. Namn hänger ihop med mellanpersonliga relationer 
då personer, i interaktioner, använder namn på sig själva och på andra. 

3. Titlar, som yrkes eller utbildningstitlar, eller civilstånd. Denna slags identitet hänger 
ihop med strukturella relationer. Titlar används inte så mycket men finns som 
underliggande fenomen och människor klassas indirekt efter yrke, utbildning och 
civilstånd. 

4. Relationskategorier som att vara kund, biobesökare, musikälskare eller liknande. 
Denna identitet är mer anonym och hänger ihop med massrelationer. Som anonym 
kund i en affär t.ex. är man en del av massan som är där just då. 

 
Trost & Levin (ibid.) skriver att var och en har en rad olika identiteter som kopplas på eller av 
beroende på vilka sociala relationer vi vid en given tidpunkt definierar att vi är involverade i. 
som exempel skriver de en rad exempel på en persons olika identiteter: kvinna, mamma, 
dotter, älskling, tjockis osv. När det gäller könsidentitet skriver de att den är den 
grundläggande identiteten och att kön präglar kulturers sätt att kategorisera verkligheten och 
hur samhällets arbetsfördelning ska struktureras. 
 
Worchel & Coutant (2004) menar att både individer och grupper engagerar sig i att etablera 
sina respektive identiteter. De menar också att identiteterna av de två enheterna, individ och 
grupp, är tätt sammanflätade med varandra. Individens identitet är ett resultat av en 
kombination av personlig karaktär och intragrupps- respektive intergruppskaraktär. En grupps 
identitet är sammansatt av en blandning av de enskilda gruppmedlemmarnas identiteter och 
gruppens relation till andra grupper. Grupper har en aktiv roll i skapandet av individuell 
identitet. Grupper går igenom stadier likt årstidernas växlingar, det kan vara gradvis men 
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också abrupt och riktningen kan ändras på grund av utifrån kommande händelser. Dessa 
förändringar spelar en viktig roll till både innehåll och process för bildandet av individens och 
gruppens identitet. Worchel & Coutant (ibid.) menar att individer har en ambivalent relation 
med de grupper de tillhör respektive dem de inte tillhör. Dragningen till sin grupp är baserad 
på den viktiga position den har för själv-identiteten och den säkerhet som individen får genom 
medlemskapet. Å andra sidan hotar den sociala jämförelsen inom gruppen liksom 
motivationen till att vara oberoende. På samma sätt dras individer till andra grupper. Denna 
dubbla ambivalens kan vara grund till intergrupp-beteenden och dess existens kan hjälpa till 
att förklara varför en individs responser till sin grupp och andra grupper kan variera mycket 
över tid. (Worchel & Coutant, ibid.) 
 
Olin (2003) skriver att individers självuppfattning, tankeförmåga och förmåga till reflektion 
skapas genom ständig interaktion med olika grupper som kan kallas för att ha tillhörighet med 
olika sociala världar. Det utvecklas en egen kultur i varje social värld och dess medlemmar 
har ett gemensamt perspektiv och förhållningssätt gentemot omvärlden. Varje individ tillhör 
sin egen kombination av sociala världar och så länge de har någorlunda lika värderingar och 
normer är det okomplicerat att tillhöra olika grupper. Däremot kan det uppstå konflikt och 
skuldkänslor för individen om gruppernas normer och värderingar är motstridiga som innebär 
att individen måste välja vilken grupp denne helst vill tillhöra. Olin (ibid.) skriver att ju fler 
grupper en person kan tillhöra och hantera ökar förmågan till autonomi. Även en grupp som 
individen inte är medlem i kan vara lockande att tillhöra, de kan stå för normer och 
värderingar som är önskvärda att dela eller som skulle erbjuda särskilda positioner. Sådana 
grupper kallas ibland för referensgrupper. 
 
 
3.4 Stigmatisering 
 
Stigma kallas en egenskap som misskrediterar en individ. Goffman (1972) beskriver tre olika 
stigma: kroppsliga missbildningar, ”fläckar” på den personliga karaktären (t.ex. kriminalitet, 
missbruk och underliga böjelser) samt stambetingade stigman (t.ex. religion och ras). 
  
Angelöw och Johnsson (2000) skriver att stigmatisering sker om en individ har ett drag eller 
en egenskap (ett stigma) som inte kan undgå uppmärksamhet och som får andra att vända sig 
bort från personen, som enligt ”de andra”, de ostigmatiserade, avviker på ett icke önskvärt sätt 
från deras förväntningar. De skriver att de ostigmatiserade diskriminerar de stigmatiserade 
även om de kan sympatisera med vissa grupper, t.ex. handikappade, beter de sig generellt på 
ett sånt sätt att de reducerar de handikappades livsmöjligheter. 
 
Olin (2003) skriver att individen i sin socialisationsprocess tar till sig samhällets synsätt och 
förväntningar på sina egna brister och tillkortakommanden samtidigt som individen utvecklar 
strategier för att minska känslan av att vara stigmatiserad. Hon skriver vidare att om personer 
med utvecklingsstörning får tillträde till sammanhang som tolkar funktionshindrets 
konsekvenser mer positivt, så kan det bidra till att de inte behöver dölja sina 
tillkortakommanden i andra sammanhang. Detta ökar möjligheten till en positiv 
identitetsutveckling och en känsla av samhörighet och solidaritet. För detta krävs, enligt Olin 
(ibid.), att personal minskar en del av sin professionella makt och mer riktar in sig på att 
stödja och uppmuntra individernas egen autonomi och autencitet. Hon menar att om 
personalen tar avstånd från samhällets skönhetsideal och prestationskrav så kan en motkultur 
uppstå. Föräldrar har också stor betydelse för en stigmatiserad person och familjen kan bilda 
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ett skydd runt individen mot det omgivande samhället. Individen kan då känna sig som en helt 
accepterad person. Familjen är, skriver Olin (ibid.), utifrån tidigare forskning, det enda 
sammanhang där annorlunda personer inte blir bortvalda. Professionella kan också skapa 
allianser, grundade på människors lika värde och rätt till att leva ett normalt liv, med 
stigmatiserade personer. Professionella ser också som sin uppgift att i sociala relationer 
upprätthålla rådande samhällsnormer även om de inte är i enlighet med individens intressen 
och detta förekommer också i relationen mellan professionella och de utvecklingsstördas 
föräldrar. Föräldrarna vill ofta uppfylla de professionellas förväntningar, skriver Olin (ibid.), 
eftersom det kan minska upplevelsen av social skam som kan vara förknippad med att ha ett 
barn med utvecklingsstörning. 
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KAPITEL 4. Metod 
 
I detta kapitel beskriver jag mina metodval samt mina tankar och ställningstaganden i relation 
till dem. 
 
 
4.1 Kvalitativ metod   
 
Kvale (1997) skriver att kvalitet syftar på arten av något medan kvantitet syftar på mängd och 
storlek. Kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg, och respektive metods användbarhet 
beror på vilka forskningsfrågor som ställs.   
 
Denna studie är kvalitativ och bygger på 3 intervjuer med chefer och 3 grupp-intervjuer med 
personliga assistenter. Jag intresserar mig för att genom en direkt och muntlig kontakt tala 
med personer om arten av personlig assistans. Studien får anses som småskalig då 
forskningsområdet är litet och omfattar endast ett fåtal personer i Sverige.  
 
Kvale (ibid.) menar att den kvalitativa forskningsintervjun bygger på vardagens samtal och är 
ett professionellt samtal. En styrka hos intervjusamtalet är att det kan fånga olika personers 
uppfattningar om ett ämne och ge en mångsidig bild av den mänskliga världen. Kvale (ibid.) 
beskriver flera aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun. Ämnet för den kvalitativa 
intervjun är den intervjuades livsvärld och intervjun strävar efter att tolka meningen i centrala 
teman i den intervjuades livsvärld. Intervjuaren registrerar och tolkar meningen i det som sägs 
och hur det sägs. Intervjun söker kvalitativ kunskap och vill erhålla nyanserade beskrivningar 
av olika aspekter av den intervjuades livsvärld. Det finns en strävan efter beskrivningar av 
specifika situationer och handlingar. Intervjuaren visar öppenhet för nya och oväntade 
fenomen. Intervjun fokuserar på bestämda teman och är varken helt strukturerad med 
standardiserade frågor eller helt ”ostyrd”. Den intervjuades ibland mångtydiga uttalanden kan 
spegla motsägelserna i den värld hon lever i och en intervju kan leda till nya insikter. Olika 
intervjuare kan få olika uttalanden om samma tema beroende på skiftande känslighet för och 
kunskap om ämnet för intervjun. Den kunskap som en intervju ger kommer fram genom det 
mellanmänskliga samspelet i intervjusituationen. En forskningsintervju kan, enligt Kvale 
(ibid.) ge en ovanlig och berikande upplevelse för den intervjuade om den genomförs väl.  
 
Jag har intresserat mig för de intervjuades idéer, tankegångar och deras egna fritt uttryckta 
ord. Min ambition har varit att få ta del av intervjupersonernas olika vardagliga tankar kring 
personlig assistans för vuxna brukare med intellektuellt funktionshinder. Under intervjuerna 
har jag varit öppen för motsägelser och mångtydigheter. 
 
 
4.2 Intervjuer med fenomenologisk ansats 
 
Fenomenologi beskriver, enligt Kvale (1997), livsvärlden sådan den upplevs av subjekten och 
förutsätter att verkligheten är vad människor uppfattar den som. Fenomenologin studerar 
individernas perspektiv på sin värld och vill göra det osynliga synligt. Fenomenologin 
försöker ge en direktbeskrivning av upplevelsen utan att ta hänsyn till orsak eller ursprung. 
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Livsvärlden är så som den träffas på i vardagslivet. ”Den kvalitativa intervjun är en 
forskningsmetod som ger ett privilegierat tillträde till vår grundläggande upplevelse av 
livsvärlden”, säger Kvale (ibid, sid 56). 
 
Intervjuerna har intresserat sig för individernas perspektiv på sin livsvärld, som den upplevs 
av dem själva. I denna studie har jag likställt livet på arbetet, arbetslivet, med att vara en 
livsvärld. Studien vill med detta göra det osynliga synligt och kan sägas ha en fenomenologisk 
ansats, utan att göra anspråk på att till fullo följa den fenomenologiska traditionen. 
 
 
4.3 Metod för intervjuanalys 
 
Alla intervjuer har spelats in på band och analysen har skett på följande sätt: 
 

1. Varje intervju har lyssnats igenom flera gånger och skrivits ut ordagrant, med 
undantag av en del av, för samtalet stödjande uttryck som: ja, hm och liknande. 

2. Varje utskrift har lästs igenom noga för att ge en överblick över intervjuerna. I detta 
moment har olika teman visat sig. 

3. Meningsbärande enheter, utifrån uppstådda teman, i texten har markerats. 
Meningsfullheten har bedömts, dels utifrån relevans i relation till studiens syfte, dels 
utifrån enhetens meningsfullhet, sedd mot bakgrund av intervjun i dess helhet. De 
understrukna enheterna numrerades för att underlätta att återfinna dem senare. 

4. De markerade och numrerade textavsnitten har överförts, antingen sammanfattade 
eller som citat till ett dokument i datorn. 

5. Under den fortsatta analysen har de olika intervjuerna sammanförts i dokumentet och 
ordnats i funna teman för att ge möjlighet att upptäcka innebörder och överordnade 
kategorier som ligger på en högre abstraktionsnivå än den enskilda utsagan i 
ursprungstexten. 

 
4.4 Urval 
 
Jag ville intervjua 3 arbetslag av personliga assistenter och 3 chefer (assistansanordnare), i 
kommunal verksamhet, som har erfarenhet av personlig assistans för personer med 
utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada – personkretsen 1 och 2 enligt LSS och som 
beviljats assistansersättning enligt LASS. Jag ville också intervjua ett antal gode män som 
företräder brukare ur personkretsen 1 och 2. 
 
Arbetslagen skulle bestå av minst 3 assistenter, utan anhörigrelation, och de skulle arbeta hos 
en vuxen brukare i eget boende. I arbetslaget skulle det finnas assistenter med minst 2 års 
yrkeserfarenhet. Cheferna skulle ha minst 2 års erfarenhet av att anordna personlig assistans 
för personkretsarna 1 och 2. Gode männen skulle företräda en brukare som bor i eget boende 
sedan minst 2 år, med minst 3 personliga assistenter utan anhörigrelation. Jag har i en tidigare 
studie undersökt anhörigrelation, när den personliga assistenten är förälder till brukaren 
(Kabell-Kjaer, 2005), vilken visade att assistansen är att likna vid ett utökat föräldraskap. Av 
den anledningen är jag inte i denna studie intresserad av att närmare undersöka 
anhörigrelationen. Jag utesluter inte att personliga assistenter med anhörigrelation 
förekommer, vid sidan av minst 3 personliga assistenter utan anhörigrelation, i denna studie. 
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Tillvägagångssätt för att komma i kontakt med informanterna har gått i två steg där steg 1var 
att via e-post direkt till chefer och till LSS-handläggare (för att få kontakt med gode män) 
skicka sammanlagt ett 50-tal förfrågningar med bifogat informationsbrev (se bilaga), och steg 
2 var att ta en direkt telefonkontakt med chefer. Uppgifter för att kunna ta kontakterna har jag 
fått genom att besöka olika kommuners hemsidor och genom telefonkataloger. Jag har vänt 
mig till kommuner i Småland och mina informanter finns i 3 olika kommuner i 3 olika län. 
 
Det var bara 1 person, en chef, som efter lång tid svarade på förfrågan via e-post. I min väntan 
vidtog jag steg 2 och ringde runt både till kommuner jag tidigare skickat förfrågan till och 
kommuner som jag inte tidigare kontaktat. När väl en chef blivit intresserad av att delta så har 
det gått lätt att genom denne få kontakt med en assistansgrupp. Min förklaring till att det varit 
svårt att få kontakt med chefer är att de troligtvis är mycket upptagna av sitt arbete och osäkra 
på vad ett deltagande i en studie medför och innebär för dem själva i praktiken. 
 
Några gode män lyckades jag inte få kontakt med. Då hade jag i ett tidigare skede också gjort 
en muntlig förfrågan om hjälp till kontakt med gode män via en vuxenhabilitering och med en 
representant för FUB (Förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna), vilka 
båda avböjde. Vuxenhabiliteringen avböjde med motiveringen att deras medverkan till 
kontakt mellan mig och brukare skulle kunna påverka förtroendet mellan habiliteringen och 
brukarna/brukarnas företrädare. Representanten för FUB avböjde med motiveringen att denne 
inte kände sig säker på hur och vilka medlemmar som motsvarar min målgrupp och företräds 
av god man. Troligtvis har kontaktade LSS-handläggare inte svarat av samma anledning som 
de chefer som inte svarat. En av de intervjuade cheferna lämnade vidare min förfrågan till en 
god man men denne hörde inte av sig.  
 
Efter att ha genomfört 2 intervjuer med assistentgrupper och 2 intervjuer med chefer märkte 
jag att jag fick mycket information om hur god man företräder brukare. Med den 
informationen och knappt om tid beslöt jag att inte göra ytterligare försök att få kontakt med 
någon god man. Jag har kompletterat mina intervjuer med en del skriftlig information om 
godmanskap i stället. 
 
Jag har intervjuat 3 brukares assistentgrupper samt deras chefer. Brukarna tillhör personkrets 
1 eller 2 enligt LSS och har beviljats assistansersättning enligt LASS, kommunen är 
assistansanordnare. Två brukare hör till personkretsen 1, en av dem har autism och en av dem 
har en grav utvecklingsstörning. En brukare har en förvärvad hjärnskada och hör till 
personkretsen 2. 
 
 
4.5 Forskningsetiska aspekter 
 
En intervjuundersökning är ett moraliskt företag, skriver Kvale (1997) och forskning med 
människor som deltagare måste tjäna vetenskapliga och mänskliga intressen. Syftet med en 
intervjuundersökning bör inte bara gälla det vetenskapliga värdet av den eftersträvade 
kunskapen utan också vara att förbättra den undersökta mänskliga situationen. Det är viktigt 
att få intervjupersonernas informerade samtycke till att delta i undersökningen, säkra 
konfidentialitet och överväga vilka konsekvenser undersökningen kan föra med sig för 
intervjupersonernas del. Etiska problem när det gäller analysen kan handla om hur djupt och 
kritiskt intervjuerna kan analyseras, och om intervjupersonerna ska ha inflytande över hur de 
tolkas. Kvale (ibid.) påpekar att det är forskarens etiska ansvar att så långt det är möjligt 
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verifiera den kunskap han förmedlar i sina rapporter. Med informerat samtycke menas att 
intervjupersonerna informeras om undersökningens övergripande syfte och hur 
undersökningen är upplagd i stort. Intervjupersonerna ska också veta att de deltar frivilligt 
med rätt att dra sig ur när som helst. Konfidentialitet betyder att privata data som identifierar 
undersökningspersonerna inte kommer att redovisas. (ibid.). 
  
Kvale (ibid.) nämner också risker med att intervjuaren kan identifiera sig med sina 
undersökningspersoner så att denne inte kan upprätthålla en professionell distans och att det i 
sig kan påverka tolkningen på ett negativt sätt.  
 
Jag är själv en verkställare av personlig assistans och andra LSS-insatser i en kommun i 
Småland. Med tanke på detta kan det finnas en risk för att identifiera sig med och blanda 
samman sin förförståelse med de intervjuade. Jag har varit uppmärksam på att skärpa min 
medvetenhet om denna risk både inför, under och i bearbetningen av intervjuerna. 
 
Jag har informerat skriftligen och/eller muntligen om studiens syfte, de intervjuades uppgift 
för studien och om hur studien varit upplagd i stort. De har upplysts om att deltagandet är 
frivilligt och kan avbrytas utan några negativa följder. Ingen skall genom denna studie få 
kännedom om vilka personer som intervjuats eller vilka kommuner som jag kontaktat – det är 
dessutom ointressant i sammanhanget. De uppgifter som kan medföra att intervjupersoner kan 
kännas igen ska behandlas konfidentiellt. 
       
 
4.6 Intervjuerna 
 
När det handlar om själva intervjuerna så skriver Denscombe (2000) att det är viktigt att 
intervjupersonen är kontaktad i förväg och därmed är förberedd på att en intervju ska ske, det 
är viktigt att vara överens om hur lång tid intervjun beräknas ta och att platsen för intervjun är 
ostörd. När det gäller att ta upp intervjun så nämner Denscombe (ibid.) att intervjuaren utifrån 
minnet kan skriva ner intervjun i efterhand, eller göra fältanteckningar under intervjun samt 
att göra inspelningar på ljudband eller video. Han säger att de flesta forskare som genomför 
intervjuer oftast använder sig av ljudinspelningar som kompletteras med fältanteckningar. 
Viktigt att tänka på är att använda en tillräckligt bra utrustning, kontrollera att den fungerar 
innan intervjun startar. Det kan vara på sin plats att säkra strömkällor, ha med sig 
reservbatterier och se till att banden har en tillräckligt lång inspelningstid (ibid). 
 
Denscombe (ibid.) skriver att när ostrukturerade intervjuer används så kan det hävdas att 
forskaren inte bör ha några förutfattade meningar om ämnet eller riktningen som intervjun ska 
ta. Rent praktiskt är det sällan som en forskare arbetar med helt ostrukturerade intervjuer. I de 
flesta fall finns det någon form av dagordning och strategi. Detta behöver inte betyda att 
forskaren måste ha en uppsättning frågor och ämnen. Däremot kommer antagligen intervjun 
att ge ett större utbyte om intervjuaren är informerad och förberedd i de ämnen som sannolikt 
kommer upp under intervjun.  
 
I samtliga fall av intervjuer så har det varit jag som kommit till informanterna. Jag har enbart 
använt mig av bandspelare. När det gäller placering så har jag anpassat mig efter den situation 
som varit och satt mig på ”den lediga platsen”. Jag är van att samtala med människor i olika 
sammanhang och tycker själv att intervjuerna varit avspända när de väl kommit igång. För att 
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vara så avspänd som möjligt har jag undanröjt ett orosmoment genom att ha extra batterier 
och kassettband i min väska. 
 
Jag har använt mig av så kallad ostrukturerad intervju med en enkel intervjuguide (se bilaga) 
och frågorna har kommit i en ordning som känts naturlig i sammanhanget, ibland har 
informanterna spontant pratat om saker jag tänkt fråga om och då har jag låtit det komma i sin 
egen ordning. Även sådant jag inte frågat om har kunnat få utrymme. Jag har bara bromsat 
och avlett sådant som inte varit relevant för studien, så taktfullt som det gått. 
Undersökningsområdet är tillräckligt känt för mig för att, utifrån studiens syfte, kunna göra 
användbara intervjuer. 
 
4.7 Intervjuaren 
 
Enligt Denscombe (2000) ska en intervjuare vara uppmärksam och lyhörd för den 
intervjuades känslor. Intervjuaren ska stå ut med tystnad och samtidigt kunna stödja genom att 
”sufflera”. Det är viktigt att kunna följa upp/bekräfta det som sagts utan att fälla omdömen 
och den intervjuades rättigheter ska respekteras. 
 
Kvale (1997) talar om kvalifikationskriterier för den som intervjuar. Intervjuaren ska vara 
kunnig i ämnesområdet, hålla sig till en struktur för intervjun och uttrycka sig tydligt. Det är 
viktigt att vara vänlig, känslig och öppen inför intervjupersonen. Intervjuaren ska kontrollera 
intervjuförloppet och inte ta allt som sägs för vad det är utan även våga ställa kritiska frågor. 
Dessutom ska intervjuaren ha gott minne och kunna knyta samman vad som sagts och även 
presentera tolkningar som kan bekräftas eller bestridas av den intervjuade. 
 
Jag är bekväm med samtalet som ”verktyg” och bra på att inge förtroende och lyssna. Att ha 
gjort mindre intervjustudier tidigare har lärt mig en hel del om mina brister och förtjänster i 
att vara intervjuare – jag har hört min röst, mina hummanden, upprepningar och lagt märke till 
min förtjusning inför vissa sidospår som kanske inte alltid är relevanta. Även denna gång har 
jag lyssnat till mina egna svagheter och kanske har jag blivit en lite bättre intervjuare än förra 
gången.  
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KAPITEL 5. Resultat  
 
 
Detta kapitel omfattar hela intervjuundersökningen och inleds först med en kortare 
presentation av informanterna som följs av en lika kort beskrivning av intevjusituationerna. 
Sedan följer huvudavsnittet med redovisning av intervjuerna, indelat i olika teman och med en 
sammanfattning under respektive tema.  
 
 
5.1 Presentation av informanterna 
 
Jag har intervjuat 3 assistentgrupper och 3 chefer. 
 
5.1.1 Assistentgrupperna 
Grupp 1 arbetar för en manlig brukare i 25-årsåldern med förvärvad hjärnskada. De är 6 
assistenter i gruppen varav 2 är män och 4 kvinnor. Åldersspridningen är mellan 26-42 år. 
Alla har någon utbildning: 4 är undersköterskor och 2 har annan utbildning med 
samhällsorienterad inriktning som passar för yrket. Brukaren bor ensam i egen lägenhet i ett 
bostadsområde och har haft assistans i 8 år.  2 av assistenterna i gruppen har varit hans 
assistenter hela den tiden. De flesta har arbetat i gruppen i flera år. Brukarens god man är en 
kvinna som inte har anhörigrelation. 
 
Grupp 2 arbetar för en kvinnlig brukare i 25-årsåldern med grav utvecklingsstörning och 
fysiskt funktionshinder. De är 4 assistenter i gruppen, varav 1 är mamma till brukaren. 
Samtliga är kvinnor och ganska jämnåriga i 35-40-årsåldern. 2 av assistenterna har 
undersköterskeutbildning och 2 har inte utbildning för yrket. Brukaren bor ensam i egen 
lägenhet i ett bostadsområde och har haft assistans i 3 år. 2 av hennes assistenter har varit med 
från början – brukarens mamma är en av dem. Brukarens god man är hennes bror.  
 
Grupp 3 arbetar för en manlig brukare i 35-årsåldern med autism. De är 5 assistenter i 
gruppen varav 1 är man och 4 är kvinnor. 4 av dem är undersköterskor med skötarkompetens 
och 1 har inte utbildning för yrket. En av assistenterna har känt brukaren sedan dennes 
barndom och har en relation liknande en mammas. Brukaren bor ensam i egen lägenhet i ett 
glesbygdsområde och har haft assistans i 6 år och de flesta har varit med sedan start. 
Brukarens god man är hans mamma.  
 
5.1.2 Cheferna 
Chef 1 är en kvinna med över 20 års erfarenhet inom handikappomsorg och personer med 
utvecklingsstörning i sin kommun. Hon har varit chef över personliga assistenter sedan LSS 
kom 1995 och har personliga assistenter för alla tre personkretsarna. Hon är chef för grupp 1. 
 
Chef 2 är en kvinna med ca 3-4 års erfarenhet av att vara chef över personliga assistenter, 
även hon med alla tre personkretsarna. Hon är chef för grupp 2. 
 
Chef 3 är en man med över 30 års erfarenhet av arbete inom psykiatri, handikappomsorg och 
med personer med utvecklingsstörning och autism. Han har varit i chefsbefattning sedan ca 25 
år och har personliga assistenter i personkretsen 1. Han är chef för grupp 3. 
 



 30

5.2 Intervjusituationen 
 
Grupp 1 träffade jag en eftermiddag i samband med ett planerat personalmöte, på en neutral 
plats i en av kommunens lokaler. Intervjun tog ca 1 timma, alla sa något och 2-3 personer var 
mer aktiva än de övriga. 
 
Grupp 2 träffade jag på kvällstid i brukarens hem och med brukaren närvarande i rummet. Jag 
frågade innan om brukaren kunde uppleva det besvärande på något sätt att vi var i samma rum 
vilket jag fick svar på att hon inte skulle. Min upplevelse av det är att brukaren verkade trivas 
med att vara i vårt sällskap och hon hade olika saker i en låda som hon aktiverade sig själv 
med under tiden. Intervjun tog något mer än 1 timma, alla sa något under intervjun och var 
aktiva. 
 
Grupp 3 träffade jag i ett rum på deras arbetsplats i samband med ett planerat personalmöte. 
Själva intervjun tog ca 1 timma, alla bidrog med sina svar på mina frågor men 4 av dem var 
mer aktiva. Under denna intervju var gruppens chef närvarande vilket jag uppfattade bero på 
att han var uppriktigt intresserad av min studie och engagerad i sitt och sina medarbetares 
arbete. Jag var tydlig med att det inte var chefen som skulle svara på frågor och min 
upplevelse är att alla i gruppen kände sig avspända och fria att uttrycka sig i förhållande till 
sin chef i denna situation. Chefen förhöll sig någorlunda passiv och stöttade ibland gruppen 
med några inlägg under intervjun. 
 
Chef 1 träffade jag på dennes tjänsterum och intervjun tog ca 45 minuter. 
 
Chef 2 träffade jag, i ett på hennes arbetsplats, gemensamt fikarum och intervjun tog ca 1 
timma. 
 
Chef 3 träffade jag i ett tjänsterum på kommunens socialtjänstkontor och intervjun tog ca 1 
timma och en kvart. 
 
Intervjuerna har skett i följande ordning: chef 1, grupp 1, chef 3, chef 2, grupp 2 och sist 
grupp 3. Vid samtliga intervjuer har bandspelare använts. Assistentgrupperna har, naturligt 
nog, relaterat sina svar till sin brukare medan cheferna svarat både generellt och specifikt 
kring olika brukare.  
 
Den anonymitet jag kunnat garantera är att ingen genom att läsa uppsatsen ska kunna känna 
igen enskilda personer eller i vilka kommuner intervjuerna skett.  
 
Vid intervjuerna har en enkel intervjuguide använts (se bilaga 4 och 5), mer som stöd än som 
ordagrant använda, för att få med allt det jag ville undersöka. Det är bara jag som tittat på 
intervjuguiden under intervjuerna och mina ställda frågor har kommit i en ordning som känts 
naturlig under respektive intervju. 
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5.3 Intervjuerna utifrån teman 
 
Jag redovisar mina intervjuresultat utifrån 9 olika teman. De första 8 är baserade på mina 
intervjuteman och det nionde om yrket som personlig assistent. Jag valde att ta med det 
eftersom det ”uppstod” i 4 av de 6 intervjuerna, utan att jag medvetet börjat fråga om det. De 
teman som intervjuresultatet vilar på är, utan rangordning, följande: 
 

• Brukarens inflytande och medbestämmande och självbestämmande 

• Vem styr assistansen 

• Fördelar med personlig assistans för brukaren och personkretsen 1 och 2 

• Nackdelar med personlig assistans för brukaren och personkretsen 1 och 2 

• Hur och av vem behoven omvandlas till assistans 

• Om god man i sin roll för brukare/brukaren 

• Faktorer som kan hänföras till genus 

• Andra aktörer kring brukare 

• Yrket personlig assistent 

 

5.3.1 Brukarens inflytande, medbestämmande och självbestämmande 
Assistentgrupp 1 upplever sin brukare så pass funktionshindrad till följd av sin hjärnskada att 
de är tveksamma till om han ens känner igen dem. De tycker till att börja med att han inte styr 
något alls själv och uppfattar det ofta som svårt att få kontakt med honom. Efter många års 
assistans så har de ändå lärt känna sin brukare och har blivit bra på att tolka hans uttryck. 
Brukaren uttrycker sin vilja respektive ovilja genom exempelvis att spjärna emot eller gå med, 
uppskatta eller sky beröring, skrika eller inte skrika. Assistentgruppen har lärt sig vad 
brukaren tycker om för mat och godis, vilket de tillgodoser. Brukaren väljer också själv när 
han vill vila, det gör han genom att helt enkelt lägga sig på sin soffa. I övrigt har han ungefär 
samma rutiner varje dag, utifrån att de personliga assistenterna har kunskap om att personer 
med hans funktionshinder har behov av det. 
 
Assistentgrupp 2 uppger att deras brukare, som har en grav utvecklingsstörning, gör sin 
stämma hörd genom ljud. I övrigt tycker de att de är så nära henne, känner henne väl och kan 
tolka hennes behov: 
 

Jag tycker hon gör sig förstådd väldigt bra faktiskt, trots att hon 
inte kan prata. 

 
Hon pratar ju faktiskt på sitt sätt. /…/ väldigt förtrolig kan hon bli,  
ibland sitter hon och blurrar lite för sig själv, men ibland pratar hon  
faktiskt med, dej liksom. /…/ det är bra stunder i alla fall, det är  
mysiga stunder, då. Man känner att hon är väldigt med och kontakt- 
sökande där, ett sånt samtal värmer alltså för man känner man  
har sån kontakt. 

 
Men det är faktiskt lyckat för det är verkligen så att alla pratar direkt  
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till henne, det är liksom, jag har aldrig upplevt nån situation där jag 
känt att man pratar över huvudet på henne /…/ och så står jag och  
mumlar lite bakom. 

 
/…/ samtidigt som vi har lite roligt då med bollar och aktiviteter som  
vi vet att hon gillar då och sen, hon är ju medlem i FUB så ibland  
nån tisdagkväll så springer vi bort dit. 

 
NN är väldigt social, hon har alltid varit med. 

 
Brukaren har olika saker, ”grejer”, som hon väljer när hon aktiverar sig på egen hand. 
Gruppen tycker att hon väldigt väl vet vad hon vill ha och att hon är en bestämd person. Hon 
visar tydligt att hon tycker om sina assistenter men de har hittills inte varit med om att hon 
visat något tydligt ogillande mot någon. Brukaren har ett inflytande på sina tider, särskilt på 
fritiden när hon inte är på sitt dagcenter. Assistenterna anpassar sig efter hennes dygnsrytm 
när det gäller sovtider och därmed också mattider. De har inte fritiden särskilt strukturerad 
utan gör vad de uppfattar passar bra i stunden, exempelvis blir det mer utevistelse om vädret 
är fint  
 
Assistentgrupp 3 som arbetar hos en person med autism uppger att han har möjlighet att få 
inflytande med hjälp av sina bilder och hjälpkort, som är kommunikationshjälpmedel för 
honom. Han är i behov av tydlig struktur men har ofta möjlighet att välja mellan olika 
alternativ. Han visar missnöje genom att bli svart i ögonen och genom sitt beteende som 
ibland t.ex. kan innebära att kasta saker eller mat. Han väljer själv om han vill gå och lägga 
sig tidigare på kvällen. Han är med och handlar och har tidigare valt sina varor själv men det 
fungerar inte just nu – brukaren reagerar, på grund av sitt funktionshinder, på alla varor som 
”är i vägen”. Brukaren lyssnar mycket på musik och väljer själv vad han vill lyssna på. 
Brukaren kan också med hjälp av bilder, hjälpkort och gester visa om han inte känner sig bra 
och har då möjlighet att ”sjukskriva sig” från sin dagliga verksamhet. Detta innebär att han 
inte har så mycket krav att uppfylla under sin ”sjukperiod”: 

 
Ja, för då, om man säger, han har ont i huvudet, så visar han det  
och har han ont i magen så visar han det. Hela kroppen, och, himla  
dassig är han /…/ han får sitta i lugn och ro i sitt rum, vi frågar om  
han vill gå och lägga sig, han behöver inte hjälpa till med att tvätta  
eller städa /…/ 

 
Så bryter vi ju när vi se på honom att det är, att han är bättre. Då 
tar vi ju lite då att han får hjälpa till att diska och såna grejer, så 
att vi kommer igång igen va. Ut och går och sånt här och sen är  
han så pigg och glad. 

 
Brukaren visar tydligt om han inte fungerar tillsammans med sina assistenter. De har i 
gruppen en lång introduktionstid på flera månader för ny personal. Som eventuellt ny assistent 
får denne först komma och hälsa och brukaren ges möjlighet att säga om det går bra att 
personen kommer. Han brukar inte säga nej och gruppen upplever att brukaren är lite nyfiken 
på ny personal. Assistentgruppen säger att brukaren visar, genom att börja kasta saker 
omkring sig, om det inte fungerar med hans assistent, och det lyssnar de på. Antingen 
fungerar de tillsammans eller inte, och det märks tydligt. De har i gruppen varit med om att en 
assistent fungerat under en längre tid för att sedan inte göra det. De säger att brukaren då visar 
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med sitt beteende att det inte är bra och de har då kunnat konstatera att den assistenten inte 
hållit sig till de rutiner och förhållningssätt som brukaren är i sådant stort behov av för att ha 
det bra. 
 
I intervjun med chef 1 så diskuterar vi inte direkt kring enskilda brukares inflytande. 
 
Chef 2 är helt övertygad om att de allra flesta människor på ett eller annat sätt kan säja ja, nej 
och välja, även om individen har en grav utvecklingsstörning. Det beror på hur väl den som 
tolkar uttrycket känner personen menar hon: 
 

Jo, men jag tror att när man lär känna varann så kan man tolka  
mycket kroppsspråk. 

 
Det framkommer under intervjun att hon i samband med rekrytering varit med om att använda 
bilder och andra hjälpmedel för att brukaren ska få en möjlighet att uttrycka sitt gillande eller 
ogillande inför att få en ny assistent. Men det viktigaste för att kunna ge brukaren inflytande 
är den personkännedom som finns hos anhöriga, personal och gode män, säger chef 2. 
 
Chef 3 pekar på att den som känner brukaren har möjlighet att hjälpa denne att uttrycka sig, 
och också förstå vad han eller hon menar. För de brukare med autism används så kallad 
TEACCH-pedagogik som kommuniktionshjälpmedel vilket underlättar för brukaren att 
kommunicera. Ett annat sätt att se på inflytande och medbestämmande är att få bo på ett sätt 
som passar individen utifrån den person denne är och det funktionhinder denne har: 
 

Sen finns det vissa människor som mår bättre av att få ha lite mer 
luft omkring sig, det är fortfarande min absoluta övertygelse! Alla 
passar inte att bo i en lägenhet eller i ett villaområde och det har  
jag diskuterat med många. Och jag säger, det är lika med mig själv, 
jag bor i en by ute på vischan, jag trivs heller inte av att sitta  
inpackad i en lägenhet. Varför är man annorlunda när man är  
utvecklingsstörd? Har man dessutom ett beteende som gör att andra  
människor kan störa sig på en så gör – det gagnar absolut inte, att  
tvinga in nån människa mitt ibland alla andra där ingen ska tycka  
om varandra! 

 
Chef 3 talar, i samband med friheten att bo där det passar individen bäst (t.ex. ensligt med ett 
fysiskt avstånd till andra som kan regleras genom att ”gå ifrån” respektive ”gå till”), också om 
fysisk och social integrering: 
 

Jag menar det finns två sätt att se på det, på integrering. Vi har  
den materiella eller fysiska integreringen, sen har man den  
sociala integreringen /…/ det ingår i samhällsbilden att det finns  
människor som är lite avvikande /…/ detta ska man vara väldigt 
rädd om /…/ och då menar jag att om man bor 500-600 meter vid  
sidan av där alla människor bor, så går du ner och träffar människor,  
blir bemött, accepterad och alltihop det här vederbörligen som du  
ska, du kan prata med människor - så är det mycket mer värt än om  
du bor i ett hus där du har flera hundra människor, utan att prata  
med en enda en. Och det är dom två integreringarna som jag skiljer  
på. För mig är det ju ingen tvekan om vad som är rätt, det förstår du. 
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Sammanfattning  
Intervjuerna visar att det är viktigt att någon, assistenter, anhöriga eller god man, känner 
brukaren väl för att denne ska kunna ha inflytande i sin assistans. Det blir uppenbart hur svårt 
det är för assistentgrupp 1 innan någon känner deras brukare, som i samband med sin skada 
blir som ett oskrivet blad.  
 
Det som verkar lättast för brukare med grava intellektuella funktionshinder att ha inflytande 
över är sin egen smak gällande mat och sin egen dygnsrytm. Dessutom kan brukaren med sitt 
kroppsspråk visa gillande och ogillande inför aktiviteter, väder och andra människor, men då 
krävs verkligen att det finns någon med hög grad av personkännedom som kan avläsa 
brukaren. Om någon känner brukaren väl kan denne som assistent också hjälpa personen att 
uttrycka sig.  
 
Assistentgruppen 3 har en brukare som aktivt kommunicerar, både med sitt beteende och med 
bilder och ”hjälpkort”. Hans inflytande och medbestämmande är dock ändå avhängigt av att 
hans assistenter känner honom och vet hur de kan kommunicera med honom. Denna brukaren 
kan också ha ett  reellt inflytande och faktiskt bestämma  vem som ska arbeta hos honom och 
inte, det kan överhuvudtaget inte fungera om han inte accepterar personen, vilket 
assistansanordnaren, chef 3 är mycket medveten om och låter ha inverkan på vem han 
rekryterar som assistent. Chef 3 pekar också på att det är viktigt att vara lyhörd för hur och var 
brukare kan tänkas trivas att bo, utifrån vilka personliga behov och egenheter dessa har. 
 
5.3.2 Vem styr assistansen 
Assistentgrupp 1 uppger att de numera styr mycket själva i gruppen. Från början var det 
cheferna som styrde upp det hela. Gruppen nämner också att vuxenhabiliteringens personal av 
och till varit aktiva i att vilja styra kring brukaren. Även nuvarande god man (sedan 5 år) styr 
en del och gruppen säger att hon gör allt hon kan för att bevaka brukarens rättigheter utan att 
känna honom särskilt väl. Ibland styr hon för mycket tycker personalen och blir en 
mellanhand för mycket. De tar ett exempel där hon ville följa med brukaren och hans 
assistenter till doktorn, vilket gruppen såg som helt onödigt samtidigt som de förstår att hon 
menar väl. Gruppen säger också att det egentligen är ganska självklart att de styr i vardagen 
då deras brukares behov är av mycket basal karaktär, han kan gå ut i gatan till exempel och de 
liknar på så vis sitt arbete med att ta hand om och skydda små barn med ”omsorg och 
vägledning” som de uttrycker sig. 
 
Assistentgrupp 2 upplever inte att någon styr mer än någon annan i gruppen, trots att 
brukarens mamma är en av assistenterna. De har delat upp olika arbetsuppgifter emellan sig 
och därutöver är det upp till varje assistent att lägga upp arbetet utifrån vad de tror kan passa 
brukaren. När det gäller rekrytering av assistenter är det chefen som styr och god man får 
lämna sitt samtycke. Brukaren har haft sin assistans i ca 2 år och gruppen har egentligen inte 
mycket att säga om styrning, de upplever inte att de haft anledning till det. 
 
I assistentgrupp 3 är en av de personliga assistenterna en person som känt brukaren sedan han 
var endast 7 år gammal. Han har även bott hos henne i många år. Hon är på så vis att betrakta 
som en ”reservmamma” och på frågan om vem som styr så svarar hon: 
 

Kommandoran är jag! 
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Och gruppen är med: 
 

Jamen, det måste ju bli så, i och med att NN känner honom bäst  
och vet ju precis vad han vill, vad han behöver och såna grejer. 

 
Dialogen fortsätter mellan henne och gruppen: 
 

Ja, jag har överlämnat allt som, mer kan jag inte göra. /…/ Alla  
vet ju hur det har fungerat och det har jag berättat. 
 
Nej precis, och har det hänt nånting så har vi ju inte fattat varför  
han gör på det viset, så har man ju haft NN här. 

 
Gruppen berättar också att de har extern handledning, med samma handledare, ca 2 gånger 
om året. Den handledningen påverkar också hur arbetet styrs. 
 
Chef 1 uppger att hon och andra chefer är med och styr mycket om brukaren inte själv kan 
kommunicera. Hon säger också att det är vanligt att gode män lämnar över ”styrandet” till 
chef och personal: 

 
Jag (hon menar här en god man, min not.) litar på att ni utför  
det här uppdraget på korrekt sätt. Och då gör vi ju allt, anställningar  
och annons och så bara meddelar vi god män. /…/ Jag tycker det  
är mer vanligt att de lämnar det till oss och vi får sköta det och  
sen att man informerar. 

 
I intervjun framkommer också att Försäkringskassans beslut om LASS är vägledande när det 
ska styras upp hur assistansen ska se ut och hur många timmar brukarens assistans ska 
omfatta. 
 
Chef 2 uppger att hon går in och styr ibland, om ingen annan gör det. Hon tar som exempel ett 
tillfälle då ingen bestämde riktigt hur det skulle vara kring en viss situation och med att 
använda ett visst hjälpmedel i sådana situationer. Brukarens utvecklingsstörning begränsar 
dennes möjlighet att själv besluta, assistenterna var osäkra på vad som var det bästa och 
habiliteringens arbetsterapeut ger råd men bestämmer inte. 
 

Jag bestämde! /…/ fast då kände jag att då bestämmer jag så  
länge. /…/ Det kan nog bli lite otydlighet också  /…/ att många  
påverkar, det kan också bli otydligheter. /…/ det blir mycket  
godtyckligt vad jag tycker även om man försöker prata med god  
man och det, så litar även den (god man, min not) på oss, att  
vi vet det bästa. Och när dom inte direkt känner dom, så blir det 
mycket, ja då blir det jag och personalen, till sist blir det personalen,  
dom känner dom (brukarna, min not.) bäst, det blir det. /…/ Det är  
en kombination, men återigen så har vi väldigt aktiva gode män, 
som är väldigt mycket för att se vad den (brukaren, min not.)  
behöver, och ställa krav som är jättebra. 
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Chef 3 menar att det nog är han och personalen som styr assistansen ganska mycket: 
 

Vem som styr det (assistansen, min not.)? Det ska ju va företrädaren  
i samarbete med oss. Men jag skulle vilja säga, ärligt, riktigt ärligt  
så är det nog vi i samarbete med företrädaren, om du förstår nyans- 
skillnaden. Så skulle jag nog vilja säga att det är. Så att, sen har vi ett, 
tycker jag då, med dom som är intresserade, det finns ju olika nivåer  
på det också. 

 
Det är även chefen som själv sköter rekryteringen av assistenter, han har inte tänkt särskilt på 
det: 
 

Det har nog bara blitt så. Och sen är det väl så här då att, däremot  
om det skulle vara nån anhörig som har synpunkter på någon  
(personlig assistent, min not,) som har kommit in – så då får man  
ta det på allvar. 

 
Sammanfattning 
Intervjuerna visar att det här med att styra kan vara på olika sätt. God man kan styra mycket 
och vara väldigt driftig, assistenterna som känner brukaren väl kan också styra mycket, chefer 
styr, vuxenhabiliteringen styr, ingen styr och alla styr och till och med externa handledare kan 
styra lite.  
 
Om någon har känt brukaren länge har denne naturligt nog ett större utrymme att styra. En 
chef har genom sin roll stor möjlighet att styra i olika situationer. När det gäller rekrytering 
verkar det främst vara chefer som styr även om de gärna samarbetar med brukare, personal 
och gode män. 
 
5.3.3 Fördelar med personlig assistans för brukaren och personkretsen 1 
och 2 
Assistentgrupp 1 menar att det för deras brukare inte har någon betydelse att han har assistans 
och talar inte om fördelar på det viset. Däremot uttrycker de brukarens behov av att vara 
avskild från andra, det skulle vara jobbigt för andra om han bodde i ett gruppboende, han har 
inget utbyte av andra i samma situation utan skulle i stället störa dem och själv bli störd, han 
är ljudkänslig och har ingen förmåga att läsa av andra. Han kan heller inte klara av att vara 
ensam över huvudtaget i sitt boende utan har behov av assistans hela tiden. 
 
Assistentgrupp 2 anser att assistansen är jätteviktig för deras brukare, de tror att hon skulle bli 
bortglömd i ett gruppboende och inte få så mycket tid för sin hjälp. 
 

Ja, från början så sa jag, sen när hon slutar skolan ska hon till  
gruppbostad, sen finns det ju inga gruppbostäder här. Men hon  
kanske ska ha ett eget boende och egna assistenter – så får hon  
ju mycket mer hjälp med liksom, bo på ett gruppboende blir hon ju  
en i mängden /…/ 

 
För NN´s del tror jag, av erfarenhet, att med den här typen av vård  
så får hon maximal uppmärksamhet dygnets alla timmar. Jag menar 
vi är ju hennes alltihopa om man säger, och jag tror att på ett grupp- 
boende så skulle hon, man skulle nog glömma bort henne /…/ 
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Gruppen säger också att deras brukare utvecklats mycket under dessa två år och att det beror 
på den tid de har: 
 

/…/ och jag tror att vi får, vi får sträcka lite på oss, för vi har tiden  
/…/ vi har en annan möjlighet. 

 
När jag ber gruppen precisera de viktigaste fördelarna tar de upp tiden och friheten för 
brukaren att inte behöva anpassa sig efter andra. De tycker också att brukaren får mer 
möjlighet att komma ut i samhället, som en egen person: 
 

Men som jag ser det så är det ju dom här som inte kan prata och  
förmedla sig själva, som kanske egentligen behöver det mer, för  
att komma ut med, även om dom inte kan välja, som du sa, kan  
säga att nu vill jag gå ut eller – men liksom, dom kommer ju ut i  
samhället på ett annat sätt än att dom skulle bo på ett gruppboende. 

 
/…/ jag är inne på det tänket liksom, och det är ju samma sak som  
att vi jobbar, hon är medbjuden på släktkalas liksom, och då är vi  
med henne där – inte mamma eller pappa, hon kommer själv! 

 
Assistentgrupp 3 är inne på samma spår som i assistentgrupp 2 när det gäller fördelarna med 
assistansen, nämligen personkännedom och tid: 
 

/…/ det är väl viktigare för personer som inte kan kommunicera,  
att tala för sig alltså, får personliga assistenter, så personliga  
assistenter går in och får lära känna den här personen så mycket 
som möjligt, så man kan se på dom här små vinkningarna, eller  
dom här små, talande sättet som den här personen har. I stället för  
att ha, om vi säger, en personalgrupp på ett gruppboende som man  
kanske är 2 personer på 5 brukare, där dom aldrig kan få den 
kontakten /…/ detta sättet du ska kunna kommunicera och komma 
nära dom, det är att tillbringa tid med dom /…/ skulle vi haft ett  
gruppboende med 2 anställda som jobbar så hade dom ju aldrig  
kunnat få den tiden /…/ 

 
Det var ju precis som vi sa här, det, ja, det är det ju, definitivt den  
bästa insatsen för honom i och med att han inte kan kommunicera,  
what so ever, utan då är vi 5 stycken här som känner honom utan  
och innantill, vi vet vad han behöver, vi vet vad han vill. 

  
Det är ju ett redskap egentligen, till, vi har ju varit, vi är hans högra  
hand ju. 

 
Chef 1 tycker inte att det är särskilt positivt med assistans för personkretsen 1 eller 2 om de 
inte har en lättare utvecklingsstörning: 
 

Ja, det finns ju nån sån, men då är man inte så gravt utvecklingsstörd  
utan man kan ha glädje utav det här att få göra mycket aktiviteter 
med en liten grupp assistenter. /…/ Nej och man är inte så känslig om  



 38

det skulle bli utbytt (personal, min not.), dom kan ju ha glädje av det.  
Men först och främst tror jag att personkrets 3, där, kanske en skada  
men man är mentalt frisk, då tror jag det är bra med assistans. 

 
Chef 2 har en mycket positiv syn på personlig assistans för alla tre personkretsarna: 
 

Det ska vara mer personlig assistans och mindre gruppboenden!  
Varför, därför det ger större frihet, mindre stress, mindre, mindre  
måsten. Man kan ta tillvara på dan som den är, den dan, hur man  
mår. Det är verkligen mer normalisering att man är ute i samhället,  
då dom här vanliga kontakterna. Jag tycker också det är större  
aktiviteter, en större närhet, trygghet. /…/ ja det tror jag, men jag  
tycker, jo jag tycker att det är bra, det är mycket mer normalt. 

 
Chef 3 tar upp vikten av att kunna bo där det passar individen, och ser det som en fördel i sig: 
 

/…/ den andra (brukaren, min not.) har ett eget hus och han har 
inget tal utan han kommunicerar medelst att han skriker, och det 
är alltså riktigt höga skrik. Vi har uppmätt här en medelnivå på 97 db, 
så här i olika tonläge va – och då menar jag att, ja, mest synd om  
honom om han inte hade haft att bo däruppe där han liksom får va 
sig själv. 

 
En annan fördel med assistansen uppges vara att när Försäkringskassans beslut är klart så är 
också bemanningen klar. Brukaren får sin egen personalgrupp och kommunen kan i eventuell 
spariver inte röra personalresursen. Chef 3 berättar också att det, särskilt för de brukare med 
autism i hans område, har gått så mycket framåt på grund av möjligheten till personlig 
assistans. Han uppger vidare att där det tidigare varit mycket våld och hot, där har det nu 
blivit mycket lugnare. Orsaken tror han är just den att de individuella behoven styr 
bemanningen, brukaren får den hjälp denne faktiskt behöver och blir trygg. 
 
Sammanfattning 
Som svar på vad som är positivt med personlig assistans för assistentgruppernas brukare och 
personkretsen 1 och 2 uppges: att vara i fred från andra, att inte behöva anpassa sig efter 
andra, att få tid och uppmärksamhet, bli sedd, få komma ut i samhället som en egen person, 
att få ha personer omkring sig som känner en både innan- och utantill och kan läsa av vad 
individens behov och vilja, att kunna göra aktiviteter, ha en begränsad personalgrupp, större 
frihet och mindre stress, att kunna bo så det går att vara sig själv även med ett annorlunda 
beteende och sist men inte minst så kan inte kommuners eventuella spariver påverka 
personalresursen för brukaren. 
 
5.3.4 Nackdelar med personlig assistans för brukare och personkretsen 1 
och 2 
Assistentgrupp 1 menar att deras brukare inte har ”glädje av sin assistans” som om han varit 
medveten om den, den ger honom inte mer frihet och inflytande än om han bott i 
gruppboende, tycker de.  
 
Assistentgrupp 2 kan inte se några som helst nackdelar med insatsen personlig assistans för 
deras brukare. 
 



 39

Inte heller assistentgrupp 3 ser några nackdelar med att deras brukare har personlig assistans, 
de ser det snarare som nödvändigt för att kunna tillgodose hans behov. 
 
Chef 1 kan se flera nackdelar med personlig assistans för personkretsen 1 och 2: 
 

Alltså, ibland kan man tycka att många skulle ha det bättre att bo  
på en gruppbostad än att ha personlig assistans. För det första är 
det ju begåvningshandikappade, och man har personlig assistans.  
Det kan bli väldigt ensamt, och det blir sårbart om man kanske  
har det här behovet av struktur, om man har autism. Och då är det, 
vi sitter med mycket såna problem att, även personliga asistenter,  
dom blir sjuka, dom har vård av barn, dom ska ha semester. Så  
blir det nya ansikten och så mår brukaren dåligt. Kontinuiteten kan 
inte hållas och strukturen hålls inte. Ja, dom tror jag inte egentligen, 
alltså jag tror att gruppbostäder är bra. /…/ Men alltså de här  
brukarna, som, mycket med autistiska drag, dom har vi ju märkt  
att man mår ju kanske välare i en gruppbostad där du har mer  
kontinuitet på folket, att man inte behöver byta ansikte så ofta. 

 
Chef 2 tycker att en nackdel med assistansen är att brukaren, paradoxalt nog, blir mer 
beroende av sina assistenter då de blir tighta med varandra. Hon tar också upp risken med 
ensamarbete om det finns våld och hot. Ett annat problem kan vara att det kan bli påträngande 
för brukaren, att ha assistansen inpå sig i sin lägenhet även när brukaren vill ha stunder för sig 
själv. Särskilt om bostaden är trång. 
 
Chef 3 tycker att en nackdel med assistansen kan vara att det är lite krångligt med 
Försäkringskassans beslut ibland när det gäller assistans nattetid. Han tycker att det ibland blir 
ett resursslöseri och att det borde vara enklare att få dela sin assistans med andra brukare, just 
under natten.  
 
Sammanfattning 
Som nackdelar med assistans för brukaren och personkretsen 1 och 2 uppges att det kan bli 
ensamt och isolerat för brukaren, att det kan vara sårbart om denne inte får kontinuitet och 
måste byta assistenter. Brukaren kan uppleva sig mer beroende på grund av personlig 
assistans därför att den är en så personlig och ”tight” hjälp. Det kan bli otryggt om våld och 
hot finns med i brukarens liv. Det kan också bli trångt och påträngande om brukaren har en 
liten bostad och det kan vara opraktiskt att inte få dela assistans med annan brukare under 
nattetid. 
 
5.3.5 Hur och av vem behoven omvandlas till assistans 
För assistentgrupp 1 har det varit svårt då deras brukare förändrades helt i samband med att 
han fick sin hjärnskada. Även om anhöriga berättat om hela hans liv så har det inte hjälpt 
någon att få kunskap om hans mer personliga och individuella behov. De har liksom fått börja 
om med en ”nybliven” person. I den processen har sjukvårdens aktörer haft stor inverkan på 
vad de tror är det bästa för brukare. Ju längre tiden går så blir assistentgruppen ”experter” på 
sin brukares behov och således de som omvandlar dem till assistans. 
 
Assistentgrupp 2 har haft hjälp av brukarens mamma, som ju känt brukaren hela livet, och den 
erfarenhet som finns från brukarens skoltid för att kunna anpassa själva assistansen efter 
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brukarens behov. En av assistenterna har känt brukaren i 7 år. Så här finns två personer med 
stor kännedom för att kunna tolka brukarens individuella och specifika behov. 
 
I assistentgruppen 3 är det den personliga assistenten som känt brukaren i nästan 30 år som är 
den som formulerat brukarens behov och så har gruppen tillsammans med henne, sin chef och 
med extern handledning omvandlat brukarens behov till assistans. 
 
Chef 1 uppger att om det finns en anhörig som god man så kan den informera assistenterna. 
Hon säger också att hon själv ofta är delaktig i att omvandla Försäkringskassans beslut och 
göra det till assistans även om god man finns. 
 
Chef 2 poängterar vikten av att samarbetet mellan god man, personal, anhöriga och chef är 
bra, särskilt då brukaren behöver hjälp av andra att ”bli tolkad” inför att lägga upp hur 
assistansen ska matcha behoven. Hon påpekar flera gånger hur viktigt det är att någon som 
känner brukaren väl förmedlar brukarens behov till dem som ska organisera och utföra 
assistansen. 
 
Chef 3 säger att för hans brukares del så hade några av dem funnits på institution innan och 
någon flyttade hemifrån. Gemensamt är att det finns företrädare i god man eller anhörig och 
personal som tidigare arbetat med brukarna och de har utifrån det haft ett samarbete för att 
lägga upp assistansen för individen så bra som möjligt. De nya assistenterna har fått hjälp av 
den gamla personalen från institutionen - de har haft en överlappning under en period. 
 
Sammanfattning 
Intervjuerna är entydiga i att det bästa är när det finns personer som känner brukaren väl kan 
förmedla sin kunskap till de personliga assistenterna. Så sker också när det är möjligt. 
 
5.3.6 Om god man i sin roll för brukare/brukaren 
I assistentgrupp 1 så har de en mycket aktiv god man, när det gäller att bevaka brukarens rätt 
och ekonomi. ”Sörja för personen” gör hon genom assistenterna och hon träffar inte brukaren 
själv mer än i korta sekvenser då och då.  
 

Ja, hon har varit inne några minuter nångång, och sett  
brukaren, men hon känner inte han. 

 
Hon är mycket drivande och gruppen upplever att hon för brukarens talan och ”verkar för 
hans sak” och ”slår näven i bordet”, särskilt i samband med olika möten kring brukaren. De 
upplever också att hon är mån om de personliga assistenterna och de uppger: 
 

Vill man ha något gjort så ska man ju ringa till henne 
 
/…/ men det är ju också för NN`s skull hon gör, och att vi  
trivs, göra fint i lägenheten /…/   

 
Nuvarande god man har funnits för brukaren i 5 år, den tidigare hade de bara kontakt med 
gällande ekonomi. 
 
I assistentgrupp 2 är det brukarens bror som är god man. Brukarens mamma ville själv vara 
det men fick inte det för överförmyndaren (troligtvis för att hon arbetar i gruppen, min not.). 
Gruppen tror att den gode mannen blir informerad och har möjlighet att ge sitt samtycke i 
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samband med att nya assistenter rekryteras, men är inte riktigt säkra. Eftersom god man är en 
bror så känner han också brukaren mycket väl, och är den som skriver på papper när så 
behövs. I övrigt har det inte funnits anledning för honom att vara mer aktiv i förhållande till 
assistentgruppen. 
 
I assistentgrupp 3 är det brukarens mamma som är god man och gruppen tycker att det ibland 
kan vara besvärligt. Hon håller sig informerad om vilka som är assistenter och hon vill ha 
information om det mesta. Gruppen ringer henne varje vecka för att informera henne om det 
som är aktuellt och de tycker det är en bra strategi för att hålla en bra nivå på kontakten. 
Tidigare var hon mer delaktig i möten än hon är nu.  
 
Det framkommer i intervjun att de flesta i gruppen inte tycker det är lämpligt att en förälder är 
god man, eftersom det är svårt att skilja från föräldraskapet som i sig kan vara komplicerat. 
En av assistenterna som själv har ett barn med autism har en annan åsikt än övriga gruppen: 
 

Ja, det är ju nämligen såhär, som förälder då, när barnet har  
flyttat hemifrån, så gäller sekretessen sen då, som förälder så har  
du ingen som helst insyn i ens barns liv. Vi säger då som i mitt fall  
där hon inte kan tala för sig utan kommunicerar på ett annat sätt  
så vet vi inte nånting av vad som händer. Att lämna över sitt barn 
till någon okänd grupp människor då och dom ska ansvara för hennes  
liv. Det vet man ju själv, man har varit ansvarig då i 20 år, aldrig i  
livet! Utan då gör man så för att komma runt det, så blir man god man  
ju. Men du måste definitivt sära på det här att, du är gode man och  
sen så är du förälder. Du får inte, du ska inte va nån arbetande  
förälder i den här gruppen. Men alltså, som i mitt fall så – jag vill  
veta vad som händer och sker i hennes liv /…/ det är mitt barn! 

 
Chef 1 säger att det oftast är anhöriga som är god man till personer med utvecklingsstörning 
och/eller autism och att det oftare är någon utomstående om det är personer med hjärnskada. 
Hon säger också att då en förälder är god man så är denne ofta med både på 
anställningsintervjuer, lägger upp tider för schema och informerar personliga assistenter om 
hur de vill att assistansen ska vara. Det är positivt för assistenterna när god man är aktiv: 
 

Ja, det tycker vi är positivt, och det är ju mycket bättre för  
personalen, för dom ska ju inte hålla på för mycket, allra helst  
det här med pengar, hyror och räkningar utan det är ju, det ska ju  
finnas någon annan som gör det, vi ska ju sköta omvårdnaden och se  
till att dom får ett meningsfullt liv och inte hålla på med ekonomin  
och söka bidrag och, vi tycker det är bra. /…/ sen finns det ju dom  
som inte tar sin uppgift så allvarligt, utan är väldigt långt borta /…/  

 
Och på frågan om det kan jämföras att en god man för en brukares talan, med om brukaren 
gör det själv svarar hon: 
 

Det är ju inte lika aktivt som om dom, som om man kan prata själv,  
nej, det har vi ingen så aktiv (god man, min not.) /…/ Nej, det tycker  
jag inte, man kan ju aldrig veta /…/ vi har ingen så duktig god man 
i varje fall /…/ 
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Chef 2 uppger att alla brukare har aktiva gode män och att de tar sitt uppdrag på stort allvar: 
 

Ja det är jätteroligt, dom är så aktiva så det kan vara nästan jobbigt  
för mig, men de gör ett otroligt bra jobb för den enskilde, väldigt  
bra jobb. 

 
Hon tycker också att det går att jämställa gode mannens talan med brukarens egen: 
 

Jag tycker nästan att den gode mannen är den personen (brukaren,  
min not.), när man inte kan prata med den (brukaren, min not.) och 
när dom känner – inte om man tar vem som helst, bara som i stort 

  sett ser efter pengarna, då går det inte. 
 
Chef 3 säger att det både är anhöriga och utomstående personer som är gode män för 
brukarna. Han tror att det numer blir mer vanligt att inte vara släkt samtidigt som han förstår 
att det kanske inte är så lätt för föräldrar att släppa godmanskapet till någon annan. Han tycker 
också att de gode männen under senare år blivit bättre, och yngre: 
 

Ja, jag tycker det, sen då, alltså yngre. Den generation som kommer  
har ju helt andra krav, vet vad dom ska be om och vet vad dom ska  
ställa för krav ju. 

 
God man är alltid med vid träffar kring Individuell plan (en LSS-insats för samverkan och 
samordning av insatser). Däremot är de inte delaktiga i rekryteringen av personliga 
assistenter. 
 
Sammanfattning 
Intervjuerna visar på en variation av att det är en anhörig som är god man och att det inte är 
det. Chef 1 säger att det är vanligast att det är en anhörig som är god man om brukaren hör till 
personkretsen 1 och tvärtom om det är god man till personkretsen 2, det stämmer för de tre 
brukarna som de intervjuade assistentgrupperna arbetar för. Hon säger också att en god man 
som är anhörig oftast är mer delaktiga kring assistansen än om den gode mannen inte är det. 
Grupp 3 tycker det kan vara besvärligt med en förälder som god man medan det för grupp 2 
verkar enkelt och okomplicerat att ett syskon är god man.  
 
Intervjuerna visar på variation i hur aktiva gode män är. Assistentgrupp 1 har en mycket aktiv 
god man medan chef 1 säger att de flesta gode män inte är så aktiva och delaktiga kring sin 
huvudmans assistans. Chef 2 tycker att alla gode män är väldigt bra på att ta sitt uppdrag på 
allvar vara aktiva i att sätta sig in i sin huvudmans intressen.  
 
Chef 1 tycker inte att det kan jämföras att själv föra sin talan med att en god man gör det 
medan chef 2 tycker det är självklart, om bara gode mannen känner sin huvudman någorlunda 
väl.  
 
Chef 3 tycker de gode männen blivit yngre och bättre på att ställa krav och veta vad de ska be 
om.  
 
Det enda som står klart, utifrån intervjuerna, är att variationen är väldigt stor i hur god mans 
roll är i förhållande till brukaren och dennes assistans. 
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5.3.7 Faktorer som kan hänföras till genus. 
I assistentgrupp 1 tycker de att det är bra att vara en mixad grupp och de tror att det är en 
tillfällighet att det blivit så. Från starten var det en man i gruppen men genom åren har det 
alltid varit flera killar i denna grupp än i många andra assistentgrupper, ofta hälften. En av 
männen gör en jämförelse med när han tidigare arbetat i en annan grupp med bara kvinnor 
och säger:  
 

det var lite jobbigt /…/ tyvärr kanske småsaker blir jättestora  
och så pratar man istället för att göra nånting åt /…/  

 
Gruppen tror inte brukaren alls bryr sig om ifall han har kvinnlig eller manlig personal, men 1 
i gruppen säger ändå: 
 

Men sen kanske det är positivt ändå, det är ju en kille vi jobbar hos  
så det är ju inte helt fel. 

 
De säger också:  
 

Det är bra med en blandning, det är bra i ett hem, man ser olika 
saker /…/  

 
Att det kommer fler män till assistansyrket tror de beror på att det för män har högre status att 
jobba som personlig assistent än inom äldreomsorgen:  
 

Man kan göra lite mer grejer med de här människorna med,  
många av dom är ju lite yngre än på ett äldreboende. 
 
Det är lite friare, på ett äldreboende är du väldigt styrd av att alla  
ska göra samma saker, det är inte vi.  

 
I assistentgrupp 2 har de medvetet valt att bara kvinnor ska arbeta. Det är mammas önskemål 
utifrån att ta det säkra före det osäkra och inte riskera sexuella övergrepp. Assistenterna är 
överens om att brukaren i sin situation har en utsatt position: 
 

Ja, hon skulle aldrig kunna säga nåt till oss om nåt. /…/ Sen tror 
inte jag att hon, jag, jag tror inte att hon skulle bry sig egentligen,  
om en kille duschade henne. Men det finns ju dom som inte kan prata  
som man kan se på annat sätt, att som inte vill det. Det har jag varit  
med om, då dom blev ledsna helt enkelt – att dom var så medvetna  
om sin utsatthet och att det här är en kille, men ändå inte kunde  
säga det. 

 
Hon är så, det är så svårt att förklara hur man tänker, hon är ju  
gosig också. Hon vill gärna sitta och mysa och jag skulle ju tro att  
en kille skulle tycka att det kändes fel. 

 
Brukaren tycker det är kul med killar både på dagcenter, med pappa, sin bror och hans 
kompisar. Det kan assistenterna märka då hon gärna lyssnar lite extra och visar intresse för 
dem. 
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I assistentgrupp 3 är de överens om att de tycker det bästa är att gruppen är mixad och helst 
skulle det vara en jämn fördelning av män och kvinnor, för brukarens skull: 
 

 
/…/ jag tycker givetvis att det ska vara blandat ju, helt klart alltså, 
det är en rättighet som jag tycker alla ska ha! Det är likadant om 
du skulle hamna på lasarettet så tycker jag du ska ha rätt till,  
som kvinna, att du ska kunna få halva din personalhjälp, som  
kvinnliga undersköterskor och sjuksköterskor och inte bara manliga  
personal som skulle tvätta dig och byta om och såna här grejer, utan 
jag tycker det ska vara hälften var. /…/ man behöver förebilder från  
båda /…/ om man är lite eftersatt, måste ju ha några förebilder ju. 

 
Det framkommer i intervjun att introduktion av manliga assistenter går fortare när de väl sett 
att personen passar för brukaren. Chefen som är med under intervjun pratar lite om att det är 
bra för personalgrupperna att vara mixade och assistenterna säger lite om det, att det blir 
mindre tjafs om små bagateller när det inte bara är kvinnor. Några tycker också att män är 
bättre på att ”prata ut”, samtidigt är de lite motstridiga: 
 

Annars, denna gruppen har ju varit fantastisk på att kunna prata ut! 
 

/…/ när man jobbar med människor på det här viset så är det ju  
kanske tuffa tag ibland, diskussioner och så, sen spelar det ingen roll 
om det är kvinnor eller män /…/ jag har aldrig tänkt på det som  
manligt eller kvinnligt, man har olika åsikter, man kan se ur olika  
perspektiv /… 

 
Utifrån frågan att yrket är kvinnodominerat så för gruppen ett resonemang om det är så att det 
är lättare att få en man till gruppen om det redan finns en eller flera män där. Den manliga 
assistenten i gruppen tror att det har betydelse: 
 

Det tror jag också, ärligt talat. Jag har funderat på det där och  
det tror jag också. /…/ Det kommer att bli lite mer, jag tror det.  
Har några killar kommit in i det så börjar det smitta av sig. 

 
Chef 1 tror att LSS med insatsen personlig assistans har öppnat upp för att fler killar arbetar i 
vården, över huvud taget har handikappomsorgen fler killar som arbetar än inom 
äldreomsorgen. Även psykiatrin ”drar” fler män. Orsaken till det tror Chef 1 är: 
 

Arbetssättet, det är inte lika mycket omvårdnad. Det är mer, ja  
eller, det är mer stöd och stöttning, samtal. /…/ aktiviteter ja. Och  
det är lättare med dom som kan tala för sig själva, är det nån,  
nåra vill ha manliga assistenter /…/ det kom ju in mycket outbildad 
personal då -95-96 (när LSS kom, min not.), det gjorde det ju. /…/ sen  
kan det ju va så här att, idag söker jag personliga assistenter, jag  
behöver assistenter till en kille och den här killen kan inte ha kvinnor,  
det skulle aldrig fungera hos honom med en tjej. Och det är ju inte  
säkert att jag har 4 män som söker med omvårdnadsutbildning  
och då blir det ju att man får ta in de här utan utbildning. Sen får  
man ju peppa dom att utbilda sig. 
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Chef 2 talar om att det kommit in fler män som personliga assistenter eftersom man lyssnar 
mycket på vem brukaren och god man vill anställa. Hon uppger att ca 20-25 % av de anställda 
personliga assistenterna i hennes område är män och att den andelen är större än i övriga 
handikappomsorgen i denna kommun. Att det är fler män överlag inom handikappomsorg än 
inom äldreomsorg förklarar hon med arbetets karaktär: 
 

Det är inte så mycket omvårdnad – men det är det ju. Men jag  
menar, tittar man på hemtjänst, äldreomsorg och det, så är det  
mycket matningar, blöjbyten och sånt, och det tror inte jag att män  
vill göra. Sen tror jag också att det kan vara gammalt tillbaka, att  
det var mer våld, och så skulle det komma in män som är stora och  
starka. Tror jag det kan va, men det vet jag ju inte om det är. 

 
Chef 2 berättar att alla gode män som hon har kontakt med är män. Detta har hon aldrig 
tidigare reflekterat över och när hon nu gör det för en stund så tänker hon att detta nog kan ha 
med traditioner och att göra: 
 

Ja, men om du tittar på god man för länge sen så var det ju  
egentligen finare personer som jobbade på bank och sånt, som  
skulle göra det. Det fanns väl kvinnor på bank också, i och för sig. 

 
Chef 3 säger att hans område i kommunen är det område som har flest män anställda. Han 
tycker det är positivt och skulle gärna ha fler. Han tycker det är viktigt för brukarna att ha 
både manliga och kvinnliga förebilder. En annan aspekt är att grupper får en annan balans när 
det är en mix av män och kvinnor: 
 

/…/ och sen i grupperna får man en annan balans. Vi, det är min  
uppfattning då, jag menar att män och kvinnor, vi kompletterar  
varandra, vi har olika styrkor och svagheter. Könsfördom eller 
 inte, men ni (kvinnor, min not.) har styrkor, alltså generellt sett.  
Sen varierar det ju va, och det blir ju på ett annat sätt, det blir  
en annan harmoni i grupperna än om det bara är kvinnor, eller om  
det är enkönat. /…/ Jag har i psykiatrin jobbat där det bara var  
manlig personal, det fick inte va kvinnor där, det var inte bra. Och  
jag har jobbat också som enda man och kom in på nån avdelning det  
bara var kvinnor, och det var definitivt inte bra det heller! 

 
Chef 3 tror att det är den utmaning och action som finns i arbetet inom handikappomsorg och 
psykiatri som lockar män mer än annat vårdarbete. Han har själv lockats av att arbeta inom 
handikappomsorg och psykiatri och tror också att om det väl kommer in män i verksamheten 
så blir fler män intresserade: 
 

 
/…/ det är lite häftigare, lite häftigare jobb helt enkelt, lite action  
ibland och, jag tror det kan vara det. Och sen gäller det att det  
börjar, så det finns några män, för sen genererar det ena det andra, 
tror jag. /…/ ja, och det är nog att det är lite mer action, och sen är  
det ju inte det att – det behöver inte va den där store starke skötaren  
från 40-50-talet inte. 
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Och det kan va det här att det är ett utåtriktat, det går att göra mycket 
med en del. /…/ Man kan vara ute och man kan hitta på olika saker 
och så kan det hända litegrann va, vilket då är spänningen. Tror det,  
också då den här utmaningen att sköta extrema situationer utan att de  
behöver få bli extrema. Att få det lugnt och stilla, att klara ut det  
utan att behöva, alltså bara med, och det är såna män jag vill ha,  
givetvis,alltså dom som klarar det med munnen och som har en trygghet. 
Det finns ju kvinnor också! 

 
Chef 3 tycker att det söker sig många individualister till hans område och till arbetet med 
brukare med autism. Det är starka individer, både män och kvinnor, och det tycker han passar 
bra för de aktuella brukarna.  
 
De gode männen är övervägande män och chef 3 tycker att det generellt sett finns en skillnad 
mellan manliga och kvinnliga företrädare: 
 

Män, om jag tänker efter lite mer, så kan det nog hända det här  
att vi kanske haft fler kvinnor som har varit mera för det här med 
omvårdnadsbiten, alltså mer kontakt. Alltså dom få kvinnor jag haft 
som gode män har nog faktiskt nästan kanske besökt mer. /…/ Ja  
men sen har jag en del manliga också som har varit duktiga på det  
där. Men det kan va så att /…/ ska man generalisera, det lilla underlag  
jag har, så kan det ju hända att de manliga då har läst mer att det  
handlar om att sköta ekonomin, och dom andra (de kvinnliga, min  
not.) kanske sett mer till helheten, jag vet inte, det kan va så men jag  
vet inte. 

 
Sammanfattning  
Intervjuerna visar att det är fler män som arbetar som personliga assistenter och i 
handikappomsorg än inom äldreomsorg. Chef 1 tror att insatsen personlig assistans har öppnat 
upp för fler män att arbeta inom vård och omsorg. Flera av intervjuerna beskriver vad jag här 
kallar ”manligt” och ”kvinnligt” i relation till, enligt min tolkning ”manliga” arbetsuppgifter 
(t.ex. aktiviteter, utmaning och action) och ”kvinnliga” arbetsuppgifter (t.ex. omvårdnad, 
matningar och hygiensituationer). Intervjuerna beskriver också uppfattningen att män/manligt 
och kvinnor/kvinnligt kompletterar varandra.  
 
En annan aspekt som framkommer är brukarens rätt eller önskan att ha förebilder av båda 
könen samt att det kan ha betydelse att brukaren får hjälp av någon av samma kön i 
hygiensituationer, beroende på om brukaren själv är man eller kvinna. Intervjun med 
assistentgrupp 3 visar att det är lättare för den manlige brukaren att acceptera manlig personal. 
I assistentgrupp 2 har de medvetet valt att det bara ska arbeta kvinnor för att inte riskera 
sexuella övergrepp, som då enligt min tolkning traditionellt kopplas till att vara en manlig 
företeelse. 
 
När det gäller att rekrytera män till assistentyrket så tror flera av de intervjuade att det har 
betydelse om det redan finns någon man i gruppen. Detta kan också hänföras till att behöva 
förebilder, i detta fall, av samma kön. Ett hinder för att få in män i yrket kan vara 
arbetsgivarens kompetenskrav, även om arbetsgivare ibland frångår dem till fördel för 
brukarens val eller behov. Män med omvårdnadsutbildning är långt färre än kvinnliga.  
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Intervjuerna med cheferna visar att de flesta gode män är män och att godmanskap av 
tradition är ett uppdrag som handlar om att ordna med ekonomi. Chef 3 uppfattar en skillnad 
mellan manliga och kvinnliga gode män där han menar, generellt sett, att kvinnorna ser mer 
till brukarens helhet och besöker dem mer än de manliga gode männen som inriktar sig mer 
på brukarens ekonomi. Intervjuerna med assistentgrupperna visar att de 2 kvinnliga gode 
männen är mer aktiva i att ta del av brukarens vardagsliv än den manliga gode mannen ger 
intryck av. 
 
5.3.8 Andra aktörer kring brukare 
För assistentgrupp 1 finns det många andra aktörer kring brukaren som aktivt vill påverka 
och styra innehållet i assistansen. Det är främst vuxenhabiliteringen som finns runt brukaren 
och gruppen. Ett problem har ju varit att ingen haft någon vägledning från brukaren själv utan 
de har fått ”upptäcka” honom efter att han fått sin hjärnskada. Gruppen är mycket engagerad 
och har mycket att säga om detta: 
 

/…/ så därför vet dom inte så mycket, och vuxenhabiliteringen har  
ju inte kunnat, dom har ju mest spekulerat dom också. Dom har ju  
gett vad dom kan, dom har ju gett lite idéer och så, vad dom kunnat 
tillföra. 

 
Sen har dom sina goa idéer om hur vi ska göra istället! Men dom vill  
inte visa med han, nej då sitter vi i en sån här lokal och kläcker så mycket 
idéer. Så kan ni göra istället när ni rakar honom – okej kan ni komma  
och visa, så kanske! 

 
/…/ mycket att vi ska filma, filma, filma hela tiden, och sen kommer  
dom inte fram till nåt utan så ska vi filma, filma, filma igen! 
/…/ gör vi fel så sitter dom och kommenterar det när vi tittar på  
filmen – du skulle gjort så – det har vi varit med om. 

 
Nej dom är ju inte intresserade av att träffa honom utan de tar ut  
det på oss om man säger. 

 
I det här fallet, dom här mötena. Gode mannen driver ju på rätt hårt  
då – pang på, kom med nåt då, ta fram nåt, hjälp oss till att hjälpa!  
Och då är dom lite pressade, dom har ju erkänt det till och med,  
när hon inte varit med – att liksom att vi vet ju, vi får göra hans liv  
så bra det går. I det fallet ska det, det kan störa mig lite, det ska vara 
så högt och låta så fint. 

 
/…/ alltså dom måste ha mål och det ska utvärderas varje år. 

 
I maj ska vi ha ett extra möte, det har vi inte egentligen, utan det är  
för att hon driver på (gode mannen, min not.) och då måste de känna  
att de ska få fram nåt. 

 
Läkarna på rehab står ju med fötterna på jorden och vi känner ju,  
jag har känt när jag pratat med dom, att det gäller att hitta personal  
som har tålamod med vissa saker. 
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Våran chef är ju mer på våran sida och verkar ju också vara mer insatt  
i allt. 
 
Dom (cheferna, min not.) har ju sett NN mycket mer än vuxen- 
habiliteringen. 

 
De beskriver också en period då både rehabilitering och vuxenhabilitering varit engagerade 
samtidigt:  
 

/…/ jag hade inte jobbat många månader då, fick sitta därinne med det.  
Dom kom inte överens om nånting /…/ 

 
/…/ de hade ju en enorm press på sig att hitta på alla möjliga lustiga  
grejer… (Här beskriver de en specifik aktivitet som jag undviker att återge för 
att säkra konfidentialiteten för brukaren, min not.) …. Det var såna där, nästan 
plågosamma saker. 

 
Han var ju en försökskanin. 

 
Ja, fast det är ju positivt att man gör saker, han är ju ung och hade det  
funnits nån typ, dom kan ändå känna att dom gjort vad dom kunnat. 

 
Men sen undrar man ju, var går gränsen? När kan man kanske lugna ner  
sig och tänka lite mer på livskvaliteten! 

 
 
Assistentgrupp 2 upplever inte att andra aktörer direkt vill blanda sig i assistansen. Brukaren 
har en del kontakt med vuxenhabiliteringen och gruppen uppger att det varit lite ombyte på 
habiliteringens personal. Gruppen tycker det fungerar bra i samarbetet med alla som finns 
omkring. En period hade de lite samarbetsproblem med kontaktpersonen på brukarens 
dagcenter: 
 

/…/ och det var väl lite hon som, hon visste det här mycket bättre än  
oss, till och med mig och till och med mamma. Till och med mig  
säger jag då med tanke på alla åren jag trots allt har jobbat med  
henne (brukaren, min not.). Jag känner henne och man fick liksom  
försvara sig hela tiden /…/ vi fick ju nästan bli osams med henne för  
att få henne att dra sig tillbaka och inte bry sig, ja hon får ju gärna  
bry sig men då gör man det på ett annat sätt. /…/ först blev jag bara  
ledsen, sen började jag bli förbannad och tänkte att nu räcker det  
/…/ vi ville kanske till och med byta ut henne, vi sa att det är ju  
jätteviktigt, vi måste ju ha nån som vi känner att vi fungerar till- 
sammans med /…/ hon respekterar oss idag. 

 
Assistentgrupp 3 har ett fåtal aktörer omkring sig som de valt ut för att det fungerar. Gruppen 
har möjlighet till kontakt med en psykolog, men de använder inte den utan har den mer som 
en länk in i vuxenhabiliteringen. Det finns ett gott samarbete med en psykiater. De har extern 
handledare med specialkompetens kring autism. Den aktören blandar sig i innehållet på ett 
sätt som gruppen upplever som positivt och till hjälp: 
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Man blir så hemmablind, så kommer han (handledaren, min not.)  
och rör upp lite här, och sen så. 

 
Chef 1 nämner här, utöver anhöriga och god man, att LSS-handläggarna är viktiga aktörer för 
dem som söker insatser enligt LSS. Hon säger också att man i denna kommun fått uppgift från 
handläggarna att efterfrågan på gruppbostad är större idag än tidigare. 
 
Chef 2 ser många aktörer kring de olika brukarna men inte så mycket att de gör anspråk på att 
styra och ställa så mycket. De har inte mycket samarbete med vuxenhabiliteringen överlag, 
det är någon enstaka grupp som har det. Hon förklarar det med att brukarna och deras 
företrädare troligtvis är ganska nöjda med hur det är. Det är inte heller särskilt besvärande 
med anhöriga, utan hon tycker att de samarbetar bra. 
 
Chef 3 uppger aktörer som vuxenhabiliteringens personal, psykiatrins läkare och den externa 
handledning som grupperna kring brukarna med autism får. Han berömmer sin personal och 
tycker att de har kommit långt och många gånger kan mer om just sina brukare än de 
specialistfunktioner som finns omkring. Grupperna ställer höga krav på sin handledning och 
de har hittat en aktör som kommer 2 gånger per år. 
 
Sammanfattning  
Intervjuerna visar att andra aktörer, förutom chefer, god man och anhöriga, kan vara 
vuxenhabiliteringens och sjukvårdens personal, externa handledare, LSS-handläggare och 
personal i daglig verksamhet. Hur mycket eller lite aktörerna tar plats för att styra verkar, 
utifrån intervjuerna, sammanhänga med om det från början funnits någon eller några som 
känner brukaren väl och på så sätt lättare kan välja vilken hjälp de vill ha ”utifrån”. I de fallen 
är de också mer nöjda med den hjälp de får eller det samarbete de har. 
 
5.3.9 Yrket personlig assistans 
I assistentgrupp 1 var det i början en hel del rotation på personal men det har varit stabilt i 
många år nu. Alla i gruppen är överens om att det viktigaste är att trivas i arbetslaget eftersom 
arbetet med brukaren på olika sätt är psykiskt krävande: 
 

När jag började så skrek han (brukaren, min not.) ju dygnet runt,  
det var väl därför det försvann en del (personal, min not.) 

 
Ja, det krävs ju att du har ett visst tålamod givetvis och även om jag  
har ett lugnt arbete så är det ju jobbigt på ett annat sätt med det här att  
finnas men ändå att det inte finns arbetsuppgifter hela tiden. Det kan bli  
långsamt för en del. 

 
Gruppen upplever också att det ibland är ett tufft jobb eftersom det är svårt att få kontakt med 
brukaren: 
 

/…/ han reagerar inte överhuvudtaget alltså, bara går rätt förbi  
Och ser dej inte /…/ det kan ju kännas lite trist faktiskt. 

 
Det är ju inget sånt att man vill ha tack hela tiden. Det är mer det  
här att man vill ha, liksom en kontakt på nåt vis. 
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Man ska inte säga att det är helt dött heller, för det är det ju inte.  
Men det är – är han glad så är man ju glad själv. 

 
Men han är ju inte mer glad för att du är där eller du är där! 

 
Gruppen upplever också att de i sin yrkesroll inte alltid blir tagna på allvar: 
 

/…/ jag är bara assistent liksom - dom har ju sina fina titlar! – kan  
ju inte riktigt säga öppet att: javisst, kom och visa oss då hur ni menar! 

 
Ja, så var det på det mötet vi hade sist då, vi trodde ju att vi skulle få  
hjälpa till och styra upp lite. Men vi var så lågt stående så vi fick,  
som sagt var, inte säga något, utan det var andra som förde den talan.  
Och det bara inte kändes riktigt rätt /…/ alltså hälften av dom som  
satt där hade aldrig träffat honom! 

 
De tar också upp lite kring att omgivningen generellt inte ser att personliga assistenter kan 
vilja stanna i sitt yrke: 
 

Den stämpeln har man ju på sig, vad ska du göra sen då?  
 
Assistentgrupp 2 säger att de har stor frihet att lägga upp sitt arbete. De har tid för sin brukare 
som också för det mesta är nöjd och glad tillsammans med sina assistenter. 
 

Jag tycker det känns väldigt tillfredsställande, arbetet, att kunna  
känna att man har tiden. Där jag jobbade förut kanske vi hade 2  
personal på 4 st (boende, min not.) vissa dagar, och det här är ju,  
jag ser det ju som lyx – att bara ta hand om 1 person /…/ 

 
Assistentgrupp 3 talar inte direkt om sitt yrke men under intervjun framkommer att 
assistenterna arbetar ensamma och har stort behov av sina möten och att skriva ner vad de 
behöver diskutera när de träffas. 
 
Chef 1 säger om yrket personlig assistent att hon inte upplever det som ett genomgångsyrke 
utan hon har assistenter som jobbat i yrket sen lagen kom, som trivs och tycker om sitt jobb 
som personlig assistent. Hon säger vidare: 
 

/…/ vi säger ju att det att personlig assistent, det är det svåraste  
yrke vi har. Man får inte bli för mycket kompis, man ska va  
professionell i yrket, vi har familjer där det finns små barn, man  
kommer in men man får ju inte ta över mammarollen eller pappa- 
rollen. Men man måste ändå vara där och stötta. Det är tufft! 

 
 
Anställningsvillkoren har ändrats för personliga assistenter genom åren: 
 

Sen var det ju skillnad -95, för då kunde man ju anställa dom på  
PAN-avtalet (objektanställning, min not.) /…/ vilket innebar att  
jag blev anställd just hos Kalle Karlsson kanske, så det var ju inte  
så farligt att anställa nån outbildad då. Idag får du ju tänka till  
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/…/ . Idag är det ju mer krav för idag får, kan vi inte anställa nån  
till en brukare som vi vet inte kan jobba med någon annan (brukare, 
min not.) 

 
De kompetenskrav som tillämpas i denna kommun är Barn- och Fritidsprogrammet och 
Omvårdnadsprogrammet. Om Personlig assistent-utbildning säger hon: 
 

Ja, det har vi också, men de är inte lika lätta då att, det är inte  
alltid som dom vill jobba i äldreomsorgen, för så är det ju, att  
skulle vi få en övertalighet i handikappomsorgen så får vi titta  
även på vad det finns för jobb i äldreomsorgen, det är ju inte  
alltid med en personlig assistentutbildning. 

 
När vi i intervjun talar om kompetens och utbildning så kommer vi in på om något saknas i 
utbildningarna: 
 

I handikappomsorgen så är det ju viktigt att pedagogiken, och  
den kan man ibland känna att dom inte alltid har med sig från  
omvårdnadsprogrammet. Det är därför vi hos oss har, alltså  
jämställer barn- och fritidsutbildningen för dom har mer pedagogik  
och det är ju ofta det vi behöver. Det är ju inte, oftast inte så mycket  
omvårdnad utan det är ju att va där, och leda på nåt sätt, coacha.  
Ja, det är skillnaden /…/ vi har en kille som började hos oss -95 och  
han är från början grisuppfödare och han är nog den bästa assistent 
vi har, han har inte en timme i nån omvårdnadsutbildning! Men han  
har det ju i, hela han, helt suverän! /…/ så det man önskar då, det är,  
det pratar vi mycket om, det är ju att anställa våra stjärnor och sen  
kanske man får ha interna utbildningar. Men det är en kostnadsfråga /…/ 

 
Chef 2 tycker att personliga assistenter är en bortglömd yrkesgrupp som gör ett väldigt bra 
jobb och tycker att de skulle uppmärksammas mer: 
 

Alltså, dom är ju duktiga, dom som jobbar som personliga assistenter,  
dom är oftast väldigt duktiga. Dom är det, och tar mycket ansvar och  
fixar och ställer, väldigt duktiga, det är verkligen en bortglömd grupp. 

 
Hon tycker också att hon själv har svårt att få förståelse från kollegor som inte har personliga 
assistenter. De har ingen kunskap eller intresse kring detta, hon beskriver det flera gånger som 
ett glömt yrke. Detta visar sig i att personliga assistenter i denna kommun har sämre betalt än 
undersköterskorna inom äldreomsorgen, de har inte förrän under den sista tiden fått ta del av 
utbildningar och de har inga gemensamhetslokaler: 
 

/…/ man är väldigt ensam, man är otroligt ensam när man har 
Personliga assistenter, otroligt ensam. Alltså det är till att tänka, 
ringa, lösa, göra det själv.För man kan inte, jag har ingen att dela 
det med. /…/ men käre tid, personliga assistenter det är väl ingenting 
/…/ hur svårt kan det va, alltså det är väl inget jobb med dom. 
Alltså bara det här med administrationen! /…/ man får inte det 
stödet, ingen förstår vad man pratar om, och kör det till sig, och 
krisar till sig där, så är man väldigt ensam. Det är lite svårt. 
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/…/ alltså, det är bortglömt, det finns inte. Det är mer som, nej, ja, 
det finns inte – det är väl inget med det, det är väl inget jobb, så är 
det mycket. 

 
Kompetenskrav uppger chef 2 vara att en personlig assistent helst ska vara undersköterska, 
men om brukaren vill ha en person som saknar sådan utbildning så lyssnar hon på det. 
 
I intervjun med chef 3 framkommer inget särskilt som har med själva yrket 
personlig assistans att göra. 
 
Sammanfattning  
Intervjuerna visar att personliga assistenter har mycket tid för sin brukare. Då 
arbetet kan vara väldigt psykiskt krävande är det viktigt att trivas i sin 
arbetsgrupp. Eftersom arbetet är oftast ensamt är det viktigt att ha möten.  
 
I förhållande till andra yrkesgrupper kan det vara svårt att som personlig assistent 
bli tagen på allvar och lyssnad på. Intervjuerna visar också att det även som chef 
för personliga assistenter kan vara svårt att få förståelse från kollegor för vad 
yrket personlig assistent är och vad det organisatoriskt sett innebär att anordna 
assistans.  
 
Människor i allmänhet kan ha svårt att förstå vad det är att vara personlig assistent 
och att det är ett yrke denne kan vilja stanna i. Yrket är mångfacetterat och  
personlig assistans är en personlig och nära hjälp och den personliga assistenten 
ska samtidigt vara professionell. 
 
Intervjuerna visar att den vanligaste, och av arbetsgivaren mest efterfrågade, 
utbildningen bland de personliga assistenterna är omvårdnadsprogrammet, som 
utbildar undersköterskor. Chef 1 tycker att de får för lite pedagogik med sig i 
utbildningen på omvårdnadsprogrammet så i den kommunen ses även barn- och 
fritidsprogrammet som en passande utbildning för personliga assistenter, just på 
grund av att de läser mer pedagogik. 
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KAPITEL 6. Sammanfattande analys 
 
 
Enligt Denscombe (2000) innebär analys att dela upp något i dess beståndsdelar, för att sedan 
spåra dem tillbaka till ett ursprung. Syftet att spåra något tillbaka är ”att uppdaga vissa 
allmänna principer” som förklarar det studerade och som kan användas i andra sammanhang 
(ibid.) 
 
Jag har i detta kapitel delat upp mitt resultat av min undersökning i 6 identifierade 
beståndsdelar med en rubrik vardera. Jag sammanfattar mina resultat och spårar dem tillbaka 
till mina kapitel 1 och 2 med syfte att presentera användbar kunskap.  
 
6.1 Inflytande, medbestämmande och självbestämmande 
 
Resultatet visar att personer med grava intellektuella funktionshinder, genom att ta olika 
initiativ, har förmåga att visa att de vill ha inflytande i sitt vardagsliv vilket finner stöd i det 
Furenhed (2000) skriver, att gravt utvecklingsstörda personer kan känna frustration och 
liksom alla andra har behov av att påverka sin omgivning. De har förmåga till 
självmedvetenhet och att uppleva sig bli tagen på allvar. Larsson (2004) skriver att det är 
viktigt att se brukarens möjlighet och förmåga till självbestämmande i relation till viken 
funktionsnedsättning brukaren har. 
 
Det är viktigt, enligt resultatet, för brukarens möjlighet till inflytande, medbestämmande och 
självbestämmande att denne har personer omkring sig som känner henne eller honom väl. Då 
kan omgivningen, liksom Grünewald och Hallerfors (2006) skriver, vara lyhörd och tolka 
individens olika uttryck för den egna viljan och därigenom möjliggöra för brukaren att 
bestämma själv kring vardagliga ting. Även Olin (2003) påpekar hur beroende personer med 
utvecklingsstörning är av omgivningens kunskaper och förhållningssätt för att få 
självbestämmande i sitt vardagsliv. Olin (ibid.) menar att självbestämmande kan förstås som 
en process som uppstår i sociala relationer. I sociala och tillåtande relationer kan brukaren ges 
möjlighet att experimentera och göra egna erfarenheter att grunda den egna viljan på. 
Anhörigas engagemang har betydelse för hur personer med utvecklingsstörning upplever 
självbestämmande i vardagslivet skriver Olin (ibid.) och med ett gott stöd ökar den 
möjligheten liksom den tvärtom minskar när det inte matchar individens behov 
Självbestämmande förutsätter, enligt Hugemark (2004) respekt för brukares egna synpunkter 
och erfarenheter på hur de vill att hjälpen utformas. Jacobson (1996) menar att alla människor 
som är beroende av hjälp bara kan få sin vilja igenom med hjälp av andra människor. 
Tideman (2004) skriver att personer med utvecklingsstörning ofta är beroende av andra hela 
sitt liv och riskerar utsättas för andras godtycke och då kan förhindras möjlighet att styra och 
påverka sitt eget liv. Den som känner individen bäst och längst har störst förutsättning att 
förstå brukarens vilja, skriver Grünewald och Hallerfors (ibid.) vilket även står klart i studiens 
resultat.  
 
Resultatet visar att brukare, med kroppsspråk och beteenden, har inflytande genom att med 
olika uttryckssätt visa gillande och ogillande inför olika aktiviteter, människor, väderlek och 
olika sinnesförnimmelser som t.ex. smak och ljud. Den egna dygnsrytmen får avgöra när man 
äter och sover. Furenhed (ibid.) skriver, att kroppsspråket är viktigt för att brukare med grava 
intellektuella funktionshinder ska kunna påverka sin tillvaro och göra sig förstådda. Jacobson 
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(ibid.) menar att icke-verbal kommunikation, med mimik, gester och kroppshållning, har stor 
betydelse och ibland till och med kan ha större genomslagskraft än ord. Om kroppsspråk och 
beteenden kan ses som ett alternativ till det verbala språket så kan även Hugemarks (ibid) 
begrepp ”voice”, att påverka utifrån egna ”synpunkter”, användas av brukare med grava 
intellektuella funktionshinder för att påverka hur de vill ha sin hjälp.  
 
6.2 Styra – andra aktörer – omvandla behov till assistans 
 
Resultatet visar att styrandet av assistansen verkligen kan vara skiftande. Utöver det brukarna 
kan styra efter sin förmåga, så styr både gode män, personliga assistenter, chefer och andra 
mer utomstående aktörer som vuxenhabiliteringens och sjukvårdens ”experter”. Handledare, 
LSS-handläggare kan också påverka styrandet av assistansen. Detta stämmer överens med det 
Larsson (2004) skriver om att många andra aktörer runt brukaren kan ha olika önskemål om 
vad assistansen ska innebära vilket kan leda till motstridiga krav och förväntningar på 
assistansen. Gynnerstedt (2004) pekar på att det är vanligt att redan vid ansökan om assistans 
är olika aktörer involverade. Istället för att brukaren själv eller god man ansöker så kan 
ansökan om assistans komma från kommunen, sjukvården eller anhöriga.  
 
Resultatet visar att det bästa är om det finns någon som känner brukaren väl som kan vara 
med och påverka hur assistansen ska läggas upp. Det visar också att för de brukare som har 
människor omkring sig som känner denne väl, vare sig det är anhörig, god man, personliga 
assistenter eller chef, så har de personerna störst inflytande över hur assistansen ska läggas 
upp. Även motsatsen kan ses, hur det kan bli då ingen i början känner brukaren (som för 
brukaren som assistentgruppen 1 arbetar för) – många spekulerar och det är näst intill 
omöjligt att veta hur brukaren vill ha det. Troligtvis blir det, när lång tid gått, de personliga 
assistenterna de som är närmast brukaren och förmodligen bäst förstår dennes behov. Men 
precis som Larsson (ibid.) skriver kan ett stort problem ses i hur en personlig assistent i en 
sådan situation ska förhålla sig till sin funktion samt hur denne ska förstå brukarnas 
självbestämmande och olika aktörers roll. Larsson & Larsson (2004) skriver också om 
problemet när det inte är tydligt för de personliga assistenterna vad de ska göra. Det kan bero 
på att brukarna själva på grund av sitt funktionshinder, eller andra i dennes ställe, inte kan 
förmedla vad som ska göras. Även oklara riktlinjer från arbetsgivaren eller anhörigas 
förväntningar leder till osäkerhet för de personliga assistenterna. Här finns den risk som 
Tideman (2000) talar om, att personer med utvecklingsstörning, i sina behov av omgivningens 
stöd, blir utsatta för andras godtycke och riskerar ännu mindre möjligheter att påverka sina 
liv.  
 
I resultatet kan ses att det främst är cheferna som styr vem som blir anställd som personlig 
assistent för brukarna även om det finns inslag av eget inflytande för en av brukarna och att 
gode män kan ha synpunkter på vem som anställts. Detta överensstämmer då inte med det 
Gynnerstedt (2004) skriver att meningen med LSS och LASS var, att den funktionshindrade 
själv skulle kunna organisera och styra sin personliga assistans och själv ansöka om sin 
assistansersättning. 
 
Cheferna uppger att de gärna samarbetar med gode män, anhöriga och personal kring 
rekrytering. När Larsson & Larsson (ibid.) i sin enkätstudie bland personliga assistenter (ibid.) 
undersökt vem som bestämt om och formulerat personliga assistenters arbetsuppgifter så 
presenteras att det i knappt hälften av fallen var arbetsledare och/eller brukare, och resten i 
samråd med arbetsledare, brukare, anhöriga eller andra assistenter.  
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6.3 För- och nackdelar med personlig assistans för 
personkretsen  
 
Resultatet visar att det som är positivt med personlig assistans för brukarna är det, för 
individen personligt utformade, stöd som personlig assistans innebär. Brukaren kan, utifrån 
sina specifika behov, få bo för sig själv och vara ifred från andra, få frihet att följa sin egen 
dygnsrytm samt få tid och uppmärksamhet för sina behov. Den individuellt anpassade 
hjälpen, skriver Jacobson (1996), möjliggör för brukaren att kunna omvandla sin vilja till 
handling. Furenhed (2000) skriver att människor med grav utvecklingsstörning, precis som 
andra, behöver den trygghet som kontinuitet i sociala relationer, regelbundna dagsrutiner och 
som upplevelsen av sammanhang ger. Rätten till assistans innebär, enligt Larsson (2004), en 
möjlighet att med hjälp av personliga assistenter uppnå frihet, oberoende och 
självbestämmande. 
 
Resultatet visar att det är positivt för brukaren att få ha en begränsad egen personalgrupp som 
känner till, och kan läsa av, vad individen behöver och vill. Dolfe (2003) skriver att många 
med förvärvad hjärnskada ofta missförstås av andra och att deras svårigheter underskattas och 
Sjödén (2000) beskriver att svårt hjärnskadade personer behöver någon form av personlig 
assistans då de oftast inte kan klara sin livsföring själva på grund av kognitiva, motoriska och 
kommunikativa problem. Jacobson (ibid.) poängterar att då de personliga assistenterna ser sin 
brukare under dygnets alla timmar blir relationen mellan brukare och assistenter mer 
personlig än med annan hjälp. Det stämmer väl med ett av riksdagens mål med insatsen 
personlig assistans som, enligt Bengtsson (2005), är att kompensera bristande förmågor hos 
personer med omfattande funktionshinder. Det ligger, enligt Norström och Thunved (2005), i 
begreppet personlig assistans att det ska vara ett personligt stöd som ska öka möjligheterna till 
ett självständigt liv. Tideman (2004) skriver att nära och tillitsfulla relationer ger trygghet, 
gemenskap och meningsfullhet och utgör en resurs för individen.  
 
En nackdel med personlig assistans, som resultatet visar, är att det kan vara sårbart om 
brukaren inte får kontinuitet och måste byta assistenter. I Riksrevisionens granskning av 
personlig assistans (2004), har det framkommit att LSS-handläggare uppger att gruppbostad 
kan vara ett lika bra eller bättre alternativ, främst för personkretsen 1. Fördelen med det 
alternativet är enligt handläggarna att det på gruppboenden oftast är lägre personalomsättning 
där än bland personliga assistenter.  
 
Som nackdel med personlig assistans kan, enligt resultatet, den personliga och nära hjälp som 
assistans innebär öka känslan av beroende samt bli påträngande, särskilt om brukarens bostad 
är liten. Jacobson (ibid.) skriver att då brukaren tillbringar många timmar och dagar i sträck 
tillsammans med sina personliga assistenter uppstår en relation som innebär att det kan vara 
svårt att dölja tankar och känslor för dem. Assistansreformen bygger enligt Riksrevisionen 
(ibid.), på tanken om, förutom valfrihet och självständighet, också om integritet.  
 
I resultatet ses det vara positivt med personlig assistans utifrån delaktighet i samhället. 
Brukaren kommer ut i samhället som en egen person, och kan bo var denne vill, på en plats 
som passar de egna behoven. Brukare kan vara sig själv även om denne har ett annorlunda 
beteende. LSS-reformen med sina insatser har, enligt Bengtsson (ibid.), som mål att förutom 
skapa inflytande över sin livssituation också skapa jämlikhet och delaktighet i samhällslivet. 
Med att kunna välja att bo som det passar individen ökar möjligheten, liksom Tössebro (2004) 
och Tideman (2004) skriver, att genom en högre grad av fysisk integrering uppnå en ökad 
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social kontakt med människor utan funktionshinder och därigenom ökas chansen till social 
integrering. Ringsby Jansson (2004) påtalar att det är lika viktigt för samhället som för 
personer med utvecklingsstörning att främja och utveckla samhällets mångfald. Hon skriver 
att solidaritet mellan människor byggs genom att ta till sig det som är främmande och 
annorlunda. Detta förutsätter tillgång till det Ringsby Jansson(ibid.) benämner lokala och 
offentliga arenor som för personer med utvecklingsstörning kan bidra till kreativ utveckling 
genom nya erfarenheter. En nackdel med personlig assistans för brukare i personkrets 1 och 2 
kan, enligt resultatet vara att brukaren genom insatsen i stället blir ensam och isolerad. Så, 
precis som Tössebro (ibid.) och Tideman (ibid.) skriver, räcker det inte med fysisk integrering 
för att social integrering ska uppstå. Och att ta sig till de lokala och offentliga arenor som 
Ringsby Jansson (ibid.) talar om, förutsätter att de personliga assistenterna tar sin brukare dit. 
 
Att kommuners sparkrav inte kan påverka brukarens personalresurs då denne har personlig 
assistans och assistansersättning ses också som positivt i resultatet. Regeringens proposition 
fastslår, enligt Bengtsson (2005) att stödet, när det gäller personlig assistans ska knytas till 
den enskilde och inte till en verksamhet och Gough (2004) skriver att då resurserna knyts till 
brukaren istället för till en verksamhet så blir brukaren själv, eller dennes företrädare, 
uppdragsgivare. 
 
 
6.4 God man 
 
Resultatet visar att uppdraget som god man innehas av både anhöriga och utomstående. I 
Föräldrabalken (FB) som reglerat godmanskap står att den som utses ska vara en ”rättrådig, 
erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna”. Enligt Domstolsverkets hemsida finns det 
inget som hindrar att en anhörig förordnas till god man. Enligt Grünewald och Hallerfors 
(2006) är de flesta gode män föräldrar, när det gäller personer med LSS-insatser. Karlskrona 
kommun skriver på sin hemsida att det kan kräva extra mycket inlevelseförmåga och fantasi 
för att vara god man till någon ”utomstående”. 
 
Resultatet visar att god man kan vara aktiv och delaktig både om denne är anhörig eller inte – 
liksom motsatsen, att inte vara aktiv och delaktig. Det kan vara både besvärligt och 
okomplicerat för de personliga assistenterna med en god man som är nära anhörig. Resultatet 
visar att hur aktiv god man är i sitt uppdrag troligtvis har med hur denne är som person och 
hur denne uppfattar sitt uppdrag. I FB (12:2) står att god man ska, om det följer av 
förordnandet, bevaka huvudmannens rätt, förvalta egendom och sörja för personen. På Växjö 
kommuns hemsida kan läsas att uppdraget att sörja för person kan innebära att vara en länk 
mellan huvudmannen och dennes sociala omgivning. God man ska besöka huvudmannen 
regelbundet och genom kontakt med personal se till att huvudmannen bor bra, får god vård 
och omsorg och har en så hög livskvalitet som möjligt. God man ska också, enligt Växjö 
kommun, uppmärksamma huvudmannens olika behov av sociala kontakter, fritidsaktiviteter, 
sysselsättning och rekreation. Dessutom ska god man ta de initiativ som är lämpliga. 
 
Resultatet visar att det finns olika uppfattning om huruvida en god man faktiskt kan föra en 
annans person talan. Tideman (2000) skriver att god man å huvudmannens vägnar ska bevaka 
intressen, rätt och integritet. God man är, enligt Tideman, (ibid.) en möjlighet att få utöva 
inflytande för personer med funktionshinder som begränsar den förmågan. Domstolsverket 
skriver i sitt material att den gode mannen utför uppgifter för någons räkning och att 
godmanskap är ett viktigt uppdrag eftersom tanken med det är att alla i Sverige ska få lika rätt 
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oavsett förmåga. Karlskrona kommun skriver att god man får föra sin huvudmans talan i 
kontakter med sociala myndigheter och personal etc. 
 
 
6.5 Genusfaktorer  
 
Resultatet visar att det är fler män som arbetar som personliga assistenter och inom 
handikappomsorg än inom äldreomsorg vilket också Larsson & Larsson (2004) i sin studie 
kommit fram till.  Av resultatet framgår att det finns en uppfattning om att arbetsuppgifterna 
som personlig assistent och inom handikappomsorg innebär både ”manliga” arbetsuppgifter 
såsom olika aktiviteter, mer ”action” och utmaning samt ”kvinnliga” arbetsuppgifter såsom 
omvårdnad, matningar och hygiensituationer. Larsson & Larsson (ibid.) skriver att män och 
kvinnor som arbetar som personliga assistenter har likvärdiga arbetsuppgifter oavsett kön. De 
uppfattar, utifrån sin studie, att personlig assistans är ett kvinnoyrke med arbetsuppgifter som 
präglas av hemarbete och personlig omvårdnad. Jacobson (1996) har i sin studie erfarit att 
kvinnor helst tar emot hjälpen av kvinnor då de tycker att kvinnor är bättre på att sköta ett 
hushåll och ser vad som ska göras.  
 
Resultatet visar att det kan ha betydelse för brukaren om dennes personliga assistenter är män 
eller kvinnor. Det kan ha betydelse i hygiensituationer och Jacobson (ibid.) har genom sin 
studie funnit att män och kvinnor kan tänka sig ta emot hjälp av personal av båda könen, även 
i intima situationer, om relationen känns avspänd och naturlig. Hon poängterar att attityder 
och könsuppfattning både hos brukaren och assistenten kan påverka hur brukaren upplever att 
få hjälp av någon av motsatt kön.  
 
I resultatet framkommer ett medvetet val av att bara vilja ha kvinnliga personliga assistenter 
för att skydda brukaren, som inte kan tala, mot att utsättas för sexuella övergrepp av manlig 
personal. Jacobsson (1996) skriver att vårt sätt att hantera könsroller i vardagen sannolikt 
även påverkar upplevelser i hjälpsituationer. Att sexuella övergrepp begås av män kan, enligt 
min uppfattning, vara en del av de föreställningar och tankar som Barron (2004) beskriver 
som dualistiska genuskategoriseringar kring hur individen är, bör eller förväntas vara som 
man och kvinna. Barron beskriver att vi genom socialt samspel under hela livet konstruerar 
skillnaderna mellan man och kvinna och att begreppet genus behövs för att kunna synliggöra 
hur vi tänker, agerar, förstår och föreställer oss att män och kvinnor är eller ska vara. 
Resultatet visar flera uppfattningar och erfarenheter om manligt och kvinnligt såsom att 
kvinnliga gode män är bättre på att besöka brukaren och ta del av vardagslivet och att manliga 
gode män är mer traditionella och inriktar sig på ekonomi. Giddens (1998) skriver om socialt 
kön som sociala förväntningar och kännetecken på passande manliga respektive kvinnliga 
beteenden. 
 
Resultatet visar en uppfattning att både män/manligt och kvinnor/kvinnligt behövs för att 
komplettera varandra och för att erbjuda brukaren både manliga och kvinnliga förebilder. 
Barron (ibid.) skriver att det inte går att tänka genus eller kön som annat än tudelat vilket, 
enligt min mening, kan förklara ”att de två delarna hör ihop” och behöver ses i relation till 
varandra.  
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6.6 Yrket personlig assistans 
 
Resultatet visar att personliga assistenter ser att den tid de har för sin brukare är viktig för att 
lära känna och kunna hjälpa sin brukare. Arbetet är ibland ensamt och psykiskt krävande och 
den personliga assistenten ska både vara en nära personlig hjälp samtidigt som denne ska vara 
professionell. Eftersom arbetet är ensamt är det är viktigt att trivas i sin arbetsgrupp. Gough 
(2004) skriver att uppdraget som personlig assistent är att ge hjälpen som individen behöver 
den och att den personliga assistenten får en nyckelroll i brukarens personliga liv på ett sätt 
som inte liknar något annat yrke. När brukarens förmåga är begränsad av intellektuellt 
och/eller psykiskt funktionshinder så växer den personliga assistentens yrkesansvar, skriver 
Gough (ibid.). Norström och Thunved (2005) skriver att den personliga assistenten ska kunna 
hjälpa brukaren med att göra sig förstådd, ge den personliga omsorg som behövs och hjälpa 
sin brukare att kunna ta sig till och delta i olika aktiviteter. Larsson (2004) skriver att arbetet 
som personlig assistent är ett självständigt, flexibelt arbete och att många tycker att arbetet är 
meningsfullt och trivs med det. Hon skriver också att det oftast finns ett stort engagemang för 
brukaren och dennes situation. 
 
Resultatet visar att det kan vara svårt som personlig assistent att bli tagen på allvar i 
förhållande till andra yrkesgrupper kring brukaren. Larsson (ibid.) menar att det är 
problematiskt när andra aktörer runt brukaren har olika slags önskemål och lägger olika vikt 
vid vad de personliga assistenterna ska göra. Detta kan enligt Larsson (ibid.), leda till att 
personliga assistenter får ta andras perspektiv och hantera förväntningar och krav som kan stå 
i motsats till varandra.  
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KAPITEL 7. Diskussion 
 
 
Detta sista kapitel omfattar först en metoddiskussion, sedan en teoretisk diskussion utifrån ett 
socialpsykologiskt perspektiv och sist en slutdiskussion. 
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Studiens syfte har varit: att undersöka hur brukare, ur personkretsen 1 och 2 enligt LSS, som 
personlig assistans kan styra och få inflytande i sin assistans, att undersöka gode mäns roll för 
brukaren i relation till assistansen samt att undersöka om det i intervjuerna framkommer 
faktorer som kan hänföras till genus. Utifrån de intervjuer jag gjort tycker jag att 
informanterna beskriver hur brukarnas möjligheter till att styra och få inflytande i sin assistans 
ser ut, hur gode mäns roller kan se ut samt några faktorer som kan hänföras till genus. 
 
Valet av kvalitativ metod och intervju stämmer överens med studiens syfte, att ta del av 
enskilda individers tankegångar och fritt uttryckta ord. Metoden har lämpat sig väl för studien.  
 
Med en fenomenologisk ansats har jag försökt att så direkt som möjligt, både genom att citera 
och i koncentrerade sammanfattningar förmedla intervjupersonernas utsagor. Jag hade med en 
enkätstudie kunnat göra en bredare undersökning med samma syfte men då hade jag gått 
miste om det jag eftertraktat mest, nämligen intervjupersoners direkta och oreflekterade 
utsagor – själva ”råvaran” som jag menar endast den kvalitativa intervjun kan ge. Jag är 
medveten om att min förförståelse och mina ställningstaganden som jag i min inledning 
redovisar kan ses som stående i motsats till fenomenologiska studier – jag gör endast anspråk 
på att metoden har en fenomenologisk ansats. 
 
Genom intervjuerna har jag fått inträde i intervjupersonernas levda och vardagliga ”arbets-
livsvärld”. Jag har tagits emot, blivit vänligt bemött och informanterna har med engagemang 
för sina brukare och sina uppdrag delat med sig av sina personliga tankar och uppfattningar.  
 
Att bearbeta intervjuerna har visserligen varit mödosamt men också ohyggligt intressant. Det 
har varit spännande att arbeta med ett så levande material som jag har upplevde att de 
utskrivna intervjuerna blev.  

Med tanke på reliabilitet och validitet menar jag att studien undersökt det som avsetts. Jag 
tänker att det är viktigt att efter en sån här mindre studie vara medveten om och ödmjuk inför 
att den egentligen inte är något annat än ett resultat av ett fåtal intervjuer tolkade av just mig. 
Troligtvis skulle någon annan få fram både liknande och andra saker eller tolka på annat sätt.  

 
7.2 Teoretisk diskussion 
 
Jag kommer här att diskutera resultatet och den sammanfattande analysen utifrån ett 
socialpsykologiskt perspektiv. Syfte med det är en ambition, i enlighet med det Angelöw och 
Jonson (2000) skriver, att fördjupa förståelse och ge insikt om mellanmänskliga samspel och 
relationer mellan individ och samhälle. Diskussionen tar sina utgångspunkter i begreppen: 
social responsivitet och socialisation, social roll, social identitet och stigmatisering.  



 60

7.2.1 Social responsivitet och socialisation 
Social responsivitet är, enligt Asplund (2000), det elementära mänskliga beteendet genom ett 
ständigt växelspel mellan människor där det den ena gör är ett gensvar på vad den andre nyss 
gjort. Människan är enligt Olin (2003) naturligt responsiv och utvecklas i samspel med andra 
människor. När det gäller personlig assistans så kan den nära personliga kontakt som finns 
mellan assistenter och brukare ses som ett växelspel mellan människor. Att få sina behov 
tillgodosedda, att förstå varandra, att bli tolkad och avläst och att få respons på sina uttryck är 
exempel på social responsivitet. Så utifrån begreppen inflytande, medbestämmande och 
självbestämmande kan social responsivitet ses som en förutsättning för att en människa ska 
kunna utvecklas och genom socialt samspel påverka i sitt eget och andras liv. Personlig 
assistans ger mer utrymme för social responsivitet än annan hjälp eftersom brukaren och 
assistenten har mycket mer tid med bara varandra. 
 
Olin (ibid.) skriver att utveckling genom socialisation sker på två nivåer, genom signifikanta 
andra och den generaliserade andre. Utvecklingen innebär att, med en från början tilldelad 
identitet, gradvis lära sig att tolka andra människors beteende och att betrakta sig själv genom 
andras ögon. Som en från början tilldelat identitet är, enligt Giddens (1998), könsidentiteten 
ett exempel på och könsrollssocialisation sätter igång direkt när ett barn har fötts. Olin (ibid.) 
skriver att socialisation sker primärt, genom de signifikanta andra som är de viktigaste 
närstående, och sekundärt genom den generaliserade andre som kan beskrivas som det 
omgivande samhället så som individen internaliserat det i sig. Den primära socialisationen 
sker under en begränsad tid medan den sekundära pågår hela livet. Det är svårt för personer 
med utvecklingsstörning, enligt Olin (ibid.), att uppnå psykisk mognad och skapa ett eget 
förhållande till den generaliserade andre, samhället, då de under stor del av sina liv befinner 
sig i tillrättalagda miljöer med personal. När en brukare med omfattande intellektuella 
funktionshinder lever med assistans så kan, enligt min mening, assistenterna ses som varande 
viktiga närstående och som signifikanta andra. Det skulle i så fall innebära att brukare, som 
till följd av sina funktionshinder har svårt att tolka det omgivande samhället i abstrakt mening, 
befinner sig i primär socialisation, om än med andra signifikanta andra än de egna föräldrarna, 
under större del av sina liv än andra. Det Olin (ibid.) kallar för ”omsorgsreservat” med 
tillrättalagda miljöer och personal blir den plats som brukare med omfattande intellektuella 
funktionshinder har som ”socialisationsarena”.  
 
7.2.2 Social roll 
En social roll kan, enligt Giddens (1998) och Angelöw och Jonsson (2000), definieras som 
förväntade beteendemönster från en individ i en viss social position. Angelöw och Jonsson 
(ibid.) skriver att en roll är summan av de normer som hör till en viss uppgift eller position 
och att sociala roller växer fram i samspel mellan grupper, individer och olika 
samhällsförhållanden. Goffman (1996) skriver att sociala roller inte är fasta utan kan 
omdefinieras i interaktion. Angelöw och Jonsson (ibid.) skriver att alla människor i vardagen 
står inför många olika sociala roller och att rollförväntningarna är viktiga eftersom individer 
tenderar att värderas positivt beroende på hur väl rollbeteendet stämmer överens med 
rollförväntningarna. Goffman (ibid.) beskriver att en förutsättning för en framgångsrik 
presentation av den sociala rollen är att det finns en publik som bedömer hur rollen spelas. 
 
För brukare med omfattande intellektuella funktionshinder kan, enligt min mening, den 
förväntade rollen vara att utifrån positionen som passiv mottagare ta emot hjälp enligt de 
förväntade beteendemönster som funnits före assistansreformen, t.ex. genom att bo i 
gruppboende. För yrkesgruppen personliga assistenter är yrkesrollen otydlig, ingen vet riktigt 
ännu hur den rollen ska spelas – publiken ger ömsom ris och ömsom ros, aktören blir osäker 
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och vem eller vilka är egentligen regissör och manusförfattare, här finns kanske för många 
kockar i soppan! 
 
För rollen som god man verkar det som att ingen, vare sig aktör eller regissör, läser manuset 
ordentligt. Det blir som en improvisationsföreställning och beroende på tycke och smak så 
applåderar eller buar publiken. Fler sociala roller som komplicerar ”föreställningen personlig 
assistans” är anhörigroller, olika experters roller, arbetsgivar- och arbetsledarroll.  
Angelöw och Jonsson (ibid.) beskriver två olika förhållanden av rollkonflikter. Intra-
rollkonflikter som betyder att en person i en och samma position möter olika förväntningar 
kring det ”rätta” roll-beteendet. Den andra typen av roll-konflikt kallas inter-rollkonflikt och 
betyder att ha flera positioner med motstridiga förväntningar.  
 
Exempel på intra-rollkonflikter, som jag kan se, är:  
 

• brukaren som i sin roll kan mötas av omgivningens olika både positiva och negativa 
förväntningar kring förmåga till exempelvis inflytande och medbestämmande 

• den personliga assistenten och god man som i sina roller möts av omgivningens olika 
förväntningar eller brist på förväntningar kring vilket uppdrag man har 

• att som man arbeta i ett yrke som av andra kan förväntas vara ett kvinnoyrke och 
mötas av förväntningar och föreställningar kring manliga och kvinnliga 
arbetsuppgifter 

 
Exempel på inter-rollkonfikter ser jag vara: 
 

• att både vara god man och anhörig 
• att som personlig assistent ha både en nära relation och en professionell yrkesroll i 

förhållande till brukaren 
 
7.2.3 Social identitet 
Trost & Levin (1996) beskriver fyra slags identiteter kopplade till fyra slag mänskliga 
relationer:  

1. Den med universella ord som talar om ålder och kön och som gäller alla. 
2. Den med både ”vanliga” namn och smek-/öknamn som hänger ihop med 

mellanpersonliga relationer där människor i interaktioner använder namn på sig själva 
och på andra. 

3. Den som anger titlar och civilstånd som i strukturella relationer indirekt klassar 
människor efter yrke, utbildning och civilstånd. 

4. Den sorts identitet som kallas relationskategorier som t.ex. vara kund som hänger ihop 
med massrelationer, som anonym kund blir individen en del av massan som är där just 
då. 

 
Som exempel kan, för den här studiens brukare som medlemmar av personkretsarna 1 och 2, 
tas att deras sociala identitet, i förhållande till övriga samhället, blir av den fjärde sortens 
sociala identitet. Anonyma brukare som inte urskiljs ur av massan av utvecklingsstörda och 
hjärnskadade.  
 
Ett exempel till kan vara att se personliga assistenters sociala identitet som den tredje sortens 
identitet som kan klassas utifrån deras titel. Då yrket är ganska nytt och utan tydliga ramar för 
vilka arbetsuppgifter som ingår kan tänkas att i en rangordning står sig inte yrket så högt.  
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Trost & Levin (ibid.) skriver att människor har många olika sociala identiteter beroende på 
hur den sociala relation individen för tillfället är involverad i definieras. För personliga 
assistenter ser jag att det exempelvis kan vara otydligt vad en personlig assistent är och ska 
vara gentemot brukaren och i förhållande till andra aktörer. Är en personlig assistent en nära 
vän, vårdare, mamma, man/kvinna, favorit, ointressant eller tolk för brukaren? Är en 
personlig assistent en pedagog, sjukvårdare, coach, ledsagare eller en anonym person med 
konstigt yrke för de utomstående aktörerna? Brukarens repertoar av sociala identiteter är nog 
bara kända av de närmast anhöriga och de personliga assistenterna och ju mindre de rör sig 
ute i samhället ju mindre blir deras sociala identiteter kända av andra  
 
Worchel & Coutant (2004) skriver att både grupper och individer engagerar sig i att etablera 
sina respektive identiteter. De skriver att grupper går igenom olika stadier som både kan vara 
gradvisa och abrupta och gruppens riktning kan ändras beroende på olika händelser utanför 
gruppen. Individer har en ambivalent relation till både grupper de tillhör och grupper de inte 
tillhör. Den dragning individen har till sin grupp beror, enligt Worchel & Coutant (ibid.) på att 
den är viktigt för individens identitet och den säkerhet som gruppen ger individen genom 
medlemskapet. Jag menar att ett nytt yrkes tillblivande, som de personliga assistenternas, kan 
ses som en yttre händelse som kan påverka andra yrkesgruppers riktning. En ny insats, 
personlig assistans, som låter en svag grupp, t.ex. personer med utvecklingsstörning, autism 
och hjärnskada i samhället ta plats och resurser kan nog sätta olika grupper av både 
”experter”, politiker och myndighetspersoner i gungning och tvinga dem rikta upp sig åt något 
nytt eller gammalt håll. 
 
Olin (2003) skriver om olika sociala världar och att det utvecklas en egen kultur i varje sådan 
värld. Alla individer tillhör sin egen kombination av olika sociala världar. Hon skriver också 
att individens förmåga till autonomi ökar ju fler sociala världar denne kan tillhöra och hantera. 
Brukarna i denna studie har personlig assistans under hela dygnet vilket innebär att de alltid 
har någon till hjälp och det ger individen möjlighet att röra sig i samhället och ta del av olika 
sociala världar. Motsatsen kan också vara viktigt – att genom individuellt anpassat stöd hjälpa 
brukare som, på grund av sina funktionshinder, har särskilt svårt att hantera sociala världar 
överhuvudtaget. Personlig assistans för dem kan vara en hjälp för att kunna hantera den 
sociala värld brukaren har med sina assistenter, som genom erfarenhet blir jättebra på att möta 
individens behov. Att slippa många sociala världar kan öka individens autonomi i sin vardag 
och ge möjlighet att känna tillhörighet i, och kunna hantera, en eller några sådana sociala 
världar i stället. 
 
7.2.4 Stigmatisering 
Stigmatisering sker, enligt Goffman (1972) och Angelöw och Johnsson (2000), om en individ 
avviker genom att ha oacceptabla egenskaper eller drag som får andra att vända sig bort från 
personen. Angelöw och Jonsson (ibid.) skriver att de ostigmatiserade ofta diskriminerar de 
stigmatiserade och även om de kan känna sympati med vissa grupper beter de sig på ett sätt 
som kan reducera de gruppernas livsmöjligheter. Med ett resonemang om att reducera 
målgruppen för insatsen personlig assistans till en insats avsedd för personer som själva har 
förmåga att styra sin assistans, finns en risk för att de ostigmatiserade diskriminerar en, till 
följd av omfattande intellektuella funktionshinder, stigmatiserad grupp. Därigenom skulle det 
för vissa individers inte ges möjlighet att få det individuellt anpassade stöd som personlig 
assistans innebär. 
 
Olin (2003) skriver att föräldrar har en stor betydelse för stigmatiserade personer och utgör ett 
skydd runt individen mot det omgivande samhället. Med det skyddet kan individen känna sig 
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accepterad som person. Även professionella kan, enligt Olin (ibid.), skapa allianser med 
stigmatiserade personer. Allianser grundade på människors lika värde och rätt till ett normalt 
liv. Utifrån detta resonemang skulle personliga assistenter med den speciella personkännedom 
och sitt engagemang för brukaren kunna erbjuda sådana allianser och ett skydd liknande 
familjens runt individen. Samtidigt ger den personliga assistansen brukaren, den 
stigmatiserade, en möjlighet att ta plats som en accepterad individ i det omgivande samhället. 
 
 
7.3 Slutdiskussion 
 
Brukare enligt personkretsen 1 och 2, enligt LSS och LASS, som inte själva kan tala för sig, 
kan få eget inflytande, medbestämmande och självbestämmande i sin assistans. Denna studie 
visar att det kan uppnås under förutsättning att det finns någon eller några som känner 
brukaren väl. Att känna brukaren väl innebär att utifrån erfarenhet och personkännedom 
kunna tolka och läsa av brukarens individuella uttryck för sina personliga behov. Som 
nackdelar uppges att en nära personlig hjälp kan öka brukarens upplevda beroende och också 
bli påträngande i de fall där brukaren bor trångt. En annan nackdel kan vara att det kan bli 
ensamt för brukaren att bo för sig själv. De främsta fördelarna med personlig assistans för 
brukarna, är enligt intervjuerna det personligt utformade stödet som ger individen möjlighet 
att få bo för sig själv, följa sin egen dygnsrytm, vara ifred från andra brukare samt att få tid 
och uppmärksamhet för sina behov. Det är positivt att få ha en egen personalgrupp som blir 
”experter” på att läsa av vad individen känner, behöver och vill. Ytterligare positivt ses att 
brukaren kan uppnå fysisk och social integrering genom att lättare komma ut i samhället som 
en egen person med hjälp av sin assistans, brukaren kan bo på en plats som passar de 
individuella behoven vilket ökar möjligheten för brukare med annorlunda beteende att få vara 
sig själv i sitt hem utan att störa andra.  
 
God mans roll i relation till brukarens assistans är otydlig och kan vara lite hur som helst. 
Avgörande verkar vara hur den gode mannen är som person och hur denne själv har uppfattat 
sitt uppdrag. Jag tycker det är anmärkningsvärt att ett så viktigt uppdrag, att föra en annan 
människas talan, fungerar så olika eller inte alls. När jag läser i Föräldrabalken om uppdraget 
så tycker jag att lagtexten tydligt anger hur godmanskap ska gå till. Min tanke går till 
överförmyndarens kontrollfunktion och jag ställer mig frågan om hur den egentligen fungerar.  
I Föräldrabalken kan läsas att den gode mannen ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt 
lämplig man eller kvinna. Om det är behövligt ska man inhämtas yttranden från närstående, 
kommunens socialtjänst och landstingets omsorgsverksamhet. Gode män ska i den mån det 
följer av förordnandet bevaka rätten för dem de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja 
för deras person. Gode män ska omsorgsfullt fullgöra sina skyligheter och alltid handla på 
det sätt som gagnar den enskilde. Gode män ska fortlöpande föra räkenskaper och göra 
anteckningar om sina åtgärder i övrigt. Gode män står under överförmyndarens tillsyn och är 
skyldiga att lämna de upplysningar till överförmyndares som denne kräver. Om god man gör 
sig skyldig till missbruk eller försummelse av sitt uppdrag så ska denne entledigas och beslut 
om det får fattas av överförmyndaren. Det finns goda möjligheter för överförmyndare att 
”fräscha upp” uppdraget och kontrollera det bättre.  
 
Brukarna kan inte själva styra sin assistans och behöver hjälp med det. Hjälp med styrandet 
får brukaren av anhöriga, god man, chefer och de personliga assistenterna. Chefer ser att det 
är viktigt med ett samarbete med dem som finns närmast brukaren, när assistansen ska styras. 
Andra aktörer som kan göra anspråk på att styra assistansen har i denna studie främst visat sig 
vara vuxenhabiliteringens representanter. 
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De som bäst formulerar den enskilde brukarens specifika och individuella behov är, entydigt, 
den eller de som känt brukaren längst vilket oftast är en förälder eller motsvarande. Ju längre 
brukaren haft assistans ju bättre blir de personliga assistenterna på att känna sin brukare väl. 
Om det inte finns någon med från början som känner brukaren så blir det svårare att veta vad 
denne behöver och vill, vilket inte blir ett mindre problem med en annan insats. Eftersom 
personliga assistenter har all sin arbetstid tillsammans med en brukare så finns en god 
möjlighet att lära känna denne som individ. 
 
Jag har genom denna studie stött på faktorer som kan hänföras till genus. Det som främst visat 
sig är att det finns fler män som arbetar som personliga assistenter och inom 
handikappomsorg än inom andra vårdyrken. Även om personlig assistans generellt ses som ett 
kvinnoyrke så finns det en uppfattning om att det innebär arbetsuppgifter som också lockar 
män. De intervjuade anger exempelvis att arbetet ger mer utmaning, är mer utåtriktat och fritt 
än inom äldreomsorgen. Intervjuerna visar att till de grupper, där det arbetar en eller flera 
män, söker sig fler män.  Av intervjuerna framgår att det kan ha betydelse för brukaren att få 
hjälp av personliga assistenter av samma kön. Av intervjuerna framgår också att de flesta 
gode män är män och att det av tradition är ett uppdrag som handlar om att sköta ekonomi. 
Manliga gode män uppges vara mer inriktade på ekonomin än de kvinnliga som ser mer till 
brukaren i helhet. 
 
När det gäller de personliga assistenterna så har jag genom intervjuerna funnit att de 
uppskattar den tid de har för sin brukare, den betyder mycket för att lära känna och kunna 
hjälpa personen på ett individanpassat sätt. Det är ett arbete som till stor del är ensamt och 
psykiskt krävande vilket betyder att arbetskamraterna och möten för diskussioner och annat 
utbyte är jätteviktiga. Det kan vara svårt i förhållande till andra yrkesgrupper att bli tagna på 
allvar i sin yrkesroll 
 
Om jag nu går tillbaka och diskuterar kring det som kan ses som problematiskt, särskilt kring 
personlig assistans för personkretsen 1 och 2:  
 

• Att avsikten med LSS, enligt Gynnerstedt (2004), var att den funktionshindrade själv 
skulle kunna organisera och styra den personliga servicen. 

 
• Att ansökan om LASS kommer från olika aktörer istället för från brukaren själv 

Gynnerstedt (ibid.) 
 

• Motsägelsen i att assistansreformen bygger, enligt Riksrevisionen (2004), på att 
människor med funktionshinder bör ha valfrihet, självständighet och integritet 
samtidigt som utformningen förutsätter att assistansanvändaren är självständig och 
själv kan tillvarata sina intressen.  

 
• Att 40 % av dem, enligt Riksrevisionen (ibid.) som har assistansersättning är personer 

med funktionshinder som innebär svårigheter att styra assistansen (personkrets 1 och 
2, min not.) 

 
• Just självbestämmandet framträder, enligt Larsson (2004), som ett problem när det 

gäller personlig assistans överhuvudtaget, hur det ska förstås och var gränserna för det 
går. Härav följer också frågan om vad som ska ingå i arbetsuppgifterna 
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• Att Riksrevisionens granskning (ibid) uppger att intervjuade LSS-handläggare uppger 
att gruppbostad kan vara ett bra eller bättre alternativ för personer med 
utvecklingsstörning eftersom de kan ha svårt att vara självständiga. En fördel uppges 
också vara att gruppboenden har lägre personalomsättning än personlig assistans. 
Socialstyrelsen har i sin inventering av forskningsläget (2005) kring personlig 
assistans snappat upp riksrevisionens ifrågasättande av om inte en annan stödform är 
mer ändamålsenlig för dessa grupper (personkretsarna 1 och 2, min not) 

 
• Att det uppstår ett stort utrymme för godtycke när brukaren själv inte har förmåga att 

arbetsleda sina assistenter och att ett gruppboende i de flesta fall skulle ge dessa 
personer ökad livskvalitet. I sådan verksamhet finns möjlighet att arbeta med 
metodutveckling och kvalitetsarbete på ett helt annat sätt än när det gäller personlig 
assistans. Möjligheten till insyn och kontroll ökar och det gör det möjligt att 
säkerställa kvaliteten på insatsen samt att säkra en god arbetsmiljö för personalen 
(motion 2003/04: So627, Eva Arvidsson m.fl) 

 
Jag håller med om att det är ett problem när inte brukaren själv kan organisera och styra sin 
assistans och om ett flertal olika aktörers ger sig in och ansöker om insatser. Men jag menar 
att det problemet skulle kunna hanteras genom att strikt hålla sig till att god man och ingen 
annan var den som förde brukarens talan. Det finns en lagstiftning som reglerar hur 
godmanskap ska gå till och ger god man rätten att föra huvudmannens talan. Den talan ska, 
enligt min mening, kunna likställas med brukarens röst. För brukaren är det ju lika viktigt att 
få bra hjälp med att föra sin talan oavsett om denne ansöker om personlig assistans eller 
gruppboende. Detta kräver mycket av både gode män, överförmyndare, kommuners LSS-
handläggare, Försäkringskassors LASS-handläggare och assistansanordnare. Bemötandet av 
personer med funktionshinder är, enligt regeringens nationella handlingsplan för 
handikappolitiken (1999/2000:79), en politisk fråga som angår alla. Personer med 
funktionshinder ska, enligt handlingsplanen, inte vara beroende av enskilda handläggares 
(eller andra aktörer med inflytande över insatsen personlig assistans, min not.) människosyn. 
Den största risken för godtycke eller brister i bemötandet menar jag, i enlighet med 
handlingsplanen, vara stora skillnader mellan parternas förväntningar, perspektiv, kunskap 
och erfarenhet. 
 
På samma sätt resonerar jag kring motsägelsen i assistansreformen mellan att brukaren bör 
ges valfrihet, självständighet och integritet samtidigt som utformningen förutsätter att 
brukaren är självständig och själv kan tillvarata sina intressen. Finns det här en god man som 
sköter sitt uppdrag så beaktar denne brukarens intressen och ansöker om en insats som passar 
brukaren, vilket kan vara gruppboende, personlig assistans eller vad helst som kan tänkas. När 
det gäller självbestämmande förstår jag det som att det är ett problem överhuvudtaget, kring 
brukare ur alla tre personkretsarna. Hur mycket och om vad brukare ska eller inte ska 
bestämma. Jag tänker här att assistansanordnare och brukare eller brukares gode man, behöver 
bli bättre på att göra ordentliga avtal precis som görs i andra sammanhang för att komma 
överens om vad som ska gälla. Här finns arbetsrättslagstiftningens lagar och avtal som stöd 
förutom LSS och LASS, t.ex. arbetsmiljölagstiftningen (AML), arbetstidslagstiftningen 
(ATL) och avtal kring anställning. Jag tror att brukare, gode män och assistansanordnare, 
genom att diskutera och förhandla ordentligt, kan komma till bra och tydliga 
överenskommelser om vad assistansen ska innehålla och inte innehålla. Försäkringskassans 
utredningar och beslut, under förutsättning att de innehåller tydliga uträkningar för vad och i 
vilken omfattning brukaren beviljats assistans är också ett bra stöd inför att lägga upp den 
personliga assistansen. 
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Jag vill gärna säga något om gruppboende som alternativ. Jag tycker gruppboende är jättebra 
och passar utmärkt för många personer ur personkretsarna 1 och 2. Kanske finns det personer 
ur personkretsen 3 också som vill välja det som alternativ. Jag tycker valmöjligheten är viktig, 
även för personer med utvecklingsstörning, autism och förvärvad hjärnskada, att genom en 
företrädare ha möjlighet att söka insatsen personlig assistans. Det är min övertygelse att det 
finns ett flertal individer ur personkretsarna 1 och 2 som absolut får bäst hjälp genom insatsen 
personlig assistans. En god man som ser till att sätta sig in i sin huvudmans behov och ta sitt 
uppdrag på allvar kan säkert ansöka om en insats som passar brukaren. Jag menar också att 
det är lika möjligt att arbeta med metodutveckling och kvalitetssäkring för verksamheten 
personlig assistans som för ett gruppboende.  
 
I detta sammanhang vill jag gärna trycka på att personlig assistans är ett helt nytt yrke, det är 
inte varje dag som nya yrken dyker upp, så låt oss alla få vara nybörjare ett tag! Snart har det 
erfarits, forskats och undersökts ännu mer och alla som är berörda får successivt mer material 
att bygga plattformar av. 
 
För ca 6-7 år sedan läste jag för första gången en kurs om funktionshindrades livsvillkor. I 
samband med den kursen läste jag ett kapitel av Paul Hunt (1966) som själv hade ett 
omfattande fysiskt funktionshinder och som under sitt liv levde många år på institution. Det 
han skrivit gjorde starkt intryck på mig. Under tiden jag arbetat med denna uppsats så har 
hans ord funnits i mitt bakhuvud. Han skrev att funktionshindrade utmanar samhället utifrån 
fem positioner: som otursamma, värdelösa, annorlunda, förtryckta och sjuka. De utmanar 
samhället i att räkna med dem, att lyssna på vad de har att säga och att erkänna dem som en 
integrerad del i samhället självt. Hunt (ibid.) menar att sjukdom och skador är ett faktum av 
själva existensen samt att försvagning och död måste räknas som en realistisk syn på världen. 
Samhället är sjukt om det inte kan möta det sjuka och komma över den naturliga skräck och 
det motstånd som manifesteras av funktionshinder.  
 
Som jag förstår Hunts resonemang syftar det till: att vi ska räkna med personer med 
funktionshinder, att vi ska lyssna på dem, att vi ska erkänna dem som en del av samhället, att 
vi skall vara medvetna om dem och lyssna på vad de har att säga och att vi ska se olikheterna 
som en naturlig del av ett friskt samhälle och själva existensens naturliga mångfald. Jag vill 
gärna bidra utifrån mitt socialpsykologiska perspektiv och förhoppningsvis genom det öka 
förståelse och insikt om det sociala samspel och de relationer som finns mellan individ och 
samhälle. 
 
Alla människor är av naturen socialt responsiva, även brukare med grava intellektuella 
funktionshinder. Låt oss räkna med dem! Som komplement till de omsorgsreservat för 
socialisation som Olin (2003) skriver om, med personal och tillrättalagda miljöer, vore det 
önskvärt om vårt samhälle, liksom Tideman (2004) skriver, tog hänsyn och anpassar sig så att 
personer med utvecklingsstörning får vara delaktiga i samhällslivet och därigenom ”erövra sitt 
eget liv och världen”. Låt oss samspela fram positiva sociala roller utifrån att olikheter är en 
naturlig del av ett friskt samhälle. Låt personer med omfattande intellektuella funktionshinder 
gå från den anonyma massan och i samhället få bli synliga med fler sociala identiteter, i fler 
sociala världar, som män och kvinnor, med namn, personlighet, egenskaper och förmågor. För 
att förebygga stigmatisering av personer med omfattande intellektuella funktionshinder kan 
anhöriga och professionella alliera sig med dem och genom det upprätta skydd för individen. 
Ett skydd som kan hjälpa personen att bli accepterad som individ i det omgivande samhället, 
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och sedd tillsammans med alla andra samhällsmedborgare som en del i den mänskliga 
existensens naturliga mångfald! 
 
Personer med nedsatt begåvning har, enligt Gustavsson (2004), trots svårigheter med abstrakt 
föreställningsförmåga ändå förutsättningar för att genom ”levd gemenskap” grundlägga för en 
upplevelse av medborgargemenskap. I en upplevd medborgargemenskap känner människan 
en överordnad tillhörighet. 
 
Gynnerstedt (2004) skriver att det sociala medborgarskapet blir starkt för dem som tillhör 
personkretsarna enligt LSS i jämförelse med de med lindrigare funktionshinder som inte 
omfattas av LSS. De drabbas i stället av den sociala sektorns nedskärningar i motsats till den 
enorma utveckling av medborgarskapet som skett för personer med svåra funktionshinder.  
 
Avslutningsvis vill jag säga att just den utveckling av medborgarskapet för personer med 
svåra funktionshinder, som Gynnerstedt (ibid.) beskriver, har jag både i min vardag och 
genom denna studie stött på. Människor med särskilda behov av personligt och individuellt 
utformat stöd som med personlig assistans bor både på land och i stad, promenerar i 
grannskapet, har bil, egen trädgård, går till kiosken, affären, pizzerian och vårdcentralen 
precis som andra – oj då, jag kanske skulle tillägga att de har utvecklingsstörning, hjärnskador 
eller autism och, hör och häpna, ibland också väldigt annorlunda beteenden! Egentligen är det 
nog för dessa individer jag skrivit min uppsats!  
 
Min absoluta mening är fortfarande, liksom jag skrev i min inledning, att assistansen måste 
utgå från de faktiska behov individen har av personlig assistans, oavsett 
personkretstillhörighet, och inte utifrån förmågan att uttrycka sig. Vi ska inte låta insatsen 
personlig assistans vara ett ”krets”-lopp, en tävling mellan personkretsarnas målgrupper – det 
är för enkelt. Vi ska lägga ner mer vikt vid att matcha insatserna bättre för individerna, det är 
mitt recept! 
 
Personlig assistans är ett spännande område som tänjer på traditionella gränser: resurser 
styrda direkt till brukaren, ett yrke som inte liknar något annat, svaga grupper tar plats mitt 
ibland oss, traditionellt godmanskap får ny innebörd och vårdyrket som av tradition är ett 
kvinnodominerat yrke öppnar, genom personlig assistans, dörrar för fler män. Här finns 
mycket att forska vidare i. Om jag utifrån nuläget skulle skriva ytterligare en uppsats så skulle 
jag gärna fördjupa mig ordentligt kring godmanskap. 
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 Bilaga 1. 
Vill Du delta i en studie om personlig assistans? 
 
Jag heter Annicka Kabell-Kjaer och studerar på magisterprogrammet i handikappvetenskap på 
Högskolan i Halmstad.  Min magisteruppsats ska handla om medbestämmande och 
inflytande för personer som har personlig assistans och inte själva kan föra sin talan. 
Studien ska omfatta sammanlagt 12 intervjuer: 6 företrädare/gode män, 3 arbetslag med 
personliga assistenter och 3 arbetsledare/chefer. Min handledare är Hans Bengtsson, docent 
vid Högskolan i Halmstad. 
 
Huvudsyftet med studien är att undersöka brukares medbestämmande och inflytande i relation 
till insatsen personlig assistans - för vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller 
förvärvad hjärnskada och som inte själva kan föra sin talan. Detta ska uppfyllas genom att 
undersöka: 

• hur och om brukaren har möjlighet att styra sin assistans  
• hur brukaren i förekommande fall får hjälp att styra sin assistans.  
• vem som formulerar brukarens behov av personlig assistans. 
• hur brukarens hjälpbehov omvandlas till personlig assistans i praktiken.  
• om det i intervjuerna framträder faktorer som kan hänföras till genusperspektivet. 

 
Jag har fått hjälp att kontakta Dig genom kurator på vuxenhabiliteringen. Hon har 
vidarebefordrat detta brev till Dig, jag har alltså inte själv tagit del av några personuppgifter 
såsom t.ex. namn och adresser.  
 
Jag undrar nu om Du kan tänka Dig att jag får göra en intervju med Dig? Alla uppgifter 
som skulle kunna känneteckna att just Du intervjuats kommer att behandlas konfidentiellt och 
ingen kommer via denna studie att känna till vilka personer jag intervjuat. För intervjuer 
med personliga assistenter och chefer har jag vänt mig till flera kommuner i Småland. 
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan, om det skulle kännas så, avbryta Din medverkan när 
Du vill. Du har om så önskas, möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen. 
 
Intervjun tar maximalt 1 timma och vi kommer själva överens om plats och tidpunkt. För att 
anmäla Ditt intresse om att delta i studien kan Du kontakta mig via: telefon, sms, post eller  
e-post så snart som möjligt, dock senast den ……... Du kan om Du vill välja att vara helt 
anonym. För att kunna delta i studien behöver följande vara uppfyllt: 

• Assistansen ska vara anordnad av en kommun. 
• Den man företräder har utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada och kan 

inte själv föra sin talan.  
• Den man företräder är vuxen, har ett eget boende och har haft personlig assistans 

under minst 2 år. Behovet av assistans ska vara så omfattande att minst 3 personliga 
assistenter, som inte har anhörigrelation, är anställda.  

 
Med vänlig hälsning 
 
Annicka Kabell-Kjaer 
Rosenholm 
570 12 Landsbro 
070-XXXXXXX   
annicka.kabell-kjaer@vetlanda.se  
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      bilaga 2 
Vill Ni i er arbetsgrupp delta i en studie om personlig assistans? 
 

Jag heter Annicka Kabell-Kjaer och studerar på magisterprogrammet i handikappvetenskap på 
Högskolan i Halmstad.  Min magisteruppsats ska handla om medbestämmande och 
inflytande för personer som har personlig assistans och inte själva kan föra sin talan. 
Studien ska sammanlagt omfatta 12 intervjuer: 6 företrädare/gode män, 3 arbetslag med 
personliga assistenter och 3 arbetsledare/chefer. Min handledare är Hans Bengtsson, docent 
vid Högskolan i Halmstad. 
 
Huvudsyftet med studien är att undersöka brukares medbestämmande och inflytande i relation 
till insatsen personlig assistans - för vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller 
förvärvad hjärnskada och som inte själva kan föra sin talan. Detta ska uppfyllas genom att 
undersöka: 

• hur och om brukaren har möjlighet att styra sin assistans  
• hur brukaren i förekommande fall får hjälp att styra sin assistans.  
• vem som formulerar brukarens behov av personlig assistans. 
• hur brukarens hjälpbehov omvandlas till personlig assistans i praktiken.  
• om det i de olika intervjuerna framträder faktorer som kan hänföras till 

genusperspektivet. 
 
Jag har fått hjälp att kontakta er genom er chef. Hon/han har vidarebefordrat detta brev till er, 
jag har alltså inte själv tagit del av några personuppgifter såsom t.ex. namn och adresser.  
 
Jag undrar nu om ni i arbetsgruppen kan tänka er att jag får göra en gruppintervju med 
er? Alla uppgifter som skulle kunna känneteckna att just ni intervjuats kommer att behandlas 
konfidentiellt och ingen kommer via denna studie att känna till vilka personer jag 
intervjuat. Jag har vänt mig till flera kommuner i Småland. Deltagandet är helt frivilligt och 
ni kan, om det skulle kännas så, avbryta er medverkan när ni vill. Ni har om så önskas, 
möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen. 
 
Intervjun tar 1-1 ½  timma, beroende på hur många ni är i gruppen och vi kommer själva 
överens om plats och tidpunkt. För att anmäla ert intresse om att delta i studien kan en av er 
kontakta mig via: telefon, sms, post eller e-post så snart som möjligt, dock senast den …..  
Ni kan om ni vill välja att vara helt anonyma. För att kunna delta i studien behöver följande 
vara uppfyllt: 

• ni ska ha arbetat minst 2 år som personliga assistenter och vara anställda av en 
kommun. 

• ni ska vara minst 3st i gruppen och arbeta hos en brukare som har utvecklingsstörning, 
autism eller förvärvad hjärnskada. Ingen i gruppen har anhörigrelation till brukaren. 

 
Med vänlig hälsning 
 
Annicka Kabell-Kjaer 
Rosenholm 
570 12 Landsbro 
070-XXXXXXX 
annicka.kabell-kjaer@vetlanda.se  
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      bilaga 3 
Vill Du delta i en studie om personlig assistans? 
 

Jag heter Annicka Kabell-Kjaer och studerar på Magisterprogrammet i Handikappvetenskap 
på Högskolan i Halmstad. Min magisteruppsats ska handla om medbestämmande och 
inflytande för personer som har personlig assistans och inte själva kan föra sin talan. 
Studien ska omfatta sammanlagt 12 intervjuer: 6 företrädare/gode män, 3 arbetslag med 
personliga assistenter och 3 arbetsledare/chefer. Min handledare är Hans Bengtsson, docent 
vid Högskolan i Halmstad. 
 
Huvudsyftet med studien är att undersöka brukares medbestämmande och inflytande i relation 
till insatsen personlig assistans - för vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller 
förvärvad hjärnskada och som inte själva kan föra sin talan. Detta ska uppfyllas genom att 
undersöka: 

• hur och om brukaren har möjlighet att styra sin assistans  
• hur brukaren i förekommande fall får hjälp att styra sin assistans.  
• vem som formulerar brukarens behov av personlig assistans. 
• hur brukarens hjälpbehov omvandlas till personlig assistans i praktiken.  
• om det i intervjuerna framträder faktorer som kan hänföras till genusperspektivet. 

 
Jag har kunnat kontakta Dig via kommunens växel och fått uppgifter om namn, 
telefonnummer och/eller mail-adress till chefer/arbetsledare inom er handikappomsorg/LSS-
verksamhet.  
 
Jag undrar nu om Du kan tänka Dig att jag får göra en intervju med Dig? Alla uppgifter 
som skulle kunna känneteckna att just Du intervjuats kommer att behandlas konfidentiellt och 
ingen kommer via denna studie att känna till vilka personer jag intervjuat. Jag har vänt mig 
till flera kommuner i Småland. Deltagandet är helt frivilligt och Du kan, om det skulle kännas 
så, avbryta Din medverkan när Du vill. Du kan om Du vill vara anonym och har om så 
önskas, möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen. 
 
Intervjun tar maximalt 1 timma och vi kommer själva överens om plats och tidpunkt. För att 
anmäla Ditt intresse om att delta i studien kan Du kontakta mig via: telefon, sms, post eller  
e-post så snart som möjligt, dock senast …….. Du kan om Du vill välja att vara anonym. För 
att kunna delta så behöver följande vara uppfyllt: Du ska vara anställd av en kommun och ha 
erfarenhet av att anordna personlig assistans sedan minst 2 år - för brukare med 
utvecklingsstörning, autism och förvärvad hjärnskada, som har företrädare/god man och inte 
själva kan föra sin talan 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Annicka Kabell-Kjaer 
Rosenholm 
570 12 Landsbro 
070-XXXXXXX 
annicka.kabell-kjaer@vetlanda.se  
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      Bilaga 4 
 
Intervju-teman magisteruppsats - chefer 
 
Styra/medbestämmande 
Vem styr assistansen?  
Vilka aktörer påverkar styrningen?  
Kan brukaren styra assistansen själv på något vis?  
Hur får eller kan få brukaren hjälp att styra sin insats?   
 
Föra talan/inflytande 
Vem formulerar brukarens behov i förhållande till personlig assistans?  
Hur förmedlas/omvandlas behoven till de personliga assistenterna så det kan bli assistans? 
Vem förmedlar behoven till assistenterna?  
 
Genusperspektivet  
Finns det faktorer som kan hänföras till genus?  
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      Bilaga 5 

Gruppintervju personliga assistenter   
 
Hur många är ni? Män/kvinnor, åldrar, utbildning eller inte? 
 
Hur länge har brukaren haft assistans? Hur mycket tid? 
 
Har någon av er hängt med hela tiden? 
 
Vem styr vad kring er brukare? Anhöriga? God man? 
 
Finns det fler aktörer som styr/gör anspråk på att styra?   
 
Kan brukaren styra något själv? Hur? 
 
Vad kan ni göra för brukaren för att öka inflytande – självbestämmande – egna önskemål? 
 
Vad tycker ni om personlig assistans som insats just för er brukare? Är det ett bra alternativ i 
förhållande till andra insatser, t.ex. gruppboende? Vilka för- respektive nackdelar ser ni? 
 
Hur tänker ni kring er egen roll i relation till brukare just med tanke på att 
styra/medbestämmande/inflytande osv? 
 
Hur omsätts brukarens behov till assistans – vem/vilka hjälper till med det? 
 
Manlig och kvinnlig personal, hur ser det ut? Mamma/Pappa? God man/chefen är kvinna eller 
man? Vad har ni för tankar om det?  
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