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Förord 

Vi vill tacka vår handledare John Selander, docent i rehabiliteringsvetenskap, 

för det stöd och den uppbackning han gett oss under uppsatsskrivandet. Vi vill 

även tacka det personliga assistansföretag som valde att ställa upp med både 

tid och resurser.  

Framför allt vill vi tacka de personliga assistenter som tog sig tid att svara 

på vår enkät. Utan deras engagemang hade denna undersökning inte varit 

genomförbar.    

 ”Utan Puh skulle äventyret vara en omöjlighet, sa Kanin högtidligt.... 

Omöjligt utan mig! En sådan björn är jag! sa Puh stolt för sig själv.”  

Källa: Nalle Puh - A.A. Milne 
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Abstrakt 

Personlig assistans är en insats som ger den enskilde med vissa 

funktionshinder, möjligheter till att leva ett aktivt och delaktigt samhällsliv. 

Detta gör assistansyrket till ett av vårt samhälles viktigaste yrken. I och med 

Assistansreformen 1994 kan brukaren själv välja vilken aktör som ska ge 

assistansen samt hur assistansen ska utformas. Syftet med denna uppsats var 

att undersöka personliga assistenters uppfattning om den egna arbetsmiljön 

och assistansen de levererar, för att kunna göra en analys om möjligheten att 

kombinera en god arbetsmiljö med en god personlig assistans. Detta då 

kravet på god arbetsmiljö måste fungera tillsammans med kravet på god 

assistans enl. Arbetsmiljölagen (AML) och Lag om särskilt stöd och service 

för vissa funktionshindrade (LSS). För att få svar på vår frågeställning valde 

vi en kvantitativ undersökning där 70 personliga assistenter från ett privat 

personlig assistansföretag, slumpades att vara med i vår enkätundersökning. 

60% valde att delta. Då resultatet visade på höga värden gällande 

uppfattningen om den egna arbetsmiljön samt höga värden gällande 

uppfattningen om den levererade personliga leveransen blev vår konklusion 

att det är möjligt att kombinera en god arbetsmiljö med en god personlig 

assistans.  

 

Nyckelord: arbetsmiljö (eng; working environment), assistenter (eng;In-home-workers), 

kvalitet (eng; quality), personlig assistans (eng; personal assistance) 
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Inledning/ En förmiddag hos Doris 

Maja är 32 år och har jobbat som personlig assistent i 3 år hos Doris 39 år. Doris blev 

förlamad från bröstkorgen och neråt p.g.a en bilolycka för 3 år sedan. Maja börjar sin dag 

07.00 på morgonen och ibland har hon med sig sin hund Sigge. Doris gillar Sigge. Hon vill 

själv ha hund, det hade hon innan olyckan och hon var då aktiv i brukshundsklubben, men då 

inte alla assistenter gillar hundar fick den omplaceras. Maja knackar på ytterdörren och låser 

upp. God morgon, ropar hon från hallen. Inget svar hörs från sovrumet så Maja öppnar 

sovrumsdörren försiktigt för att se om Doris ännu sover. Doris ler. God morgon, fick inte 

Sigge följa med idag, undrar Doris. Kan han inte få följa med i morgon då, det är ju så 

längesen han var här? Maja andas ut. Doris verkar vara på bra humör så morgonbestyren 

kommer nog att flyta på bra. Lägenheten är fin och ljus och till stor del ombyggd för att 

fungera för Doris behov. Det som är besvärligt, tycker Maja, är att badrummet är trångt vilket 

gör att Maja inte kan arbeta i en sådan ställning som är mest riktigt ergonomiskt för henne. 

Doris har dessutom satt in en tvättmaskin i badrummet då hon vill ha kontroll över sin tvätt. 

Detta gör utrymmet ännu mindre och svårare att jobba i. Maja vet hur hon ska förflytta Doris 

för att själv minska risken för arbetsskada men utformningen på badrummet samt placeringen 

av tvättmaskinen gör det inte möjligt att arbeta så. För Doris är den egna hygienen mycket 

viktigt och hon vill duscha varje morgon och ibland även på kvällen innan hon lägger sig. 

Hon vill även få hjälp att bli handukstorkad och påklädd i badrummet då hon tycker att det är 

för kallt att göra det utanför. Maja har vid fler tillfällen gjort sig illa på olika sätt vid just 

duschning och påklädningen. En gång sträckte hon sig så illa så att hon fick gå en tid hos 

sjukgymnast. Efter dusch och påklädning brukar Doris äta frukost och Maja dricka en kopp 

kaffe. Är det sommar och fint väder sitter de en stund på balkongen, en balkong som är full av 

fina blommor. Det är Doris syster som tar hit alla blommor. Hon tycker att Doris ska ha fint 

på sin balkong. Då Doris inte är det minsta intresserad av blommor glöms de ofta bort och när 

systern kommer på besök blir hon sur för att ingen skött om dem. Maja brukar därför passa på 

att pyssla med blommorna medan Doris vilar. Maja trivs att jobba hos Doris, bättre nu sen 

Doris började röka under fläkten. Tidigare rökte Doris vid köksbordet och det var mycket 

besvärande för Maja och de andra assistenterna. Detta togs upp på ett medarbetarmöte och 

Majas arbetsledare hade en diskussion med Doris om detta. Önskemålet var att Doris skulle 

börja röka på balkongen, det ville inte Doris men hon gick med på att röka under fläkten. 

Relationen mellan Maja och Doris är oftast lättsam men Maja vet att så är det inte för de 

andra assistenterna som jobbar hos Doris. Det är stor omsättning på assistenter och även svårt 
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att få in vikarier då Doris har en mycket bestämd uppfattning om vilka som ska jobba hos 

henne. Eftersom Maja är den som Doris gillar bäst och den som har varit hos Doris under hela 

assistanstiden så får hon ofta jobba extra om någon av de andra blir sjuk samt vara den som 

skolar in nya assistenter. Eftersom det är svårt med vikarier vill Maja inte säga nej till övertid 

då hon vet att det skulle få konsekvenser för Doris.  

Personerna och berättelsen är ett påhittat exempel. 
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Bakgrund 

Yrket personlig assistans 

Personlig assistans är en insats som kan beviljas personer med vissa funktionshinder och är i 

dag en service som p.g.a. Assistansreformen från 1994 kan erbjudas även från privata aktörer. 

Detta har inneburit att det på arbetsmarknaden skett en ökning av yrket personlig assistent. 

Jämlikhet, delaktighet, självbestämmande samt integritet är de principer som ligger till grund 

för lagstiftningen. Brukaren har rätt att själv bestämma vem som ska ge assistans samt 

assistansens utformning (Socialstyrelsen, 2007). Med reformen gick brukarna från patient till 

medborgare med ökad självbestämmanderätt och intigritet. Personlig assistans är en insats 

som är inriktad på att stärka den enskildes möjlighet till aktivitet och delaktighet i 

samhällslivet (SOU 2008:77).  

Kraven och kompetensen på personliga assistenter skiftar, men grundläggande är att en 

personlig assistent ska kunna tillgodose behov som är personliga, dagligen återkommande och 

ibland komplicerade och omfattande (Ds 2001:72). Enligt Socialstyrelsens rapport från 2007 

är personlig assistans den enskilda insats som rönt störst uppmärksamhet i samband med 

handikappreformen då det är den insats som tydligast ger uttryck för handikappreformens 

intentioner. Att varje dag arbeta för målet att möjliggöra en annan medmänniskas rätt till 

självbestämmande och inflytande samt skapa förutsättningar att kunna leva i samhället som 

andra, anser vi gör personlig assistansyrket till ett av vårt samhälles viktigaste yrken. 

Personliga assistenters yrkesutövning är en av hörnstenarna i LSS och handikappreformen 

(Arbetsmiljöverket 2001:15). Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som 

ges av ett begränsat antal personer till individer som på grund av funktionshinder behöver 

hjälp i vardagen att tillgodose de grundläggande behoven. Med grundläggande behov menas; 

personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp 

som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (LSS §9a). Den personliga 

assistentens huvudsakliga arbetsuppgift är att hjälpa brukaren på ett sådant sätt att det ökar 

dennes möjlighet till aktivitet och delaktighet i samhället och livet i stort. Det handlar om att 

assistera i hemmet, i skolan, på brukarens arbetsplats samt under fritidsaktiviteter 

(Socialstyrelsen, 2007). Att arbeta som personlig assistent innebär ett ansvarsfullt, 

meningsfullt och viktigt arbete som kan innebära variationsrika dagar med stor arbetsglädje 

samt givande samvaro med den brukare man arbetar hos. Yrket innebär även en möjlighet till 

den personliga utvecklingen hos den personliga assistenten eftersom det dagliga arbetet utförs 

i nära samarbete med en annan individs behov. Det krävs förutom stort ansvarskännande även 
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förmåga till flexibilitet då assistansen i stor utsträckning genomförs i en hemmiljö där det 

förutom brukaren även kan finnas andra personer att ta hänsyn till. Att finnas tillgänglig utan 

att störa, att jobba effektivt utan att ta över kräver en förmåga till självkännedom och förmåga 

att ”känna in” andra.  

Yrkets status 

Trots att flertalet personliga assistenter utför ganska kvalificerade arbetsuppgifter, har inte 

yrket enligt Arbetsmiljöverkets rapport (2002) en hög status. Enligt samma rapport (2002) så 

är yrket, för många, ett genomgångsyrke d.v.s. något man sysselsätter sig med i avvaktan på 

att man kommer in på önskad utbildning, under tiden man söker andra arbeten eller som ett 

extraarbete. Varför yrket inte har en högre status tror Arbetsmiljöverket (AMV) hänger 

samman med att en del arbetsgivare sällan ställer några krav avseende utbildningsbakgrund 

och att det inte finns någon generell utbildning för att utbilda sig till personlig assistent. Detta 

menar AMV, kan vara en bidragande orsak till bilden av ett okvalificerat yrke som ”vem som 

helst” kan utföra. Det finns inte heller någon preciserad beskrivning av yrkesrollen och den 

kompetens som eftersträvas trots att det finns en tydlig uppfattning bland bl.a. personliga 

assistenter, arbetsledare och handikappforskare att yrket kräver en särskild kompetens. 

Däremot beskrivs ofta yrket i metaforer där assistenten skildras som brukarens armar och ben, 

brukarens händer och fötter, som att vara osynlig men ändå ständigt redo, som en del av 

tapeten. Denna beskrivning av en hel yrkesroll kan vara problematisk menar Socialstyrelsen 

(2007), då metaforen förmedlar en objektifiering av assistenten istället för att assistenten ses 

som ett handlande subjekt.  

Vilka är de som arbetar som personlig assistent?  

Enligt en undersökning som fackförbundet Kommunal genomförde 2004 kan personliga 

assistenter beskrivas enligt följande: 

- Fyra av fem assistenter är kvinnor. 

- De flesta är i åldern mellan 25 och 44 år. 

- Var tredje har utländsk bakgrund.  

- Två av tre har arbetat mer än tre år i yrket. 

- En av fyra arbetar heltid. 
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Personliga assistenters arbetsmiljö 

Samtidigt som flertalet rapporter (Kommunal 2004, Socialstyrelsen 2007) visar på att 

assistenter uppfattar sitt yrke som betydelsefullt med en tillfredställelse att kunna förbättra 

livssituationen för en brukare, så finns även en del potentiella svårigheter. När man belyst 

personliga assistenters arbetsmiljö är det i stor utsträckning brukarens hem och 

hemmasituation som diskuterats men även anställningsvillkor, arbetstider, att balansera 

vänskap – och yrkesrelationer samt risker för hot och våld situationer. Dessa redovisar vi i 

punktform. 

 Att arbeta i någons hem: 

Hemmets utformning kan göra att det för assistenterna blir svårjobbat om utrymmena är 

trånga och begränsade. I en önskan hos brukaren och dennes anhöriga om att få behålla 

”hemma känslan” kan viktiga hjälpmedel för att underlätta assistenternas arbetssituation 

utebli vilket får konsekvenser för den fysiska arbetsmiljön. Att lyfta tungt och arbeta i 

felaktiga ställningar kan leda till arbetsskador som i sin tur kan leda till långa sjukskrivningar. 

Att personförflyttningar, trånga utrymmen, felaktiga arbetsställningar och tunga lyft är 

vanliga orsaker till skador redovisades även i Socialstyrelsens rapport från 2007.  

 Ensamarbete: 

En annan aspekt av att arbetsplatsen är hemma hos brukaren, är att man tappar gemenskapen 

med arbetskamrater. Ensamarbete är något som av vissa assistenter kan upplevas som positivt 

då det ofta innebär större variation av arbetsuppgifter samt att man inte utsätts för 

personalkonflikter. Det kan även uppfattas som positivt då man har förmånen att arbeta med 

endast en person vilket gör att man får tid för den sociala kontakten till brukaren. Trots det har 

socialstyrelsen lyft i sin rapport (2007) att ensamarbete av assistenterna upplevs som ett av de 

genomgående största arbetsmiljöproblemen. Kommunals studie (2004) visade att hälften av 

assistenterna arbetar ensam. Att arbetet utförs i ett hem innebär även att assistenter kan stöta 

på problemsituationer som är av psykosocial karaktär som t.ex. konflikter med brukare eller 

anhöriga, osäkerhet i yrkesrollen, påfrestande hjälparroll och svårigheter att skilja mellan 

yrkesliv och privatliv (Socialstyrelsen, 2007). Hur man som personlig assistent trivs eller ej är 

i hög grad en subjektiv upplevelse som kan variera mellan olika assistenter trots att man 

jobbar åt samma brukare och under samma förutsättningar.   
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 Hot och våld: 

Att den psykiska belastningen ofta består av hot och våld visade Kommunals studie (2004) 

där var femte medlem upplevt hot och våldsituationer i arbetet. I en studie gjord av Levin 

m.fl. ( 2003) om bidragande faktorer, konsekvenser och lösningar vid övergrepp av personal 

inom vården framkom det att det finns olika faktorer som sannolikt påverkar både uppkomst 

och effekterna av övergrepp. Faktorer som redovisades är faktorer som är kopplat till 

personalen, arbetsplatsen samt gemenskap och omgivningsmiljön. Vidare är deras 

rekommendationer att våldförebyggande insatser ska omfatta konflikthantering, adekvat 

utbildning samt att arbetsplatsen erbjuder en stöttande miljö där man uppmuntrar de anställda 

att rapportera övergrepp utan att de själva blir ifrågasatta och anklagade. En annan studie som 

gjorts kring hot och våld mot vårdpersonal är Graneheim et al.( 2011) om kvinnliga vårdares 

uppfattning om orsakerna till våldsamt beteende bland äldre vårdhemstagare. Deras 

konklusion blev att orsakerna varför våldsituationer uppstår är komplext och multifaktoriellt 

vilket gör att insatser för vårdpersonalen bör vara individuellt skräddarsydda. Även i denna 

studie framkom betydelsen av personalens beteende och kompetens samt omgivningsmiljön.   

 Anställningsvillkor: 

Brukaren är den som avgör vem han eller hon vill anställa som assistent. Om brukaren inte 

längre vill att en assistent ska utföra assistansen kan den personen sägas upp utan närmare 

motivering. Om brukaren avlider eller hamnar på sjukhus upphör assistansersättningen. Den 

personliga assistentens anställning är unik och faller inte under Lagen om anställningsskydd 

(LAS) på samma sätt som andra tillsvidareanställningar. Den personlige assistenten är 

anställd som ordinarie så länge uppdraget varar. Dessa förhållanden innebär en otrygghet i 

assistentens anställningsförhållanden och innebär enligt flera studier för assistenterna en oro 

(Socialstyrelsen 2007). Rädslan att förlora jobbet kan även innebära att man som assistent inte 

vågar lyfta de frågor som skulle kunna bidra till en bättre arbetsmiljö vilket kan leda till ökad 

frånvaro i form av täta återkommande sjukfrånvarodagar. Denna problematik blir särskilt 

tydlig när arbetsmiljöproblemen kopplas till brukarens livsstil (Socialstyrelsen 2007) t.ex. när 

brukaren röker i bostaden, att det inom familjen finns missbrukarproblematik eller att 

assistenterna för att värna om brukarens självbestämmanderätt tvingas till situationer som kan 

upplevas kränkande eller innebär kroppsskada för egen del. Eftersom grunden för anställning 

utgår från brukarens behov läggs stor vikt vid personkemi mellan brukare och assistent samt 

personlig lämplighet. Gällande detta har arbetsledaren en ansvarfull uppgift då det är han/hon 
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som blir den som ska matcha respektive brukare med lämplig personlig assistent. Detta ökar 

möjligheten att man som assistent ”hamnar rätt” i form av att bl.a. arbetsuppgifter och 

arbetstider passar assistentens förutsättningar.    

 Arbetstider: 

Arbetstiderna varierar utifrån brukarens behov och kan innebära både dag-, kvälls- och 

nattarbete och kan omfatta stora delar av dygnet och helger. Enligt Kommunals studie (2004) 

är de flesta assistenter nöjda med sina flexibla arbetstider. Däremot visade studien att bara 

hälften kan påverka sina arbetstider vilket hänger samman med att flexibiliteten är en viktig 

del för brukaren då det möjliggör att mer eller mindre spontant kunna delta i olika aktiviteter. 

Trots vissa rutiner kan dagarna bjuda på stor variation och innehålla aktiviteter utanför 

brukarens hem, vilket kan bidra till upplevelsen att man har ett fritt och stimulerande arbete. 

Uppfattningen av ett fritt arbete kan grunda sig i att assistenterna har möjlighet att ta egna 

initiativ och planera arbetet själva (Socialstyrelsen 2007).  

 Relationer: 

Personliga assistenter har en unik möjlighet i sitt yrke att knyta nära vänskapsband till 

brukaren och dennes anhöriga och vänner. Yrket bjuder på en betydande insyn i brukarens 

vardagsliv och privatliv och en vänskaplig relation mellan assistenten och brukare är en 

förutsättning för att det ska fungera. Men om vänskap och arbetsrelation blir svåra att hålla 

isär kan det medföra påfrestningar för assistenten i form av t.ex. svårigheter att gå hem i tid, 

att man inte kan koppla av från arbetet på sin fritid vilket kan leda t.ex. till utbrändhet 

(Socialstyrelsen 2007). 

 

Krock mellan två lagar? 

Som det framgår av texten kan yrket som personlig assistent innebära både positiv och 

negativ inverkan på individen, oavsett om det gäller den personliga assistenten eller brukaren. 

Detta beroende på att i varje situation finns två olika individer med ibland, helt skilda behov. 

Hur dessa behov ska bemötas och tillgodoses samt vilka rättigheter individerna kan kräva i 

dessa situationer regleras i två skilda lagar. 

Hur arbetsmiljön ska vara på en arbetsplats regleras i arbetsmiljölagen (AML). AML är en 

ramlag vilket innebär att lagen innehåller grundläggande riktlinjer och generella mål utan att 

reglera detaljer. Tyngdpunkten ligger i stället på regleringen av vem eller vilka som skall 
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agera och hur det ska gå till rent formellt. Tanken med de svaga handlingsreglerna är att 

lagens innehåll ska komma ur förhandlingar och kompromisser mellan de som berörs eller via 

expertis (Hydén, 2001). Syftet med arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö (AML 1 kap. §1). Den som är ansvarig att 

den följs är arbetsgivaren i samverkan med arbetstagare (AML 3 kap. §1a). Arbetsgivaren är 

även skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Med det menas att 

arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att 

ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås (AFS 

2001:1). 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), innehåller de bestämmelser som 

gäller de insatser i form av särskilt stöd och service åt personer med vissa 

funktionsnedsättningar. Lagen talar bl.a om vilka funktionsnedsättningar som är berättigande 

för dessa insatser samt hur verksamheter ska bedrivas. LSS är en rättighetslag vilket innebär 

att personer, under förutsättning att de omfattas av LSS, har rätt att kräva av samhället att få 

del av de stödåtgärder som personen bedöms ha behov av. Syftet är att garantera enskilda 

människor det stöd som de är i behov av i de fall detta inte kan tillgodoses av dem själva eller 

någon annan (Socialstyrelsen, 2006). I LSS nämns inte om det arbetsmiljöansvar som följer 

med ett arbetsgivaransvar. Arbetsmiljölagstiftningen gäller dock för alla verksamheter som 

bedriver personlig assistans och som drivs av en juridisk person (AMV 2002:5). I LSS §6 står 

dock att verksamheten ska vara av god kvalitet och vara grundad  på respekt för den enskildes 

d.v.s. brukarens självbestämmanderätt och integritet. Kvaliteten i verksamheten skall 

systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras och den personal som behövs för att ett gott 

stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges ska finnas.  

Ofta ställs frågan; vilken lag är överordnad vilken? Enligt Arbetsmiljöverket (AMV) så finns 

det inte uttryckt någonstans att den ena lagen skulle stå över den andra. Båda lagarna ska 

följas och arbetsgivaren måste hela tiden söka lösningar som inte strider mot någon av dessa 

två lagar (AMV, Rapport 2002:5). Att det finns vissa svårigheter att förena dessa lagar finner 

vi stöd för i Arbetsmiljöverkets rapport (2001) då de skriver att de lagar som reglerar 

verksamheten i vissa delar är motstridiga och att det råder oklarheter om vart gränserna går 

mellan LSS och AML. 

Det är viktigt att assistansanordnare, brukare, assistenter samt myndigheter är väl insatta i 

dessa båda lagar då de har stor betydelse för de individer de angår. Då personliga assistenters 
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arbetsinsats är en förutsättning för genomförandet av en assistans, blir kunskapen och 

tillämpningen av AML vid sidan om kunskapen och tillämpningen av LSS, av stor betydelse. 

Arbetsmiljöns betydelse för hälsa och arbetsinsats 

Att vara insatt i hälsa på arbetsplatsen och sträva efter en god arbetsmiljö handlar primärt om 

att hälsa är en mänsklig rättighet vilket man kan läsa på regeringens webbplats om mänskliga 

rättigheter; ” För att en människa ska kunna leva ett drägligt och värdigt liv måste rätten till 

hälsa vara tillgodosedd”(manskligarattigheter.se). 

Det finns olika teorier om vad som främjar eller hindrar hälsa. En av dem, KASAM grundas 

på den salutogena ansatsen, vilket innebär att fokus ligger på de faktorer som leder till hälsa. 

Med KASAM menas känsla av sammanhang och teoretikern bakom begreppet, Antonovsky 

menade att hälsa uppkommer då individen har en känsla av sammanhang. Kaos och stress 

finns omkring oss och det intressanta är hur individen, trots påfrestningar, kan ha hälsa. 

Vilken KASAM individen har, har betydelse för han/hennes bemästringsstrategier (Medin & 

Alexandersson, 2000) att klara påfrestande situationer. KASAM är en teori som bidrar till att 

upprätthålla hälsa då individens sätt att tänka om sig själv och sin situation påverkar den 

psykiska hälsan. 

Arbetsmiljö och hälsa  

Eftersom arbete utgör en mycket central del i de flesta människors liv så blir arbetsmiljön en 

viktig faktor för hälsa. Vingård (SOU 2009:47) menade att arbetet är en hälsofaktor då den 

ger individen mening och struktur, främjar kreativitet och aktivitet samt ekonomiska medel att 

klara sitt uppehälle. Vidare menade hon att individens fysiska och psykiska kapacitet styrs av 

arv och miljö och att denna kapacitet ska balansera arbetets fysiska och mental krav och att 

arbetsmiljöer bör formas på sådant sätt att hälsan stärks hos medarbetarna. Faktorer som 

Vingård menade stärker en hållbar hälsa hos individen är; gott ledar– och medarbetarskap, 

god kommunikation, gemensamma värderingar, måttliga krav samt god fysisk miljö. I 

Prevents skrift (2001) skrev man om hälsa som en resurs för både individ och organisation 

och att hälsofrämjande insatser handlar om att stärka individen, gruppen och företaget. De 

menade att det sunda företaget satsar på hälsofrämjande åtgärder för individen, vilket de 

menade, är en affärsstrategi som har avgörande betydelse för företagets verksamhet och 

lönsamhet. Att utveckla hälsa genom att stärka friskfaktorerna innebär på individnivå; 

variation och utveckling i arbetet, eget ansvar, yrkesstolthet, meningsfullt arbete. Dessa 

faktorer nämndes även från personliga assistenter i Socialstyrelsens rapport (2007), som 
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viktiga delar i arbetet. Ytterligare faktorer som är återkommande i litteraturen är 

egenkontrollen, möjlighet till inflytande i arbetet, att det finns en överrensstämmelse mellan 

krav och resurser, känsla av sammanhang (Abrahamsson, et al. 2003) vilket överrensstämmer 

med Antonovskys teori om vad som är hälsa. 

Då en individ drabbas av ohälsa kan det få långtgående negativa effekter för den enskilde, 

dennes anhöriga, kolleger och vid personlig assistans även brukaren. Hälsa berör alltså inte 

vissa delar begränsat till den enskilde. Arbetsmiljö och individens hela livssituation där arbete 

och fritid står i relation till varandra och utgör två viktiga komponenter för individens hälsa. 

Därför är det viktigt att individens hälsa ses ur ett helhetsperspektiv. Då arbetsförhållandet för 

personliga assistenter är något som skapas i mötet mellan den enskilde individen, 

organisationen samt brukaren och dennes hemmiljö kan det främjande arbetsmiljöarbetet inte 

läggas på endast en nivå utan måste organiseras utifrån just den speciella kontexten. Att bara 

satsa på individuella insatser, mot t.ex. stress, tycks ha kortvarigare effekt än om man 

kombinerar med organisatoriska interventioner (Arbetsmiljöverket, Rapport 2012:07). Vikten 

av att arbetsmiljöarbetet planeras utifrån den anställdes kontext och ur ett helhetsperspektiv 

för personliga assistenter stöds även av Krönmarks studie (1997) som visade att den största 

påfrestningen i arbetsmiljön för assistenter är, att arbetet i hög grad är förlagt i någons hem. 

Att vara väl insatt och arbeta för en god arbetsmiljö är alltså av vikt för att främja hälsan på 

arbetsplatsen. Förutom att hälsa ska ses som en mänsklig rättighet påverkar hälsa de 

anställdas arbetsinsatser, vilket får betydelse för företagets produktion. Då vi inte kan finna att 

det genomförts någon forskning på vilken inverkan arbetsmiljön för assistenter har på 

kvaliteten på assistansen som ges så har vi fått söka i litteraturen hur arbetsmiljön påverkar 

kvaliteten på de anställdas arbetsinsatser rent allmänt.   

Arbetsmiljö och arbetsinsats 

För ett företag innebär en dålig arbetsmiljö en ökad risk för ökade sjukfrånvarodagar hos de 

anställda, vilket innebär ökade kostnader (Malmberg, et al. 2007). Ohälsa innebär olika 

merkostnader i form av produktionsbortfall, sjuklöner och vikarier för sjukskriven person. 

Sjukfrånvaro innebär en direkt kostnad genom den sjuklön som ska betalas ut under de första 

veckorna av sjukskrivningen. Vid längre sjukskrivningsperioder måste man finna en ersättare 

som ska läras upp innan den sjukskrivnes arbetsuppgifter kan utföras fullt ut. Vilken typ av 

arbete samt arbetets svårighetsgrad avgör hur lång inskolningstiden blir och får man räkna 

med ett bortfall i produktivitet innan ersättaren når upp till den kompetensnivå som arbetet 
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kräver. Detta påverkar möjligheten till en positiv ekonomisk utveckling och ökad tillväxt 

(Malmberg, et al. 2007). Det totala arbetskraftsutbudet påverkas negativt genom 

sjukfrånvaron och därmed påverkas också produktiviteten vid arbetsplatsen. Om den sjuke 

inte ersätts med en vikarie innebär det även extra arbete för kollegorna, vilket kan leda till 

andra negativa effekter som överbelastning med risk för sjukskrivningar (Malmberg, et al. 

2007). 

Malmquist, et al. (2007) har redovisat tidigare forskningsresultat som visat att en god 

arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att en arbetsplats ska kunna leverera tjänster av hög 

kvalitet samt att det finns en koppling mellan framgångsrikt kvalitetsarbete och ekonomiskt 

utfall. Arbetsinsatsen påverkas av arbetsmiljöfaktorer som ledarskapet, personalens 

deltagande, arbetets innehåll samt atmosfären på arbetsplatsen. Eklund, et al. (2006) framhöll 

också arbetstillfredsställelsen där de menade att i kundorienterade verksamheter genererar 

nöjda medarbetare nöjda kunder och nöjda kunder ger bättre lönsamhet. Förbättringar av 

produktivitet förutsätter att behoven hos människan beaktas (TemaNord, 2004) då människans 

prestationsförmåga påtagligt minskar om det finns brister i arbetsmiljön (SOU 2009:47). Att 

låta arbetsmiljöarbetet vara en naturlig del av företagets kärnverksamhet har betydelse för 

företagets framgång och viktiga områden som kvalitet, kreativitet och socialt ansvar (SOU 

2009:47). Det finns även forskning som visar att nöjda medarbetare genererar nöjda kunder 

och där man trycker på ledarskapets betydelse i form av stödjande och personalorienterat 

ledarskap (Eklund, et al. 2006). Det finns också forskning som stödjer resonemanget att en bra 

arbetsmiljö har positiv inverkan på den anställdes hälsa som i sin tur inverkar på den 

anställdes arbetsinsats inom vården. Lindegård, et al. (2013) redovisade i sin artikel resultatet 

av en undersökning hur upplevd stress och muskuloskeletal smärta hos svensk vårdpersonal 

påverkar arbetsförmågan samt arbetsprestationen. Enligt deras resultat så var främst 

muskuloskeletal smärta en riskfaktor för minskad arbetsförmåga och minskad 

arbetsprestation. Deras slutsats var att proaktiva insatser på arbetsplatser för att upprätthålla 

hög arbetsprestation samt god arbetsförmåga bör omfatta dels åtgärder för att främja 

muskuloskeletal välbefinnande för de anställda, dels åtgärder på individuell och 

organisatorisk nivå för att minimera risken för ihållande stressreaktioner.  Detta gör det 

rimligt att anta att en bra arbetsmiljö för personliga assistenter ökar möjligheterna för 

brukarna att få en assistans av god kvalitet.  

En faktor som många gånger nämnts som den viktigaste för att uppnå god hälsa på 

arbetsplatsen är ledarskapet där det relationsinriktade ledarskapet visar ha ett positivt samband 
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både med de anställdas hälsa och organisatoriska effektivitet och måluppfyllelse (Vinberg, 

2008).  För många assistansanordnare finns anledning, enligt Socialstyrelsens rapport (2007) 

att jobba för organisatoriska förbättringar där arbetsledarstödet särskilt lyfts fram då 

arbetsmiljöriskerna för assistenterna till stor del är av psykosocial karaktär. Ledarskapet och 

tydliga riktlinjer är även viktiga, enligt samma rapport, för att minska risken hos personliga 

assistenter att uppfatta sig som utnyttjade. Oklarheter i assistenternas arbetsuppgifter kan även 

skapa irritation mellan brukare och assistent och mellan assistenter och på så vis orsaka 

försämrade möjligheter till att god assistans levereras. Andra motiv att arbeta för en god 

arbetsmiljö förutom kvalitet och effektivitet i organisationens produktion är konkurens. Enligt 

Vinberg (2008) är arbetsmiljö idag ett konkurrensmedel då kommande generationers krav på 

ett utvecklande arbete samt organisationers sociala ansvar är områden på frammarsch. De 

yngre som kliver in på den svenska arbetsmarknaden har tack vare det utvecklade 

informationssamhället en större kunskap och förståelse för sina rättigheter. Det finns en större 

medvetenhet kring miljöns betydelse för människans välmående rent allmänt vilket gör den 

miljö och arbetsmiljömedvetne arbetsgivaren mer konkurrenskraftig. 

Problematisering 

Vi har en växande arbetsmarknad inom yrkesområdet personlig assistent, där arbetsmiljölagen 

(AML) och Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) får varsin 

mycket viktig funktion för den enskilde individen både då det gäller brukare och assistenter. 

Denna marknads verksamheter måste klara av att balansera dessa båda lagar så att dessa båda 

grupper av individer får sina rättigheter tillgodosedda. Att se om dessa lagar (AML & LSS) 

fungerar ihop är av intresse då assistenter och brukare påverkas av att ytterligare aktörer som 

t.ex. kommuner, Försäkringskassan samt lagstiftare strävar efter ökad förståelse och kunskap 

för att kunna skapa balans mellan arbetsmiljö och assistans. 

Problemformulering 

Det vi ville undersöka var möjligheterna att kombinera en god arbetsmiljö och en god 

assistans genom att undersöka assistenternas uppfattning om deras arbetsmiljö och den 

assistans de levererar. Varför detta är intressant att studera har sin orsak i den komplexitet 

som finns i att kombinera arbetsmiljön så som det står angivet i AML med assistans och så 

som det står angivet i LSS. Med komplexitet menar vi att det är olika faktorer på både individ 

och organisationsnivå som kan skapa olika dilemman som rör både arbetsmiljö och assistans. 

Bland aktörer ställs ofta frågan; vems behov går först? Är det den personliga assistentens rätt 

till god arbetsmiljö eller brukarens rätt till god assistans? Hur löser man problematiken med 
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brukarens behov när det går ut över assistentens arbetsmiljö som t.ex. arbetsschema, 

arbetsuppgifter, anställningsvillkor? En aspekt är att assistentens arbetsmiljö är brukarens 

hemmiljö, vilket kan skapa unika situationer som kan upplevas som både hindrande och 

främjande. Brukare är i många situationer i beroendeställning men man ska ha i åtanke att en 

brukare inte är en svagare part, detta p.g.a. LSS. Då vi ville veta mer om hur detta förhåller 

sig i verkligheten så vände vi oss till de assistenter som fanns i den verksamhet som 

omfattades av vår studie. Vi hoppades att arbetet med denna uppsats skulle ge oss en insikt i 

ansvaret som åligger uppdragsgivare och arbetsgivare att skapa ett balanserat förhållande 

mellan assistans och arbetsmiljö. 

Motiveringen till problemformuleringen var att en brukare har rätt enl. LSS till aktivitet och 

delaktighet, vilket ges av en god/bra assistans. En god/bra assistans ges av en personlig 

assistent som i sin tur har rätt enl. AML till en god/bra arbetsmiljö. Rehabiliteringsvetenskap 

handlar i högsta grad om arbetsmiljö och vilka faktorer som har positiv och negativ inverkan 

på individers hälsa och möjligheter att återgå till arbete efter längre tids sjukdom. LSS gör det 

möjligt för människor med funktionsnedsättning som antingen förvärvats tidigt eller sent i 

livet, att kunna delta och vara aktiva i samhället och arbetslivet, vilket även det ligger inom 

vårt område som rehabiliteringsvetare.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie var att undersöka personliga assistenters uppfattning om den egna 

arbetsmiljön och det egna assistansarbetet, för att kunna göra en analys om möjligheterna att 

kombinera en god arbetsmiljö med en god assistans. För att få svar på syftet använde vi oss av 

följande frågeställningar: 

Hur uppfattar de personliga assistenterna deras arbetsmiljö? 

Hur uppfattar de personliga assistenterna assistansen som levereras till brukaren? 

Metod  

Definitioner 

Med arbetsmiljö menar vi den miljö som assistenterna befinner sig under sin arbetstid vilket 

innefattar samtliga ställen som brukaren befinner sig på. Det kan vara brukarens hem, 

arbetsplats o.s.v. 
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För att definiera god arbetsmiljö har vi valt den definition som Arbetsmiljöverket kom fram 

till i sin Rapport 2012:7. Enligt dem kan god arbetsmiljö definieras som ”något mer än en 

neutral arbetsmiljö, som en arbetsmiljö som har gynnsam effekt på individen.”  

Med personlig assistans menar vi den insats som beviljas genom kommunen och 

Försäkringskassan och som gäller för personer som omfattas av lagens (LSS) personkrets. 

Med god assistans menar vi assistans så som det står givet i LSS om verksamhetens mål och 

allmänna inriktning: 

5 §. ”Verksamhet enl. denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhällslivet för de personer som anges i 1 §.  Målet ska vara att den enskilde får möjlighet 

att leva som andra.” I specialmotivering till 5 § står bl.a. att de övergripande målen för 

verksamhet enl. lagen är att den enskilde får möjlighet att leva som andra, trots sitt 

funktionshinder samt att verksamheten skall syfta till att personer som omfattas av lagen 

uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet (Grunewald, Leczinsky 

2011). 

Med brukare menar vi användare av assistans. 

Med aktivitet menar vi en persons utförande av en uppgift eller handling. 

Med delaktighet menar vi en persons engagemang i en livssituation. 

Med självbestämmande (autonomi) menar vi en persons självstyre utan vare sig 

kontrollerande inblandning från andra eller personliga begränsningar som hindrar 

självständiga val. 

Undersökningspersoner 

Genom ett bekvämlighetsurval valde vi ett lokalt privat personlig assistansföretag. De 

personer som kom att omfattas av vår undersökning var personliga assistenter med ordinarie 

anställning så länge uppdraget varar, som fanns inom det privata personlig 

assistansföretagets verksamhet. Vi valde att inte ta med de assistenter som oavsett orsak, t.ex. 

sjukskrivning eller ledighet, inte är närvarande på arbetsplatsen under undersökningstillfället. 

Undersökningen kom heller inte omfatta vikarier samt anställda per timme. De som hjälpte 

oss med detta urval var personalansvarig i samråd med arbetsledare på företaget. Utifrån 

denna urvalsram gjorde vi ett slumpmässigt urval med 70 stycken assistenter som 

respondenter. 
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Datainsamling 

Vi valde att göra en kvantitativ studie där vi använde oss av enkäter för att samla in vår data. 

Som underlag för utformningen av våra enkätfrågor som omfattade arbetsmiljö och assistans, 

använde vi oss av arbetsmiljöverkets rapport (2012:7) samt International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF) och LSS. I arbetsmiljöverkets rapport redovisas en 

sammanställd lista på faktorer som kännetecknar en god arbetsmiljö. Dessa faktorer sorterade 

vi in under tre huvudområden som vi främst ville undersöka; psykiska-, fysiska- och 

organisatoriska områden för arbetsmiljön. Med organisatoriskt område menas 

arbetsledningens förhåkkningssätt och organisationens konstruktion. Vi valde även att dela in 

assistansen i tre huvudområden; delaktighet, aktivitet och självbestämmande. Relevanta 

faktorer som påverkar dessa områden kunde vi hitta i ICF och LSS. Enkäten (bilaga 1) 

innehöll 25 frågor. Det fanns 5 svarsalternativ med ett neutralt mittalternativ, så att 

respondenten inte tvingades att ta ställning i de frågor de ställer sig neutrala. Enligt Ejlertsson 

(2005) är modellen med neutralt mittalternativ i de flesta fall att föredra. 

Procedur 

Personalansvarig tog slumpmässigt ut 70 anställda enligt vårt urvalskriterium, som deltog i 

vår undersökning. Enkäten med informationsbrev, och vid senare tidpunkt även påminnelse, 

distribuerades i samarbete med assistansföretagets personalansvarig. Respondenterna fick 7 

dagar på sig att svara och påminnelse gick ut dag 3 och dag 5. Enkäten skickades ut av oss 

med post till respondenternas hemadresser. Adressregistret över de aktuella respondenterna 

fick vi tilldelat från personalansvarig. Påminnelse skickades ut till deras privata mail, vilket 

sköttes av personalansvarig p.g.a att minimiera vår hantering av privata uppgifter. Det gick ut 

påminnelser till samtliga respondenter vid två tillfällen oavsett om de redan returnerat enkäten 

för att slippa märka enkäterna och på så vis värna om anonymitet. 

För att instruera försökspersonerna utformades ett informationsbrev (bilaga 2) med följande 

innehåll: 

 Presentation av oss studenter 

 Syftet med undersökningen 

 Vilka som är utvalda att besvara enkäten 

 Tidsgräns för svar  

 Vetenskapsrådets etikregler om anonymitet och konfidentialitet samt frivillig 

medverkan. 
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 Kontakt uppgifter till förmån för respondenterna vid eventuella frågor rörande enkäten 

 Våra namn 

Databehandling och analysmetod 

För att behandla vår data använde vi oss av programvaran SPSS. Vi använde oss av deskriptiv 

analys vars resultat vi valde att redovisa i korstabeller och frekvenstabeller, då våra variabler 

är kvalitativa samt att korstabeller på ett överskådligt sätt visar hur många observationer vi 

fick av samtidigt förekommande värden.  

För vår analys bestämde vi även att om vår undersökning visade höga värden av 

tillfredställelse inom de båda områdena, borde vi kunna dra slutsatsen att arbetsmiljön och 

assistansen är god och att arbetsgivaren i detta företag lyckats kombinera en god arbetsmiljö 

med god assistans. Som gräns för att vi skulle kunna dra slutsatsen att arbetsmiljön och 

assistansen är god bestämde vi att svaren skulle innehålla minst 80% av jakande 

svarsalternativ. Svarsalternativen Ja samt Ja, i viss mån slog vi samman och betraktade som 

ett gemensamt jakande. 

Forskningsetiska överväganden 

Anonymitet: 

För att vi skulle kunna skicka ut påminnelse ang. enkäten behövdes de som slumpmässigt 

plockats ut till undersökningen ”märkas” vilket försvårade vår ambition om absolut 

anonymiteten. Detta valde vi att hantera genom att personalansvarig på assistansföretaget 

skapade en mailgrupp med de 70 utvalda respondenternas mailadresser där samtliga fick ta 

emot påminnelseutskicket oavsett om de returnerat enkäten eller ej. Även utskicket av 

påminnelsemailet sköttes av personalansvarige. 

Objektivitet: 

En av uppsatsens författare har varit anställd som personlig assistent hos företaget och är idag 

anställd inom deras jourverksamhet. Detta medförde dels en risk för att analysen kunde 

komma att påverkas av denna kunskap/erfarenhet av verksamheten, dels kunde erfarenheten 

innebära att det fanns en förförstålse för ämnet. Genom att välja enkät som 

datainsamlingsmetod ansåg vi att vi ökade möjligheten för objektivitet.  
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Resultat 

Av de 70 slumpmässigt utvalda assistenterna valde 42 st att returnera enkäten vilket betydde 

att vi fick tillbaka 60% av de utskickade enkäterna. Bland de 42 st som svarade var 73,8% 

kvinnor och 26,2% män. 

Fördelningen i ålderskategorierna var följande: 

18-24 år: 2,4% 

25-34 år: 19% 

35-44 år: 31% 

45-54 år: 11% 

54 år < :    9% 

Detta visar att de assistenter som deltagit i vår undersökning var övervägande 35 år och äldre. 

För att kunna svara på vår frågeställning valde vi att dela upp undersökningen i två 

huvudområden; arbetsmiljö och assistans. 

För att få svar på hur assistenterna uppfattar sin arbetsmiljö valde vi att ställa frågor som var 

av fysisk, psykisk samt organisatorisk karaktär. Med organisatorisk karaktär menade vi 

organisationens och arbetsledningens förhållningsätt och konstruktion.  

För att få svar på hur assistenterna uppfattar assistansen ställdes frågor som rör brukarens 

aktivitet, delaktighet samt självbestämmande (autonomi). Resultatet avslutas med 

undersökningens sista frågor som rör lagarna AML och LSS. Detta är även upplägget på 

redovisningen av vårt resultat. 

Arbetsmiljö 

Fysisk arbetsmiljö: 

Gällande den fysiska arbetsmiljön ställde vi tre frågor som rör 1 fysisk arbetsbelastning, 2 

information och stöd gällande hjälpmedel samt 3 hot- och våld situationer. Angående den 

upplevda fysiska arbetsbelastningen (se tabell 4) så anser drygt 95% av assistenterna att den 

är rimlig. Uppfattningen om information och stöd gällande hjälpmedel (se tabell 5) visade att 

81% av assistenterna anser att den är tillfredställande. På frågan om assistenten upplevt att 

han/hon råkat i någon hot- och våldsituation det senaste året (se tabell 6) så visade resultatet 

att 81% svarade nekande. Gällande frågan om hot- och våldsituationer valde vi även att se om 

det var någon skillnad på upplevelsen mellan män och kvinnor genom att göra en 

korstabulering via SPSS (se tabell 7). Skillnaden visade sig vara marginell. 
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Summering av resultatet av assistenternas uppfattning gällande aspekterna av den fysiska 

arbetsmiljön visar att assistenerna anser att den fysiska arbetsbelastningen till största del är 

rimlig, då endast 4,8% anser den orimlig.Gällande informationen kring hjälpmedel, så finns 

utrymme till förbättring då nästan 12% svarade att de var osäker eller inte visste om de hade 

tilltäckligt med kunskap, då det med största sannolikhet konstant kommer ny information om 

kunskapen inom området. Hot- och våldsituationen ser förhållandevis stabil ut och vi fann 

inte någon skillnad i uppfattning mellan könen. 

Psykisk arbetsmiljö 

Inom detta område valde vi att ställa 5 frågor. Den första frågan rörde hur assistenterna finner 

sina arbetsuppgifter intressanta och meningsfulla och resultatet visade att 97% (se tabell 8) 

upplevde det så. På andra frågan, om assistentens upplevelse av gränsen mellan fritid- och 

arbetstid svarade drygt 66% att de tyckte gränsen var tydlig medan drygt 28% (se tabell 9) 

upplevde en tydlig gräns i viss mån. Vi ställde även en tredje fråga, om hur man upplevde 

bemötandet från sina arbetskamrater när det gällde respekt. 73,8% ansågs sig bli respektfullt 

bemötta (se tabell 10). Fjärde frågan gällde upplevelsen om öppenheten på arbetsplatsen när 

det kommer till diskussioner runt bl.a meningsmotsättningar (se tabell 11). Här var svaren mer 

spridda men de flesta, ca 85% tyckte att det finns ett öppet klimat. Den femte och sista frågan, 

som rörde den psykiska arbetsmiljön handlar om upplevelsen av att känna sig stressad på sitt 

arbete. Här har drygt 65% gett ett nekande svar (se tabell 12). Även här ville vi se om det 

fanns någon skillnad mellan män och kvinnor (se tabell 13). Även på denna fråga var svaren i 

resultatet marginell. Resultaten gällande den psykiska arbetsmiljön börjar med att visa ett högt 

värde gällande det upplevelsen om ett meningsfullt och intressant arbete. Någon händer runt 

frågan om gränsen mellan arbets- och fritid, där resultatet visar på ett lägre värde och drygt 

30% har otydliga eller inga gränser. Resultaten kring respekt och lyhördhet visar på att 

assistenetrna är realtivt nöjda med arbetsplatsklimatet.  

Organisatorisk arbetsmiljö: 

Under detta område ville vi titta lite närmare på hur assistenterna uppfattar den 

organisatoriska delen på sin arbetsplats. Detta delades upp i 4 olika frågor. Angående fråga 

1,upplevelsen om ansvar och befogenheter så svarade drygt 95% attt de vet vad som gäller på 

sin arbetsplats (se tabell 14). På fråga 2, om man upplevde att man bemöttes av respekt av sin 

arbetsledare svarade 95% ett tydligt ja på detta (se tabell 15). Nästa fråga 3,gällde 

arbetsledaren och om dennes öppenhet och lyhördhet angående förändringar och förbättringar. 

Resultatet blev att drygt 90% svarade ja och ja, i viss mån på denna fråga ( se tabell 16). På 
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fråga 4, valde vi att fråga om hur assistenterna upplever att de lever upp till de förväntade 

arbetskraven från arbetsgivaren, brukaren, arbetskamraterna och från sig själv. 

Assistenterna svarade följande: 

- Från arbetsgivaren: 100% jakande (se tabell 17) 

- Från brukaren: 97% jakande (se tabell 18) 

- Från arbetskamraterna: 93% jakande (se tabell 19) 

- Från sig själv: 90% jakande (se tabell 20) 

 

Inom området för organisatorisk inverkan på arbetsmiljön visade resultaten på höga värden 

gällande majoriteten av frågorna. 

Av resultatet har vi gjort en sammanfattande bedömning att assistenterna verkat uppfatta 

arbetsmiljön som tillfredställande. 

Assistans 

Nu följer området för assistans, vilket i vår enkätundersökning var uppdelad i tre delar:  

aktivitet, delaktighet samt självbestämmande (autonomi). 

Brukarens möjlighet till aktivitet: 

För att kunna få en uppfattning om hur assistenterna upplever sin arbetsinsats för att 

möjliggöra brukarens förmåga till aktivitet valde vi att ställa 3 frågor rörande; 1 dagliga 

rutiner, 2 förflyttning samt 3 fritidsaktiviteter. För dessa tre frågor fördelas svaren enligt 

följande: 100% svarar att deras arbetsinsats möjliggör för brukaren att genomföra sina dagliga 

rutiner (se tabell 21). Gällande möjliggörandet för brukaren att förflytta sig svarar drygt 97% 

att det är genomförbart med deras arbetsinsats (se tabell 22). När det kommer till att 

arbetsinsatsen möjliggör för brukaren att delta i fritidsaktiviter är svarsfrekvensen något lägre 

med 88,1% (se tabell 23). 

Brukarens möjlighet till delaktighet: 

Det andra området som omfattas av vår undersökning gäller hur assistenterna upplever att 

deras arbetsinsats möjliggör för brukarna att vara delaktig i sitt sociala liv. I första fråga 1, 

undrade vi om möjliggörandet för brukaren att ha t.ex. en middagsbjudning och drygt 90% 

svarar att genom deras arbetsinsats var det fullt möjligt (se tabell 24). När kommer till fråga 2, 

om arbetsinsatsen möjliggör för brukaren att delta i samhällsgemenskapen så blir 

svarsalternativen mer spridda och 69% svarar att deras arbetsinsats möjliggör detta (se tabell 

25). Vi ställde slutligen fråga 3, om hur assistenterna upplever att deras arbetsinsats har någon 
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inverkan på brukarens roller i dennes nära relationer ex. föräldraroll.  Här upplever 69% av 

assistenterna att deras arbetsinsats har inverkan i brukarens relationer (se tabell 26). 

Brukarens möjlighet till självbestämmande: 

Den sista delen av undersökningen som rör assistansen handlar om hur assistenterna upplever 

brukarnas möjlighet till självbestämmande. På fråga 1, så frågar vi om assistenten upplever att 

brukaren har möjlighet till utformning av sin egen assistans. Drygt 83% av assistenterna 

svarar att de upplever att brukaren har det inflytandet (se tabell 27). Vid fråga 2, om hur 

assistenterna upplever att brukaren har möjlighet att bestämma i vilka situationer assistans ska 

ges, så svarar 19% nekande och drygt 75% jakande (se tabell 28). Den avslutande fråga 3, 

gällande självbestämmande handlar om hur assistenterna upplever att de har möjlighet att 

stödja brukaren i dennes rättighet att utforma sin dag. Här svarar nästan 93% av assistenterna 

att de upplever att de kan det (se tabell 29). 

Resultatet gällande brukarens möjlighet till självbestämmande utifrån assistenternas 

upplevelse visar även de realtivt höga värden. Dock visade resultatet på frågan om 

assistenternas uppfattning om brukarens möjlighet att bestämma i vilka situationer assistans 

ska ges under 80% vilket kan bero på de olika förutsättningar som finns på respektive 

arrbetsplats.  

Som avslutning på vår enkätundersökning valde vi att ta med två frågor om de relevanta 

lagarna; AML och LSS som arbetsmiljö och den personliga assistansen grundas på. 

Assistenternas uppfattning om den egna kunskapen angående LSS: 

Vi ställde frågan om assistenterna anser att de fått den grundläggande informationen och 

kunskapen för att kunna utforma en assistans utifrån brukarens rättigheter. Här valde vi även 

att titta på om svaren skilde sig åt mellan könen. Männen svarar 100% jakande i frågan medan 

kvinnorna svarar jakande i drygt 80%. Hos kvinnorna finns en osäkerhet på drygt 16% som 

saknas bland männen (se tabell 30). Vi ville också se om det skilde sig mellan 

åldersgrupperna och där blev resultat att osäkerheten finns från 35 års ålder och uppåt. Drygt 

9% i åldersgruppen 45-54 år svarade att de inte fått den kunskap och information som de 

anser krävs för att kunna utforma en assistans utifrån brukarens rättigheter (se tabell 31) 

Assistenternas uppfattning om den egna kunskapen angående AML: 

När det gäller arbetsmiljölagen ställde vi frågan om assistenterna ansåg att de fått 

grundläggande information och kunskap för att kunna veta vilka rättigheter de har gällande 
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sin arbetsmiljö. Även här valde vi att titta på om det fanns någon skillnad mellan könen och 

åldersgrupperna. Här svarar 72,8% av männen att de fått tillräckligt med information och 

kunskap medan 18,2% är osäker och 9,1% anser att de inte fått den grundläggande kunskapen 

och informationen om sina rättigheter ang. arbetsmiljön. Drygt 50% av kvinnorna svarar 

jakande, 16,1% är osäkra och så mycket som 32,3% anser att de inte fått den kunskap och 

information som krävs gällande AML (se tabell 32). Vi valde att gör ett Chi2 test för att 

undersöka om den skillnad som visas i resultatet mellan kvinnor och män är statistiskt 

signifikant. Som framgår i tabell 33 så uppfylls inte kriteriet för att genomföra ett Chi2 test då 

7 (70%) celler har färre än fem som förväntat antal. Vi försökte komma runt detta problem 

genom att slå ihop svarsalternativen "Ja" och "Ja i viss mån" samt "Nej" och "Nej knappast" 

för att öka antalet förväntade värden, men trots detta uppfylldes inte kriteriet. Dettta innebar 

att vi med Chi2 inte kan säkerställa den statistiskt uppmätta skillnaden mellan män och 

kvinnors uppfattning i frågan. Vi valde då att slå ihop svarsalternativen ytterligare; ”Ja” och 

”Ja, i viss mån” blev ”Ja” samt ”Osäker/Vet ej”, ”Nej, inte alls” samt ”Nej knappast” blev 

”Nej”. Genom att skapa fyrfältstabell med den nya indelningen av kategorier (se tabell 35) 

gjorde vi det möjligt att genomföra ett Fishers Exact Test (se tabell 36). Då p-värdet 0.299 

med överskrider 0.05 kan man inte säkerställa den statistiskt uppmätta skillnaden mellan män 

och kvinnor. Skillnaden mellan åldersgrupperna i frågan om kunskap angående AML såg ut 

enligt följande: i gruppen 18-24 år fick vi svar från en person som valde att kryssa i 

alternativet osäker. I åldersgruppen 25-34 år svarar 62,5% jakande medan 37,5 anser att de 

saknar tillräcklig kunskap i frågan. I nästa åldersgrupp 35-44 år svarar drygt 60% att de har 

tillräcklig kunskap, 15,4% är osäker och 23% svarar nekande. När vi kommer högre upp i 

åldrarna är de med tillräckligt kunskap färre. Drygt 45% anser, i åldergruppen 44-54 år, att de 

har tillräckligt med kunskap medan ca 27% är osäker och 9,1% anser att de saknar kunskapen. 

Bland de assistenter som är 54 år och äldre, anser 66,6% att de har tillräcklig kunskap, drygt 

11% är osäker och 22,2% att de saknar tillräckligt med kunskap och information för att veta 

vilka rättigheter de har gällande sin arbetsmiljö (se tabell 34).  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka personliga assistenters uppfattning om den egna 

arbetsmiljön och assistansen de levererar. När vi analyserat våra resultat, så var vårt intryck, 

att den uppfattning som råder hos assistenterna kring arbetsmiljö och assistans hos detta 

företag, var förhållandevis balanserat och att assistenterna överlag hade en positiv inställning 
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till både arbetsmiljö och assistans. Det verkar möjligt, utifrån den analys vi gjorde, att 

kombinera arbetsmiljö och assistans då vårt resultat visade relativt lika värden i form av hur 

assistenterna på detta företag uppfattade sin arbetsmiljö och assistans. Det verkade dessutom 

möjligt att kombinera dessa på ett sätt där de anställda även uppfattade de båda områdena 

övervägande positivt. Då vårt syfte var inriktat mot möjligheten att kombinera en god 

arbetsmiljö med god assistans så valde vi att analysera våra data utifrån detta. Som vi kom att 

se i vår uppställning så var det fördelaktigt för uppfattningen om god arbetsmiljö och god 

assistans att så många som möjligt svarat Ja eller Ja, i viss mån. Undantaget var frågorna som 

rörde stress, hot och våld där det naturligtvis var positivt om så många som möjligt svarat Nej. 

ARBETSMILJÖ Ja                      Ant Ja, i viss mån  Ant Totalt Jakande    
Ja & Ja, i viss mån  

Totalt Nekande 
Nej, knappast & 
Nej, inte alls 

Psykisk     
Upplever du att dina arbetsuppgifter 
är intressanta och meningsfulla? 

57,1%                 24 40,5%                 17 97,6%  

Upplever du att du har en tydlig 
gräns mellan arbets- och fritid? 

66,7%                 28 28,6%                 12 95,3%  

Upplever du att du bemöts med 
respekt av dina arbetskamrater? 

73,8%                 31 14,3%                   6 88,1%  

Upplever du att ni öppet diskuterar 
era ev. samarbetssvårigheter och 
meningsmotsättningar på din 
arbetsplats? 

38,1%                 16 45,2%                 19 83,3%  

Upplever du dig stressad när du är på 
ditt arbete? 

  7,1%                   3 19%                      8 26,1% 66,7% 

Fysisk     
Upplever du din fysiska 
arbetsbelastning rimlig? 

61,9%                26 33,3%                 14 95,2%  

Upplever du att du får 
tillfredställande information och stöd 
gällande hjälpmedel? 

45,2%                19 35,7%                 15 80,9%  

Upplever du att du under det senaste 
året råkat i en hot- eller 
våldsituation? 

14,3%                  6 2,4%                     1 16,7% 81% 

Organisatorisk     
Upplever du att du vet vilka 
befogenheter och vilket ansvar du 
har gällande ditt arbete? 

66,7%                 28 28,6%                 12 95,2%  

Upplever du att du bemöts med 
respekt av din arbetsledare? 

81%                    34 14,3%                   6 95,3%  

Upplever du attt din arbetsledare är 
öppen och lyhörd för förslag till 
förbättringar från dig och dina 
arbetskamrater? 

64,3%                 27 28,6%                 12 92,9%  

Känner du att du kan leva upp till de 
förväntade arbetskrav som ställs på 
dig från arbetsgivaren? 

85,7%                 36 14,3%                   6 100%  

Känner du att du kan leva upp till de 
förväntade arbetskrav som ställs på 
dig från brukaren? 

76,2%                 32 21,4%                   9 97,6%  

Känner du att du kan leva upp till de 
förväntade arbetskrav som ställs på 
dig från arbetskamrater? 

73,8%                 31 19%                      8 92,8%  

Känner du att du kan leva upp till de 
förväntade arbetskrav som ställs på 
dig från dig själv? 

64,3%                 27 21,4%                   9 85,7%  

ASSISTANS     
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Aktivitet     
Upplever du att din arbetsinsats 
möjliggör för brukaren att kunna 
genomföra sina dagliga rutiner? 

95,2%                 40 4,8%                     2 100%  

Upplever du att din arbetsinsats 
möjliggör för brukaren att förflytta 
sig till de platser han/hon önskar? 

90,5%                 38 7,1%                     3 97,6%  

Upplever du att din arbetsinsats 
möjliggör för brukaren att delta i 
fritidsaktiviteter? 

76,2%                 32 11,9%                   5 88,1%  

Delaktighet     
Upplever du att din arbetsinsats 
möjliggör för brukaren att i sin 
sociala gemenskap bistå andra? 

76,2%                 32 14,3%                   6 90,5%  

Upplever du att din arbetsinsats 
möjliggör för brukaren att engagera 
sig och delta i 
samhällsgemenskapen? 

47,6%                 20 21,4%                   9 69%  

Upplever du att din arbetsinsats har 
inverkan på brukarens olika roller i 
dennes nära relationer? 

33,2%                 14 35,7%                 15 69%  

Självbestämmande     
Upplever du att brukaren har stor 
möjlighet till inflytande över sin 
utformning av sin egen assistans? 

66,7%                 28 16,7%                   7 83,4%  

Upplever du att brukaren på din 
arbetsplats ges möjlighet att 
bestämma i vilka situationer 
assistans ska ges? 

73,8%                 31 2,4%                     1 76,2%  

Upplever du att du som assistent har 
möjlighet att stödja brukaren i sin 
rättighet att utforma sin dag? 

71,4%                 30 21,4%                   9 92,8%  

LSS – Anser du att du som assistent 

fått grundläggande information och 
kunskap för att kunna utforma en 
assistans utifrån brukarens 
rättigheter? 

47,6%                 20 38,1                    16 85,7% 2,4% 

AML – Anser du att du som 

assistent fått grundläggande 
information och kunskap för att 
kunna veta vilka rättigheter du har 
gällande din arbetsmiljö? 

19%                      8 38,1%                 16 57,1% 26,2% 

 

Som tabellen visar, har det sammanslagna antalet procent som svarat ”Ja” samt ”Ja, i viss 

mån” hamnat över 80% på de flesta frågor som rör arbetsmiljön. Detta är den gräns vi 

redovisat i metoddelen som vi valt att sätta för att göra en positiv tolkning. Utifrån 

assistenternas svar av upplevelse av både den fysiska, psykiska och organisatoriska 

arbetsmiljön så är den sammantagna bilden av arbetsmiljön övervägande god. Den fråga som 

rör arbetsmiljön som fick sämst resultat är den som rörde stress. Detta förvånade oss inte då 

stress inom vård och omsorgsyrkena enligt Arbetsmiljöverket rapport (2012:9) är vanligt och 

till och med har ökat för yrken där kvälls- och helgarbeten är vanligt. Vi anser att just 

stressupplevelsen är en viktig faktor att utreda och ta på allvar i arbetsmiljön då den påverkar 

människor både psykiskt och fysiskt och på så vis påverkar både prestation, hälsa och 

välbefinnande (Winroth, Rydqvist 2008, Orth-Gomér, Perski 2008). 
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När det kommer till uppfattningen om det egna assistansarbetet så kunde vi se att antalet 

procent som svarat ”Ja samt Ja, i viss mån” hamnat över 80% på de flesta frågor som rör 

assistansen. De frågor som fått lägst svarfrekvens är frågor som rörde den egna arbetsinsatsen 

i relation till delaktighet och självbestämmande. Det vi tycker är intressant att lyfta är att de 

jakande svaren sjunker när det gäller om den egna arbetsinsatsen möjliggör för brukaren att 

delta i dels fritidsaktiviteter och i samhällsgemenskap samt vid frågan om brukaren har 

möjlighet att själv bestämma i vilka situationer som assistansen ska ges. En anledning till 

detta kan vara funktionshindrets omfattning och art hos brukaren vilket kan påverka brukarens 

möjlighet att genomföra alla typer av aktiviteter. Kognitiv funktionsnedsättning hos brukaren 

kan även vara orsak till assistenters upplevelse att brukaren inte kan bestämma i vilka 

situationer som assistansen ska ges.  Då frågorna rörde den egna arbetsinsatsen så kan svaren 

ha grundat sig på att assistenten uppfattar att det råder brist på tid, resurser, hjälpmedel och 

information ang. arbetsuppgiften från arbetsledaren.  En annan anledning kan vara relaterad 

till brukarens ålder.  Inget av detta vet vi utifrån de frågor vi ställde men vi vet från erfarenhet 

av yrket att situationerna hos brukarna kan se olika ut både mellan uppdrag men även hos en 

och samma brukare från dag till dag. Det vi också hade i åtanke är att resultatet bygger på 

assistenternas uppfattning om assistansen utifrån den egna arbetsinsatsen och det är inte alltid 

lätt att opartiskt bedöma den egna arbetsinsatsen. Utifrån assistenternas upplevelse av det 

egna assistansarbetet blev vår sammantagna bild av assistansen att den är övervägande god.  

Skillnader i kunskapen om LSS och AML var ganska tydligt och resultatet visade att 

kunskapen låg högre när det gällde LSS. Att det fanns en större kunskap om LSS kan 

naturligtvis bero på arbetsrelaterade utbildningar, interna utbildningar samt att brukarna eller 

deras närmaste, i de flesta fall har en stor kunskap om sina rättigheter. Gällande kunskapen 

om AML verkar den betydligt lägre än LSS.  Även arbetsgivaren har vissa skyldigheter enligt 

AML när det kommer till att informera om det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).  

Resultatet visade också att de kvinnliga assistenterna svarade, i större utsträckning än 

männen, att de inte ansåg sig ha fått tillräckligt med information och kunskap gällande sina 

rättigheter enligt AML. Detta tänkte vi kan ha betydelse för resultatet då kunskapen om 

arbetsmiljön har stor betydelse för förståelsen för ens rättigheter. Hade resultatet för området 

arbetsmiljö sett annorlunda ut vid t.ex frågan om arbetsbelastning (se tabell 4) om fler hade 

haft kunskap om arbetsmiljön? Eller kan det vara så att oavsett kunskap om arbetsmiljön så 

utgår man ifrån sin egen individuella gräns för vad som är en bra arbetsmiljö. Men oavsett 

detta är arbetsgivaren skyldig enligt AML att tillsammans med arbetstagare jobba för en god 
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arbetsmiljö och i det finns ett ömsesidigt ansvar, anser vi, att arbetsgivare och anställda tar 

ansvar för att det finns tillräcklig kunskap om arbetsmiljölagen. Detta kan ske i samarbete 

med de/den fackliga representanten på företaget.  

Trots de goda resultaten finns dock vissa problem. I arbetsmiljön under det psykiska området 

upplevde vi gränsdragningen mellan fritid och arbetstid som relevant att diskutera. Endast 

66% uppgav, med ett klart Ja, att de upplever en tydlig gräns mellan fritid och arbetstid. 

Problematiken i gränsdragningen mellan arbetsrelationer och vad som är arbetstid eller inte, är 

ett vanligt problem för assistansyrket vilket för assistenterna kan leda till utbrändhet, vilket vi 

fann stöd för i Socialstyrelsens rapport (2007). Att inte uppleva en tydlig gräns mellan fritid 

och arbetstid kan ha sin orsak i svårigheter att hålla isär vänskap och arbetsrelation mellan 

brukare och assistenter. Detta tänkte vi, kan även få konsekvenser för brukarens möjligheter 

att obehindrat ha relationer till andra. I vår undersökning svarade 69 % av assistenterna att 

arbetsinsatsen har en inverkan på brukarens roller i dennes nära relationer.  Vilken denna 

inverkan är vet vi förvisso inte men det kan tyda på att assistansen i sig utgör en inverkan eller 

så kan det finnas en koppling till just gränsdragningsproblemet. 

Inledningsvis i uppsatsen visade vi på svårigheten att kombinera arbetsmiljö och assistans. 

Det finns som vi påpekat, tidigare studier som visar att det är problematiskt att kombinera 

arbetsmiljö och assistans, det vi dock inte fann att man diskuterat i tidigare studier är vilka de 

försvårande faktorerna är eller hur dessa påverkar varandra. Detta rymmer inte heller vår 

studie. Men vi har under vår datainsamlig och analys reflekterat över vilken faktor som skulle 

kunna minska ”känsligheten” för både assistenter och brukare i situationer där behov och 

rättigheter krockar. I de situatoner man inte kan finna lösningar som är fullt ut 

tillfredsställande för samtliga inblandade så tänkte vi att man kan använda sig av Antonovskys 

teori; KASAM som ett verktyg. KASAM innebär, som vi redovisat inledningsvis av 

uppsatsen, känsla av sammanhang. I de situationer assistenter och brukare trots påfrestande 

situationer ändå kan säga att de mår bra och upplever att de har hälsa, har enligt Antonovsky 

teori en förmåga att finna balans mellan begriplighet, hanterbarhet och mening (Winroth, 

Rydqvist 2008). Att finna mening, göra situationer hanterbara, skapa begriplighet menar vi är 

ett verktyg för bl.a. arbetsledare och en strategi för assistenter och brukare i påfrestande 

situationer där olika behov kan verka oförenliga.  

För rehabiliteringområdet är förståelsen för svårigheten att kombinera arbetsmiljö och 

assistans av betydelse. För de assistenter som uppvisar ohälsa i form av täta och långvariga 
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sjukskrivningar kan just denna komplexitet vara det som är en bidragande orsak. För att 

minska och förhindra stressreaktioner är det viktigt med kontroll och socialt stöd (Orth-

Gomér, Perski 2008), vilket ger arbetsledaren en viktig uppgift att vara lyhörd för hur 

assistenterna uppfattar sin arbetsmiljö och vara ett stöd för deras möjligheter att påverka den.  

Att göra framtida studier angående vilka faktorer som skulle kunna vara de som försvårar 

möjligheten att på ett tillfredställande sätt kombinera arbetsmiljö och assistans samt hur dessa 

påverkar varandra, anser vi vara nödvändigt för attt hitta kombinationslösningar. I det 

material vi hittat om frågan tyckte vi att arbetsmiljö och assistans diskuteras som två separata 

delar utan inbördes relation till varandra. För arbetsgivare räcker det inte med att finna 

lösningar, dessa får dessutom inte strida mot någon av lagarna LSS och AML, vilket gör att 

diskussioner om arbetsmiljö och assistans bör drivas oseparerade. Alla människors lika värde 

bör vara den utgångspunkt som en diskussion vilar på när det uppstår krockar mellan 

arbetsmiljö och assistans eftersom dessa båda områden rör människor. Människor som i 

samvaro med andra måste jämka, ge och ta för att gemenskapen ska fungera. Alla människors 

lika värde hör till mänskliga rättigheter och det kan aldrig sett ur detta perspektiv vara rätt att 

tillfredsställa någons behov på bekostnad av någon annans behov.  Vi funderar om det kan 

vara så att denna diskussion om konflikter mellan arbetsmiljö och assistans, vilken lag som 

står över vilken, i viss mån färgas av det faktum att lagarna som rör dessa områden är av olika 

karaktär. Att man på grund av att AML är en ramlag och att LSS är en rättighetslag, värderar 

de problem som finns och rangordnar behov utifrån vilken lag man omfattas av. Kan detta var 

en bidragande orsak till den klassificering av människors behov som gör det så svårt att 

mötas? LSS är en lag som ska försäkra att människor med särskilda behov får det stödet som 

gör det möjligt att leva som andra. Det handlar alltså om att tillgodose en individs specifika 

behov och inte om att lagen har för avsikt att rangordna och ställa individers behov mot 

varandra. Rättighetslagen finns för att garantera individens rättighet att kräva av samhället, 

den insats man är berättigad till.  

Dessutom bör assistansanordnare regelbundet föra diskussionen med både assistenter och 

brukare tillsammans, om vad det innebär att ”leva som alla andra” och vad det innebär att ”ha 

samma möjligheter”. Denna diskussion ska naturligtvis föras i en inställning om allas lika 

värde oavsett om man som individ omfattas av AML och LSS. Man bör även kontinuerligt 

diskutera vad som kan verka självklara begrepp som t.ex. fritidsaktivitet, då detta kan tolkas 

och betyda olika hos de flesta individer.  
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Brukarna och arbetsgivare tillsammans bör jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet för 

att öka förutsättningarna att kombinera arbetsmiljö med assistans. Hur man jobbar med SAM 

finns väl beskriven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 

2001:1. 

Metoddiskussion 

Vi valde att samla in våra data med hjälp av en enkät för att värna om respondenternas 

anonymitet, enkätens hanterbarhet samt för att kunna hålla objektiviteten i analys och resultat. 

Nackdelar med enkät är enligt Bryman (2009) att man inte kan hjälpa respondenten, att 

uppföljningsfrågor är uteslutna, det finns risk att respondenten tröttnar om det finns för många 

frågor m.m. Vi har även diskuterat valet av utformningen av frågorna. Vi är medvetna om att 

de begränsade antalet frågor samt dess utformning kan ha gjort vår empiri relativt tunn med 

ett tunt resultat som följd. Vi är medvetna om att arbetsmiljö och assistans rymmer fler 

områden och att en undersökning av möjligheten att kombinera dessa kräver ett mer gediget 

enkätmaterial, framför allt när det inte finns tidigare forskning att tillgå. Visst kan man som 

kritiker ha synpunkter på vårt val av enkätfrågor men fördelen med vårt val av en lättare 

enkätundersökning, d.v.s att vi inte hade så många frågor samt att frågorna inte var så 

avancerade anser vi ökade möjligheten att få enkäterna i retur samt för att underlätta 

hanteringen och av hänsyn till tidsaspekten så begränsade vi omfattningen. Att 60% valde att 

returnera enkäten anser vi tyder på att vi tog rätt beslut i vår enkätutformning.  

Vid analysen av vår data kan man även ha synpunkter på att vi inte varit konsekventa när det 

gäller analys av könsfördelning och åldersfördelning. Vi valde att inte göra detta på samtliga 

frågor då vi såg vid bearbetningen att skillnaderna var marginella samt att vi ansåg att det inte 

var relevant för vår frågeställning.  

Enligt Thurén (2007) så bör man vid kvantitativ- induktiva undersökningar, vara uppmärksam 

gällande reliabilitet och validitet, vilket vi hade i åtanke när vi formulerade våra frågor till 

enkäten; är de korrekt gjorda och mäter vi det vi ska mäta? Eftersom vår projekttid var 

begränsad så hann vi inte med att göra en pilotstudie, vilket vi i efterhand tyckt vore önskvärt. 

Vi ställer oss frågan om vi verkligen lyckades att skapa de frågor som var nödvändigt för att 

kunna fullt ut svara på vår frågeställning.  

Att vi valde bort de anställda som var sjukskrivna kan ses som en svaghet då de är de som 

kanske upplever att de har en dålig arbetsmiljö och p.g.a. det är sjukskrivna. Anledningen till 

bortvalet var av praktiska och logistiska skäl.  
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Konklusion 

Då vår undersökning visade på höga värden och tillfredställelse inom de två områdena 

arbetsmiljö och assistans, drar vi slutsatsen att detta företag lyckas kombinera en god 

arbetsmiljö med en god assistans. Detta menar vi, är det AMV menar med att arbetsgivaren 

ska sträva efter att både AML och LSS efterföljs. 
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Bilaga 1 

                         Enkät 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur assistenter i ett privat 

assistansföretag upplever möjligheten att förena ett gott 

assistansarbete med en god arbetsmiljö 

________________________________________________________ 

Att tänka på innan du börjar kryssa i dina svarsalternativ: 

Ta den tid du behöver och kryssa i endast ett svarsaltenativ per fråga. 

Vi är tacksam om du kryssar i alternativet Osäker/vet ej hellre än att 

du låter bli att svara alls. 

Då dina svar är anonyma, så önskar vi att du efter att svarat på 

frågorna, lägger enkäten i det medföljda frankerade svarkuvertet och 

lägger det i närmaste postlåda!  

_______________________________________________________ 

Allmän inledning 

1. Är du: 

Man........□ 

Kvinna....□ 

 

2. Ange vilken åldersgrupp du tillhör: 

18-24 år....□ 

25-34 år....□ 

35-44 år....□ 

45-54 år....□ 

54 <   år....□ 

_______________________________________________________ 

Arbetsmiljö 

Psykisk arbetsmiljö 
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1. Upplever du att dina arbetsuppgifter är intressanta och 

meningsfulla? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

2. Upplever du att du har en tydlig gräns mellan arbetstid och fritid? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

3. Upplever du att du bemöts med respekt av dina arbetskamrater? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

4. Upplever du att ni öppet diskuterar era ev. samarbetssvårigheter och 

meningsmotsättningar på din arbetsplats? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 
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5. Upplever du dig stressad (spänd, retlig, nervös, orolig och/eller 

ångestfylld) när du är på ditt arbete? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

______________________________________________________________ 

Fysisk arbetsmiljö 

1. Upplever du din fysiska arbetsbelastning rimlig? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

2. Upplever du att du får tillfredställande information och stöd gällande 

hjälpmedel som kan underlätta dina arbetsuppgifter ex. vid tunga 

lyft. 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

3. Upplever du att du under det senaste året råkat i en hot- eller 

våldssituation? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 
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Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

_______________________________________________________________ 

Organisatorisk arbetsmiljö 

1. Upplever du att du vet vilka befogenheter och vilket ansvar du har 

gällande ditt arbete? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

2. Upplever du att du bemöts av respekt av din arbetsledare? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

 

 

3.  Upplever du att din arbetsledare är öppen och lyhörd för förslag till 

förbättringar från dig och dina arbetskamrater? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 
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4.  Känner du att du kan leva upp till de förväntade arbetskrav som 

ställs på dig: 

- från arbetsgivaren? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

- från brukaren? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

- från arbetskamrater? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

- från dig själv? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

_______________________________________________________________ 
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Assistans 

Aktivitet - är en persons utförande av en uppgift eller handling 

1. Upplever du att din arbetsinsats möjliggör för brukaren att kunna 

genomföra sina dagliga rutiner? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

2. Upplever du att din arbetsinsats möjliggör för brukaren att förflyttta 

sig till de platser han/hon önskar? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

 

3. Upplever du att din arbetsinsats möjliggör för brukaren att delta i 

fritidsaktiviteter? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

 

Delaktighet - är en persons engagemang i en livssituation 
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1. Upplever du att din arbetsinsats möjliggör för brukaren att i sin 

sociala gemenskap bistå andra t.ex. ha middagsbjudning? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

2. Upplever du att din arbetsinsats möjliggör för brukaren engagera sig 

och delta i samhällsgemenskapen. ex. Engagera sig ideelt i föreningar, 

politiska uppdrag och delta i olika manifestationer/demonstrationer 

m.m.? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

 

3. Upplever du att din arbetsinsats har inverkan på brukarens olika 

roller i dennes nära relationer ex. föräldraroll, 

make/maka/sambo/särbo, vän och arbetskamrat?   

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

______________________________________________________________ 
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Självbestämmande (Autonomi) – är personligt självstyre utan vare 

sig kontrollerande inblandning från andra eller personliga 

begränsningar som hindrar självständiga val 

1. Upplever du att brukaren har stor möjlighet till inflytande över sin 

utformning av sin egen assistans? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

2. Upplever du att brukaren på din arbetsplats ges möjlighet att 

bestämma i vilka situationer assistans ska ges?  

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

3. Upplever du att du som som assistent har möjlighet att stödja 

brukaren i sin rättighet att utforma sin dag? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

 

Avslutande frågor om lagar med relevans till yrket 
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1. Assistans är en tjänst som grundas i LSS (Lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade). Anser du att du som assistent fått 

grundläggande information och kunskap för att kunna utforma en 

assistans utifrån brukarens rättigheter?  

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□ 

2. Din arbetsmiljö regleras av AML (Arbetsmiljölagen). Anser du att du 

som assistent fått grundläggande information och kunskap för att 

kunna veta vilka rättigheter du har gällande din arbetsmiljö? 

Ja.......................□ 

Ja, i viss mån....□ 

Osäker/vet ej....□ 

Nej, knappast...□ 

Nej, inte alls.....□  
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Bilaga 2 

 

Till Dig som arbetar som personlig assistent hos Rehabassistans! 

Vi är två studenter som studerar på programmet ”Hälsa och rehabilitering i arbetslivet” på 

Mittuniversitetet. Vi gör nu vår sista termin vilket innebär att vi ska göra vår C-uppsats.  

Syftet med vår C-uppsats är att undersöka hur assistenter i ett privat assistansföretag upplever 

möjligheten att förenar ett gott assistansarbete med en god arbetsmiljö.  

Vi valde att vända oss till Rehabassistans då Maria genomförde sina tillämpade studier där. 

Maria har dessutom själv har varit anställd som personlig assistent och arbetar idag i 

företagets jourverksamhet.  

Anledningen till varför Du fått denna enkät beror på att Du är en av de 70 anställda som 

slumpats ut och givits möjlighet att medverka. För att vi ska kunna få svar på vår 

frågeställning så är din medverkan viktig. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men det är 

betydelsefullt för undersökningens kvalitet att Du som får frågeformuläret besvarar det. 

Försök svara så fullständigt som möjligt på alla frågor. Skicka/maila sedan tillbaka 

frågeformuläret i det bifogade frankerade svarskuvertet så fort som möjligt men senast den 

12/4. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 

Trots att vi förorsakar dig ett visst besvär, hoppas vi att Du vill delta då detta ger dig en 

möjlighet att få komma till tals över hur Du upplever din arbetsmiljö och ditt assistansarbete. 

Resultatet kommer att öka förståelsen för din och de övriga assistenternas arbetssituation. 

Om Du har några problem att besvara frågorna eller har synpunkter på frågeformuläret så är 

Du välkommen att höra av dig till oss. 

Med vänliga hälsningar: 

Christina S Granström  

granstrom.christina@telia.com 

Maria Kallberg 

molinskan@hotmail.com 

Härnösand 2013 04 xx 

Handledare: 

John Selander 

Mittuniversitetet 
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Bilaga 3 

 

 

Tabell 1. Könsfördelningen bland assistenterna 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Man 11 26,2 26,2 26,2 

Kvinna 31 73,8 73,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

 

Tabell 2. Fördelning av ålder bland assistenterna 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

18-24 år 1 2,4 2,4 2,4 

25-34 år 8 19,0 19,0 21,4 

35-44 år 13 31,0 31,0 52,4 

45-54 år 11 26,2 26,2 78,6 

54< år 9 21,4 21,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Fördelning av ålder beroende på kön. 

                                                           Kön * Åldersgrupp Crosstabulation 

 Åldersgrupp Total 

18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 54< år 

Kön 

Man 
Count 1 3 4 2 1 11 

% within Kön 9,1% 27,3% 36,4% 18,2% 9,1% 100,0% 

Kvinna 
Count 0 5 9 9 8 31 

% within Kön 0,0% 16,1% 29,0% 29,0% 25,8% 100,0% 

Total 
Count 1 8 13 11 9 42 

% within Kön 2,4% 19,0% 31,0% 26,2% 21,4% 100,0% 
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Tabell 4. 

Upplever du din fysiska arbetsbelastning rimlig? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 26 61,9 61,9 61,9 

Ja, i viss mån 14 33,3 33,3 95,2 

Nej, inte alls 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

Tabell 5. 

Upplever du att du får tillfredställande information och stöd gällande hjälpmedel 

som kan underlätta dina arbetsuppgifter ex. vid tunga lyft? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 19 45,2 45,2 45,2 

Ja, i viss mån 15 35,7 35,7 81,0 

Osäker/vet ej 5 11,9 11,9 92,9 

Nej, knappast 3 7,1 7,1 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. 

Upplever du att du under det senaste året råkat i en hot- eller våldssituation? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 6 14,3 14,3 14,3 

Ja, i viss mån 1 2,4 2,4 16,7 

Osäker/vet ej 1 2,4 2,4 19,0 

Nej, inte alls 34 81,0 81,0 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Tabell 7. 

Kön * Upplever du att du under det senaste året råkat i en hot- eller våldssituation? Crosstabulation 

 Upplever du att du under det senaste året råkat i en hot- eller 

våldssituation? 

Total 

Ja Ja, i viss mån Osäker/vet ej Nej, inte alls 

Kön 

Man 
Count 2 0 0 9 11 

% within Kön 18,2% 0,0% 0,0% 81,8% 100,0% 

Kvinna 
Count 4 1 1 25 31 

% within Kön 12,9% 3,2% 3,2% 80,6% 100,0% 

Total 
Count 6 1 1 34 42 

% within Kön 14,3% 2,4% 2,4% 81,0% 100,0% 

 

 

 
 

Tabell 8. 

Upplever du att dina arbetsuppgifter är intressanta och meningsfulla? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 24 57,1 57,1 57,1 

Ja, i viss mån 17 40,5 40,5 97,6 

Nej, knappast 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

Tabell 9. 

Upplever du attt du har en tydlig gräns mellan arbetstid och fritid? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 28 66,7 66,7 66,7 

Ja, i viss mån 12 28,6 28,6 95,2 

Nej, knappast 1 2,4 2,4 97,6 

Nej, inte alls 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Tabell 11. 

Upplever du att ni öppet diskuterar era ev. samarbetssvaårigheter och 

meningsmotsättningar på din arbetplats? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 16 38,1 39,0 39,0 

Ja, i viss mån 19 45,2 46,3 85,4 

Osäker/vet ej 2 4,8 4,9 90,2 

Nej, knappast 3 7,1 7,3 97,6 

Nej, inte alls 1 2,4 2,4 100,0 

Total 41 97,6 100,0  

Missing System 1 2,4   

Total 42 100,0   

 

 

 

Tabell 12 

Upplever du dig stressad (spänd, retlig, nervös, orolig och/eller ångestfylld) när du är på ditt arbete? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ja 3 7,1 7,3 7,3 

Ja, i viss mån 8 19,0 19,5 26,8 

Osäker/vet ej 2 4,8 4,9 31,7 

Nej, knappast 6 14,3 14,6 46,3 

Nej, inte alls 22 52,4 53,7 100,0 

Total 41 97,6 100,0  

Missing System 1 2,4   

Total 42 100,0   

 

Tabell 10. 

Upplever du att du bemöts med respekt av dina arbetskamrater? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 31 73,8 75,6 75,6 

Ja, i viss mån 6 14,3 14,6 90,2 

Osäker/vet ej 4 9,5 9,8 100,0 

Total 41 97,6 100,0  

Missing System 1 2,4   

Total 42 100,0   
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 15. 

Upplever du att du bemöts av respekt av din arbetsledare? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 34 81,0 81,0 81,0 

Ja, i viss mån 6 14,3 14,3 95,2 

Osäker/vet ej 1 2,4 2,4 97,6 

Nej, inte alls 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

Tabell 13.  

Kön * Upplever du dig stressad (spänd, retlig, nervös, orolig och/eller ångestfylld) när du är på ditt arbete? 

Crosstabulation 

 Upplever du dig stressad (spänd, retlig, nervös, orolig och/eller ångestfylld) när du 

är på ditt arbete? 

Total 

Ja Ja, i viss mån Osäker/vet ej Nej, knappast Nej, inte alls 

Kön 

Man 
Count 0 3 0 3 5 11 

% within Kön 0,0% 27,3% 0,0% 27,3% 45,5% 100,0% 

Kvinna 
Count 3 5 2 3 17 30 

% within Kön 10,0% 16,7% 6,7% 10,0% 56,7% 100,0% 

Total 

Count 3 8 2 6 22 41 

% within Kön 7,3% 19,5% 4,9% 14,6% 53,7% 100,0% 

Tabell 14. 

Upplever du att du vet vilka befogenheter och vilket ansvar du har gällande ditt 

arbete? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 28 66,7 66,7 66,7 

Ja, i viss mån 12 28,6 28,6 95,2 

Osäker/vet ej 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Tabell 16. 

Upplever du att din arbetsledare är öppen och lyhörd för förslag till förbättringar 

från dig och dina arbetskamrater? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 27 64,3 64,3 64,3 

Ja, i viss mån 12 28,6 28,6 92,9 

Osäker/vet ej 1 2,4 2,4 95,2 

Nej, knappast 1 2,4 2,4 97,6 

Nej, inte alls 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Tabell 17. 

Känner du att du kan leva upp till de förväntade arbetskrav som ställs på dig från 

arbetsgivaren? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 36 85,7 85,7 85,7 

Ja, i viss mån 6 14,3 14,3 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

Tabell 18. 

Känner du att du kan leva upp till de förväntade arbetskrav som ställs på dig från 

brukaren? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 32 76,2 76,2 76,2 

Ja, i viss mån 9 21,4 21,4 97,6 

Nej, knappast 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Tabell 19. 

Känner du att du kan leva upp till de förväntade arbetskrav som ställs på dig från 

arbetskamrater? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 31 73,8 73,8 73,8 

Ja, i viss mån 8 19,0 19,0 92,9 

Osäker/vet ej 3 7,1 7,1 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 20. 

Kännner du att du kan leva upp till de förväntade arbetskrav som ställs på dig från 

dig själv? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 27 64,3 67,5 67,5 

Ja, i viss mån 9 21,4 22,5 90,0 

Osäker/vet ej 1 2,4 2,5 92,5 

Nej, knappast 1 2,4 2,5 95,0 

Nej, inte alls 2 4,8 5,0 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Missing System 2 4,8   

Total 42 100,0   

 

 

 

Tabell 21. 

Upplever du att din arbetsinsats möjliggör för brukaren att kunna genomföra sina 

dagliga rutiner? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 40 95,2 95,2 95,2 

Ja, i viss mån 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Tabell 22. 

Upplever du att din arbetsinsats möjliggör för brukaren att förflytta sig till de 

platser han/hon önskar? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 38 90,5 90,5 90,5 

Ja, i viss mån 3 7,1 7,1 97,6 

Osäker/vet ej 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

Tabell 23. 

Upplever du att din arbetsinsats möjliggör för brukaren att delta i 

fritidsaktiviteter? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 32 76,2 76,2 76,2 

Ja, i viss mån 5 11,9 11,9 88,1 

Osäker/vet ej 4 9,5 9,5 97,6 

Nej, knappast 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 
 

Tabell 24. 

Upplever du att din arbetsinsats möjliggör för brukaren att i sin sociala 

gemenskap bistå andra t.ex. ha middagbjudning? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 32 76,2 76,2 76,2 

Ja, i viss mån 6 14,3 14,3 90,5 

Osäker/vet ej 4 9,5 9,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Tabell 25. 

Upplever du att din arbetsinsats möjliggör för brukaren att delta i 

samhällsgemenskapen ex. engagera sig i ideellt i föreningar, politiska uppdrag 

och delta i olika manifestationer/demonstrationer m.m.? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 20 47,6 47,6 47,6 

Ja, i viss mån 9 21,4 21,4 69,0 

Osäker/vet ej 8 19,0 19,0 88,1 

Nej, knappast 3 7,1 7,1 95,2 

Nej, inte alls 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

Tabell 26. 

Upplever du att din arbetsinsats har inverkan på brukarens olika roller i dennes 

nära relationer ex. föräldraroll, make/maka/sambo/särbo, vän och arbetskamrat? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 14 33,3 33,3 33,3 

Ja, i viss mån 15 35,7 35,7 69,0 

Osäker/vet ej 8 19,0 19,0 88,1 

Nej, knappast 3 7,1 7,1 95,2 

Nej, inte alls 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

 

 

Tabell 27. 

Upplever du att brukaren har stor möjlighet till inflytande över sin utformning av 

sin egen assistans? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 28 66,7 66,7 66,7 

Ja, i viss mån 7 16,7 16,7 83,3 

Osäker/vet ej 1 2,4 2,4 85,7 

Nej, knappast 4 9,5 9,5 95,2 

Nej, inte alls 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Tabell 28. 

Upplever du att brukaren på din arbetsplats ges möjlighet att bestämma i vilka 

situationer assistans ska ges? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 31 73,8 73,8 73,8 

Ja, i viss mån 1 2,4 2,4 76,2 

Osäker/vet ej 2 4,8 4,8 81,0 

Nej, knappast 5 11,9 11,9 92,9 

Nej, inte alls 3 7,1 7,1 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

Tabell 29 

Upplever du att du som assistent har möjlighet att stödja brukaren i sin rättighet 

att utforma sin dag? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 30 71,4 71,4 71,4 

Ja, i viss mån 9 21,4 21,4 92,9 

Osäker/vet ej 1 2,4 2,4 95,2 

Nej, inte alls 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

 

Tabell 30. 

Kön * Anser du att du som assistent fått grundläggande information och kunskap för att kunna utforma en 

assistans utifrån brukarens rättigheter? Crosstabulation 

 Anser du att du som assistent fått grundläggande information och 

kunskap för att kunna utforma en assistans utifrån brukarens 

rättigheter? 

Total 

Ja Ja, i viss mån Osäker/vet ej Nej, inte alls 

Kön 

Man 
Count 6 5 0 0 11 

% within Kön 54,5% 45,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

Kvinna 
Count 14 11 5 1 31 

% within Kön 45,2% 35,5% 16,1% 3,2% 100,0% 

Total 

Count 20 16 5 1 42 

% within Kön 47,6% 38,1% 11,9% 2,4% 100,0% 
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Tabell 31. 

Åldersgrupp * Anser du att du som assistent fått grundläggande information och kunskap för att kunna 

utforma en assistans utifrån brukarens rättigheter? Crosstabulation 

 Anser du att du som assistent fått grundläggande 

information och kunskap för att kunna utforma en assistans 

utifrån brukarens rättigheter? 

Total 

Ja Ja, i viss mån Osäker/vet ej Nej, inte alls 

Åldersgrup

p 

18-24 år 

Count 0 1 0 0 1 

% within 

Åldersgrupp 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

25-34 år 

Count 5 3 0 0 8 

% within 

Åldersgrupp 
62,5% 37,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

35-44 år 

Count 6 4 3 0 13 

% within 

Åldersgrupp 
46,2% 30,8% 23,1% 0,0% 100,0% 

45-54 år 

Count 5 4 1 1 11 

% within 

Åldersgrupp 
45,5% 36,4% 9,1% 9,1% 100,0% 

54< år 

Count 4 4 1 0 9 

% within 

Åldersgrupp 
44,4% 44,4% 11,1% 0,0% 100,0% 

Total 

Count 20 16 5 1 42 

% within 

Åldersgrupp 
47,6% 38,1% 11,9% 2,4% 100,0% 
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Tabell 33 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,990
a
 4 ,560 

Likelihood Ratio 4,464 4 ,347 

Linear-by-Linear 

Association 
1,720 1 ,190 

N of Valid Cases 42   

a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 32 

Kön * Anser du att du som assistent fått grundläggande information och kunskap för att kunna veta 

vilka rättigheter du har gällande din arbetsmiljö? Crosstabulation 

 Anser du att du som assistent fått grundläggande information och 

kunskap för att kunna veta vilka rättigheter du har gällande din 

arbetsmiljö? 

Total 

Ja Ja, i viss 

mån 

Osäker/vet 

ej 

Nej, 

knappast 

Nej, inte alls 

Kön 

Man 

Count 3 5 2 0 1 11 

% within 

Kön 
27,3% 45,5% 18,2% 0,0% 9,1% 100,0% 

Kvinn

a 

Count 5 11 5 6 4 31 

% within 

Kön 
16,1% 35,5% 16,1% 19,4% 12,9% 100,0% 

Total 

Count 8 16 7 6 5 42 

% within 

Kön 
19,0% 38,1% 16,7% 14,3% 11,9% 100,0% 
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Tabell 34 

Åldersgrupp * Anser du att du som assistent fått grundläggande information och kunskap för att kunna veta vilka rättigheter 

du har gällande din arbetsmiljö? Crosstabulation 

 

 Anser du att du som assistent fått grundläggande information och kunskap 

för att kunna veta vilka rättigheter du har gällande din arbetsmiljö? 

Total 

Ja Ja, i viss mån Osäker/vet ej Nej, knappast Nej, inte alls 

Åldersgrupp 

18-24 år 

Count 0 0 1 0 0 1 

% within 

Åldersgrupp 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

25-34 år 

Count 2 3 0 2 1 8 

% within 

Åldersgrupp 
25,0% 37,5% 0,0% 25,0% 12,5% 100,0% 

35-44 år 

Count 3 5 2 1 2 13 

% within 

Åldersgrupp 
23,1% 38,5% 15,4% 7,7% 15,4% 100,0% 

45-54 år 

Count 1 4 3 1 2 11 

% within 

Åldersgrupp 
9,1% 36,4% 27,3% 9,1% 18,2% 100,0% 

54< år 

Count 2 4 1 2 0 9 

% within 

Åldersgrupp 
22,2% 44,4% 11,1% 22,2% 0,0% 100,0% 

Total 

Count 8 16 7 6 5 42 

% within 

Åldersgrupp 
19,0% 38,1% 16,7% 14,3% 11,9% 100,0% 
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Tabell 35 

Kön * AML Ja Nej Crosstabulation 

 AML Ja Nej Total 

1,00 2,00 

Kön 

Man 

Count 8 3 11 

Expected Count 6,3 4,7 11,0 

% within Kön 72,7% 27,3% 100,0% 

Kvinna 

Count 16 15 31 

Expected Count 17,7 13,3 31,0 

% within Kön 51,6% 48,4% 100,0% 

Total 

Count 24 18 42 

Expected Count 24,0 18,0 42,0 

% within Kön 57,1% 42,9% 100,0% 

 

Tabell 36 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,478
a
 1 ,224   

Continuity Correction
b
 ,742 1 ,389   

Likelihood Ratio 1,530 1 ,216   

Fisher's Exact Test    ,299 ,196 

Linear-by-Linear 

Association 
1,443 1 ,230 

  

N of Valid Cases 42     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,71. 

b. Computed only for a 2x2 table 

  


