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 Abstract  

Personal assistance is a part of the LSS law of individual rights and the social system in Sweden 
aimed to fulfill our human rights. Human rights reflect different human needs and cramping of 

the rights lead to unfulfilled needs. For an individual to be developed, reaching its full potential 
and experience well-being fulfillment of needs is crucial. Personal assistance is a social effort to 
bridge the difficulties caused by disability, mainly by aiming towards political values such as 
participation and self-determination. In this thesis the focus is on those who receive personal 

assistance through Luleå Kommun and is a quantitative inventory of the fulfillment of the basic 
needs of autonomy, competence and relatedness and experience of participation and wellbeing. 
The needs are strongly related to self-determination according to the Self-Determination 

Theory (Deci & Ryan, 2008a). The results show that the clients were quite well satisfied and 
experienced wellbeing to a good extent and that support for autonomy was connected to 
experiencing participation and feelings of relatedness. Personal assistants and the management 
of personal assistance have great possibilities to create a social context allowing the client to 

experience a realization of the political values described in the law and reach his/her full 
potential and experience wellbeing. 
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Sammanfattning 

Personlig assistans är en insats inom Lagen om Stöd och Service (LSS) och en del av det 
samhällssystem som syftar till att tillgodose våra mänskliga rättigheter. De mänskliga 

rättigheterna speglar olika mänskliga behov och inskränkningar av dessa leder till att behoven 
inte kan tillgodoses. För att en individ ska utvecklas, nå sin fulla potential och uppleva 
välbefinnande är det avgörande att individens behov tillgodoses. Insatsen personlig assistans är 
en del av samhällets initiativ för att överbrygga de funktionshinder en individ kan uppleva med 

grund i de handikappolitiska värdena om bland annat delaktighet och självbestämmande. I detta 
examensarbete fokuseras på dem som får personlig assistans genom Luleå kommuns försorg, 
och är en kvantitativ inventering av tillfredsställelsen av de grundläggande behoven autonomi, 

kompetens och samhörighet, samt upplevelser av delaktighet och välbefinnande. Dessa behov 
kopplas starkt samman med möjligheter till självbestämmande enligt Self-Determination 
Theory (Deci & Ryan, 2008a). Resultaten visar att assistanstagarna överlag upplevde en god 
tillfredsställelse av behoven, ett välbefinnande samt att stödet för autonomi var kopplat till en 

upplevelse av delaktighet och samhörighet. Personliga assistenter och enhetschefer har stora 
möjligheter att skapa en social kontext där assistanstagaren kan få möjlighet att nå sin fulla 
potential och ett välbefinnande. 

 

Nyckelord: personlig assistans, rättigheter, behov, välbefinnande, Self-determination theory 
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Inledning 

 

De mänskliga rättigheternas ursprung 

 
Enligt Fisher (2005, s. 13) är mänskliga rättigheter sådana ”grundläggande rättigheter som varje 
enskild anses kunna hävda gentemot det allmänna”. Detta tankesätt härstammar enligt Fisher 
(2005) från 1700-talet, när människans fria natur och ”hennes behov av att leva i ett tryggt liv i 

samvaro med andra”(s. 13) var grunden för hur stora samtida tänkare såsom Locke och 
Rousseau utkristalliserade värden som bland andra rätt till livet och religionsfrihet. Hittills hade 
varje land enskilt ansvar över hur människorna behandlades. Det skulle dröja fram till 

Nazitysklands framfart och andra världskrigets slut innan det inte längre ansågs möjligt att 
kunna lita på att människors rättigheter tillgodoses av styret i respektive land. Ett behov av att 
stärka de mänskliga rättigheterna internationellt upptäcktes, vilket kom att leda till Förenta 
Nationernas (FN) utformande av konventionen för mänskliga rättigheter. En sådan konvention 

är en internationell överenskommelse där de länder som skrivit under har åtagit sig att följa de 
regler som där har stipulerats. Dessa, FN:s konventioner, innefattar numera flertalet olika 
områden av mänskliga rättigheter som tryckfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet (Fisher, 

2005). 
 
 
Mänskliga rättigheter för funktionshindrade 

 
FN började under 1980-talet uppmärksamma funktionshindrade, mer specifikt, ur ett 
perspektiv av mänskliga rättigheter. Trots att de mänskliga rättigheterna omfattar alla människor 

har det under de senaste decennierna utvecklats ett intresse av att skapa särskilda internationella 
förhållningssätt till arbetet med rättigheter för människor med funktionshinder. FN har påtalat 
att denna grupp behöver rätt till samma möjligheter som andra, men även särskilda rättigheter 
för att till exempel bryta utanförskap och motverka diskriminering. År 2006 antog FN:s 

generalförsamling en konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder 
och 2007 undertecknade Sverige denna FN-konvention (Larsson, 2008). 

Denna konvention är ämnad att stärka skyddet av de mänskliga rättigheter som 
funktionshindrade har enligt övriga konventioner om mänskliga rättigheter. Med fokus på icke-
diskriminering har det utvecklats åtgärder som anses nödvändiga för att personer med 
funktionshinder skall kunna nyttja medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter. I konventionen beskrivs principer som rätten till jämlikhet, oberoende, delaktighet, 
tillgänglighet och lika möjligheter. Dessa principer har legat till grund för utformningen av den 
svenska Lagen om Stöd och Service (LSS) (Larsson, 2008). 
 

 

Lagen om stöd och service (LSS) 
 
Handikapprörelsen hade under en tid kritiserat att personer med funktionshinder inte fick sina 

rättigheter tillgodosedda inom ramen för befintlig lagstiftning. År 1989 tillsatte därför den 
svenska regeringen en handikapputredning som på allvar startade det reformarbete som skulle 
utmynna i den rättighetslagstiftning som kom att förvandla den handikappolitiska normen, som 
många politiker redan eftersträvat, till verklighet (Larsson, 2008). 
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De syften som beskrivs som underlag för handikapputredningens nya lagförslag var, enligt 

Larsson (2008, s. 96-97), att: 
 

o öka den enskildes självbestämmande, inflytande och delaktighet 

o öka möjligheterna för individuell anpassning av stöd och service 
o skapa större valfrihet beträffande bostadsform och i övrigt öka förutsättningarna för 

ett självständigt liv 
o öka kontinuitet genom att stöd och service ges av ett begränsat antal personer, som 

den enskilde själv valt 
o ge tillfällen till samordning av service efter individuella önskemål (ex. hjälp i 

bostaden, hjälp på arbetsplatsen osv.) 

 
Rättighetslagen LSS trädde i kraft den 1 januari 1994. Bland kännetecknen för en rättighetslag 
beskriver Bergstrand (2010) en definierad personkrets som omfattas av lagen samt beskrivningar 
av de rättigheter (insatser) som personkretsen kan utkräva. De människor som omfattas av 

personkretsen beskrivs i 1§ LSS som personer: 
 

o med utvecklingsstörning, autism, eller autismliknande tillstånd 
o med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
o med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 

beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i 

vardagen i den vardagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd 
eller service. 
(Bergstrand, 2010, s. 15) 

 

LSS är underbyggd av en humanistisk människosyn. Lagen beskriver alla människors lika värde 
och att den ovillkorliga respekten för människovärdet inte skall förändras av någon 
funktionsnedsättning. Det övergripande syftet med lagen är att funktionshindrade skall ha rätt 

att leva som andra, vilket tydligast illustreras i 5§ LSS genom att ”verksamhet enligt denna lag 
skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som 
anges i 1§. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra” (Bergstrand, 2010, 
s. 24). 

 
Bergstrand (2010) menar att detta ger uttryck för de inom handikappolitiken bärande 
principerna ”tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och 

kontinuitet”(s. 24) och att LSS ger möjlighet att ta större hänsyn till individens egna önskemål 
än tidigare lagar, samt att LSS sätter fokus på de individuella rättigheterna och möjligheterna för 
den enskilde att själv styra sin vardag. 
 

Personlig assistans är en av de insatser som LSS reglerar. Insatsen innebär att den som är 
assistansberättigad beviljas personlig assistent/assistenter ett antal timmar per vecka och erhåller 
ersättning för detta. Insatsen är inte bara en rättighet i sig, utan syftar till att realisera de 

rättigheter som assistanstagaren har. Dessa rättigheter är t. ex. ”delaktighet i samhällslivet, 
självbestämmande och inflytande bl.a. genom att kunna utöva sitt medborgarskap på olika 
nivåer” (Larsson, 2008, s. 22). Den personliga assistenten är ett mänskligt hjälpmedel som kan 
vara nödvändigt för att assistanstagaren till exempel skall kunna genomföra olika typer av 

vardagssysslor, ha ett fungerande familjeliv eller rösta i riksdagsvalet. Mer konkret definieras de 
grundläggande behoven enligt LSS som ”hjälp med sin personliga hygien, att klä av och på sig, 
att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 
funktionshindrade” (Bergstrand, 2010, s. 35). Utöver dessa behov beskrivs också andra, 
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personliga behov i LSS-kommitténs slutbetänkande ”Möjlighet att leva som andra: ny lag om stöd 

och service till vissa personer med funktionsnedsättning” (SOU 2008:77, s. 442) som ”behov som 
behöver tillgodoses för att barn och ungdomar med grundläggande behov ska kunna växa upp i 
föräldrahemmet och för att vuxna personer med grundläggande behov ska kunna klara ett eget 

boende”, samt ”att personer med grundläggande behov ska kunna t. ex. studera, arbeta eller ta 
del av regelbunden träning samt andra personliga behov för att personer med grundläggande 
behov ska kunna t. ex. göra inköp, fullgöra medborgerliga uppgifter och ha en aktiv fritid” (s. 
442). 

 
LSS innebär en förändring från tidigare handikappolitiska mål som uttalade att människor med 
funktionshinder skulle normaliseras och integreras. Den nya lagen bejakar människors olikheter 

och olika behov (Larsson, 2008). Utformningen av personlig assistans som en lagfäst rättighet 
ger sannolikt goda möjligheter för enskilda att få sina olika behov tillgodosedda. Det är dock 
inte säkert att kommunerna fullgör de rättigheter som lagen ger den enskilde och det finns 
heller ingen garanti för att rättigheterna förverkligas i praktiken av de personliga assistenterna. 

Rättighetslagstiftning kräver också en del av den assistansberättigade som att han/hon måste 
kunna ta sina rättigheter i anspråk, något som själva funktionshindret kan försvåra. Det är svårt 
att klargöra vilka, om några, av dessa handikappolitiska principer som kan ses som lagfästa 
rättigheter, det är omöjligt att förutsäga om dessa rättigheter i framtiden kommer att förändras 

och det är också mycket svårt att klargöra hur rättigheterna förverkligas rent praktiskt (Larsson, 
2008). 
 

 
Mänskliga rättigheter, tillämpad psykologi och samhällssystem 
 
Att anta perspektivet om mänskliga rättigheter inom ämnet psykologi är enligt Kinderman 

(2007) intressant av flera olika anledningar. Exempelvis menar Kinderman (2007) att mänskliga 
rättigheter speglar formaliserade system som säkerställer att människors basala behov 
tillfredsställs. Mänskliga rättigheter är universella och internationella värden som många gånger 

ligger till grund för de formella lagar som finns i ett land, även om det rent konkret kan skilja 
mycket mellan hur dessa säkerställs på ett rättsligt plan. De lagar som skall säkerställa de 
mänskliga rättigheterna påverkar sedan, i sin tur, bland annat olika samhällssystem, hur vi riktar 
den psykologiska forskningen och hur vi tillämpar psykologin. 

 
Kinderman (2007) exemplifierar hur ett antal av de i Storbritannien vedertagna mänskliga 
rättigheterna får betydelse för tillämpningen av psykologi. Rätten till liv kan till exempel skapa 

frågeställningar kring aktiv dödshjälp där expertis inom psykologi kan redogöra för områden 
såsom kognitiva funktioner, beslutsfattande, smärta eller lidande. De kan också erbjuda sin 
expertis i rättsfall eller i utformandet av politiska motioner för utvecklingen av det rättsliga 
systemet eller bidra till förståelse för hur de sociala samhällssystemen kan utformas och 

utvärderas (Kinderman, 2007). 
 
 

Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning i Sverige visar att självbestämmande för assistanstagare är ett av de 
handikappolitiska värden som kan vara svåra att säkerställa och att behov som assistanstagarna 

upplever sig behöva hjälp med för att tillfredsställa är mycket varierande. 
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Självbestämmandet för assistanstagare. 

 
I en sammanställning av tidigare forskning beskriver Egard (2011) att självbestämmandet för 
assistanstagaren främjas eller förhindras på en mängd olika sätt. Det kan betyda att 

assistanstagaren måste ha en personlighet som är bestämd och självsäker och att han/hon klarar 
av att ge tydliga direktiv till assistenten. Om assistanstagaren inte orkar upprepa sina behov på 
ett detaljerat sätt kan det göra att han/hon känner sig sjuk och begränsad. Det kan då vara 
fördelaktigt att ha familjemedlemmar som assistenter, eftersom assistansen då kan upplevas flyta 

på automatiskt på grund av att familjemedlemmar ofta känner varandra mycket väl och inte 
behöver beskriva för varandra vad han/hon vill och kommer att känna eller tycka om något. Då 
kan nackdelen istället vara att bli tvungen att anpassa sig mer efter sin familjemedlem än vad 

som är nödvändigt gentemot en anställd assistent. Det kan även vara jobbigt att ha 
familjemedlemmar, och kanske framförallt föräldrar, som assistenter för till exempel ungdomar 
som behöver hjälp att gå på krogen eller vid socialisering på annat sätt (Egard, 2011). 
 

Självbestämmandet kan också bero på hur relationen till assistenten ser ut, då det ibland kan 
upplevas som en kamp att fullt ut få utöva sitt dito. Personliga assistenter är människor med 
åsikter och vanor och det händer att de utför arbetsuppgifterna på ett sätt som de tycker är bäst 
eller som de är vana att göra, trots att assistanstagaren inte skulle valt att göra så. Det är då 

besvärligt om assistanstagaren upplever sig vara i en beroendesituation och tycker sig vara 
tvungen att anpassa sig efter sina assistenter. Studier med assistenter visar också att det kan vara 
svårt att göra avkall på det egna sättet att vara till förmån för assistanstagarens självbestämmande 

och att det kräver en mycket stor lyhördhet och anpassning till assistanstagarens vilja även om 
det innebär att sitta och vänta när assistenten upplever att han/hon borde ”jobba”. Det kan 
också vara svårt när assistentens och assistanstagarens värderingar skiljer sig åt eller när det 
kommer till rätten att leva som andra när det gäller att utöva sin sexualitet. Vad assistanstagaren 

egentligen kan kräva av sin assistent har i många fall en otydlig gräns och detsamma gäller för 
vad som upplevs som ett övergrepp. Att vara ouppmärksam, komma för sent till arbetet eller 
ignorera assistanstagarens vilja kan till exempel upplevas mycket kränkande. Detta kan också bli 

ett stort problem om assistanstagaren har en familjemedlem som assistent och det uppstår ett 
familjegräl. Interaktionen mellan assistent och assistanstagare framhålls som det viktiga för att 
kunna uttrycka sitt självbestämmande (Egard, 2011). 
 

Giertz (2008) beskriver i sin sammanfattning av tidigare forskning om inflytande och 
självbestämmande att makt och maktlöshet ofta är en av utgångspunkterna för diskussionerna 
om inflytande över det egna livet för människor med funktionshinder i både forskning och 

lagstiftning. Detta eftersom gruppen funktionshindrade upplever samma sorts maktrelationer 
som andra människor i samhället, men också specifika som är relaterade till deras särskilda 
livsvillkor som t.ex. att de kan vara totalt beroende av andra för överlevnad. Många med 
funktionsnedsättning upplever från sin omgivning att förmågan till självbestämmande endast 

gäller människor som kan hantera sin vardag oberoende av andra människors stöd. Det kan vara 
svårt att som enskild person hävda sitt självbestämmande både mot offentliga organ och i 
vardagslivet, men assistanstagaren kan utveckla sin autonomi om de professionella stödjer och 

inte arbetar kontrollerande i den maktsituation de har gentemot assistanstagaren. Att hela tiden 
utvärderas utifrån sin behovssituation kan göra att han/hon upplever sig ses som ett objekt för 
vård till skillnad från att vara ett aktivt subjekt i sitt eget liv. 
 

Det reella självbestämmandet beskrivs på olika sätt begränsat. Många gånger handlar det om 
vardagliga saker som till exempel strider mot arbetsmiljöregler för assistenterna, men också 
genom utbud av assistansanordnare. Det handlar också om att servicen bygger på intima 
mänskliga möten som bygger upp en känsla av lojalitet och leder till att assistanstagaren anpassar 
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sig. Ur ett marknadsanpassat perspektiv finns också risker med att de privata assistansbolagen 

styr sin verksamhet till speciella brukargrupper. Detta begränsar, i sin tur, utbudet av passande 
alternativ och oberoende av vilken assistansanordnare assistanstagaren väljer kan den förras 
regler inskränka individens möjligheter till självbestämmande (Giertz, 2008). 

 
 
Assistanstagares behov. 
 

Larsson (2008) hänvisar till flera tidigare studier där assistanstagare upplever att de får flera av 
sina behov tillgodosedda genom bland annat praktisk hjälp i hemmet och hjälp med personlig 
hygien. Hur assistansen ser ut kan variera mycket och beror på vad assistanstagaren önskar och 

behöver just för dagen. Det kan till exempel handla om att få hjälp med att resa, sköta hemmet 
eller att få en lugn stund och vila. 
 
Ett viktigt behov är att ha möjlighet att leva flexibelt och oberoende. Det är viktigt för 

assistanstagaren att vardagen fungerar på ett tillfredsställande sätt, att han/hon har möjlighet att 
önska hur dagarna skall fyllas och får möjlighet att delta i samhällslivet så som han/hon önskar. 
Graden av tillfredsställande påverkas bland annat av hur assistanstagaren upplever att assistenten 
delar de intressen som assistanstagaren önskar utöva. Låg tillfredsställelse kan bero på att 

assistanstagaren kanske inte vågar eller kan berätta för sin assistent om sina önskemål. 
Assistanstagarens behovstillfredsställelse blir därför beroende av att han/hon kan formulera dem 
och därmed själv initiera den. Definitionen av grundläggande behov är inte mycket tydligare på 

reformnivå eller i den rättsliga tillämpningen heller. I en rättslig tolkning av de grundläggande 
behoven, gjord av Regeringsrätten, får dock praktiska hjälpbehov prioritering framför behov av 
att bli motiverad och aktiverad. För att Försäkringskassan skall kunna precisera vad som skall 
ingå i definitionen grundläggande behov och bedöma rätten till personlig assistans krävs att 

brukarens hjälpbehov kan kvantifieras i tidsåtgång och typ av insatser. Denna bedömning delas 
inte alltid av assistanstagaren, men trots detta var många av assistanstagarna som deltog i 
studierna relativt nöjda med sin assistans (Larsson, 2008). 

 
Hugemark och Wahlström (2002) menar att stödbehovet, i sig, skapar nya behov utöver de 
grundläggande. Sådana behov kan vara att inte ses som ett vårdpaket, att bemötas med respekt 
för den egna integriteten och att ha en vänskaplig atmosfär i hemmet med sina assistenter, att få 

känna sig viktig och som en människa som har en relation till en annan och inte som någon 
som skall skötas. Å andra sidan kan det också finnas ett behov av att inte släppa sina assistenter 
för nära inpå livet och behålla en mer professionell relation. 

Hugemark och Wahlström (2002) menar också att det hos olika assistanstagare finns olika behov 
av kompetens hos den personliga assistenten och att det är viktigt att personliga assistenter ska 
ha vissa professionella färdigheter, men att de däremot inte alltid bör uttala professionella 

värderingar om hur assistanstagaren ska leva. 
 

 

Self-Determination Theory (SDT). 

SDT beskriver självbestämmandet ur ett perspektiv av behovstillfredsställelse. Den sociala 
kontexten främjar autonom motivation, vilket leder till utveckling och välbefinnande. Ju mer de 

sociala kontexterna uppfyller behoven av autonomi, kompetens och samhörighet desto mer aktiv 
och optimalt (autonomt) motiverad blir individen och upplever därför bättre psykologisk 
utveckling, positivt agerande och större välbefinnande (Deci & Ryan, 2008a). 
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Ryan, Huta och Deci (2008) beskriver välbefinnandet ur ett eudaimoniskt perspektiv, det vill 

säga att lycka är att leva ett gott liv med en strävan efter inre mål till skillnad från det hedoniska 
perspektivet som beskriver lycka som en strävan efter njutning och de egna lustarnas 
uppfyllelse. Ryan et al. (2008) menar att eudaimoniskt välbefinnande leder till att människor 

lever mer socialt ansvarsfullt och att de kapitalistiska tendenserna i samhället direkt motverkar 
människornas möjligheter till euadaimoniskt välbefinnande. Detta kan kopplas till hur de yttre 
och inre motivatorerna påverkar oss. Vidare menar de att mänsklig lycka och livskvalité bäst 
främjas av politiska strukturer som tillåter människor att känna både maximal psykologisk frihet 

och en stark tillhörighet till varandra, något som knappast främjas av materialism. 
 
Milyavskaya och Koestner (2011) menar att kopplingen mellan de tre olika behoven i SDT 

(autonomi, kompetens och samhörighet), motivation och välbefinnande är tydlig på ett flertal 
olika områden i livet såsom familj, vänskap, förhållande, skola, arbete och fritidsaktiviteter. 
 
Ntoumanis, Edmunds och Duda (2009) beskriver att hur väl tillfredsställda behoven av 

autonomi, kompetens och samhörighet är också påverkar hur väl vi hanterar stressfyllda 
situationer, till exempel att leva med ett funktionshinder eller ett utanförskap. Bättre 
behovstillfredsställelse leder alltså till bättre copingstrategier och tvärtom känner individen en 
känsla av hjälplöshet, förlorad kontroll och utanförskap när dessa behov inte tillfredsställs. 

Effektiva copingresponser leder i sin tur till psykologisk hälsa, positiv anpassning till sjukdom, 
subjektivt välbefinnande, samt positiva känslor och kognitioner. 
 

Kasser och Ryan (1999) beskriver att ett stöd för autonomi från vårdpersonal till vårdtagare kan 
kopplas till förminskade nivåer av depression och ökat välbefinnande, vitalitet och 
livstillfredsställelse. De beskriver också forskningsresultat som visar att just djupet (och inte 
mängden) hos de sociala kontakterna är det som inverkar på välbefinnandet genom upplevelsen 

av samhörighet och stöd för autonomi. 
 
Weinstein och Ryan (2010) beskriver att individer som hjälper andra utifrån en autonom 

motivation upplever högre behovstillfredsställelse av behoven autonomi, kompetens och 
samhörighet, vilket höjer välbefinnandet för hjälparen. Dessa vinster av autonomi upplever 
sedan mottagarna av hjälpen, som upplever hjälpen som bättre. Detta förmodligen genom en 
känsla av närhet och av högre kvalité på hjälpen. Weinstein och Ryan (2010) menar att då vi 

alla är beroende av andra är sättet vi interagerar på viktigt. Forskning visar att frågan om 
autonom eller kontrollerad hjälp kan ge bättre förståelse för välbefinnande, socialt stöd och 
samhörighet för människor med hjälpbehov och deras hjälpare. 

 
 
Problemformulering 

Personlig assistans är en insats inom LSS, men också en del av det samhällssystem som byggts 
upp för att tillgodose våra mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna speglar olika 

mänskliga behov. Inskränkningar av dessa leder till att behoven inte kan tillgodoses. För att gå 

framåt i utvecklingen, nå full potential och uppleva välbefinnande är det helt essentiellt att 
behoven tillgodoses. 

LSS-kommittén påpekar i sitt slutbetänkande Möjlighet att leva som andra: ny lag om stöd och service 

till vissa personer med funktionsnedsättning att de preciserade rättigheterna i LSS lätt kan leda till att 
det mest fokuseras på tillgången till insatserna som anges i lagen och omfattningen av dessa. 
Detta kan leda till att insatsernas kvalité och deras betydelse för att kunna uppfylla de 

handikappolitiska målen hamnar i skymundan och att det övergripande syftet med lagen 
tenderar att missas (SOU 2008:77). 
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Enligt Gynnerstedt och Blomberg (2004) ligger hindret för funktionshindrade i samhället och 

inte i individen och det är upp till samhället att skapa förutsättningar som ger lika villkor för 
alla. Detta inkluderar förutsättningar för självständighet och självbestämmande. 
 

Hur kan kvalitén i den rättighetslagstiftade insatsen personlig assistans då säkras och hur kan vi 
därmed nå de handikappolitiska målen? Som underlag för detta kan en inventering av hur de 
grundläggande behoven upplevs bli tillfredsställda göras. 
 

 
Syfte och frågeställningar 

Individer, av alla sorter, är i sig otillräckliga för sin egen utveckling. Alla behöver något eller 
någon och detta kan tänkas vara själva essensen i ett samhälle. Assistanstagare har ett behov av 
personliga assistenter, som åtminstone i teorin kan överbrygga de hinder som samhället står för. 
För flertalet assistanstagare utgör assistansen en stor del av den privata sfären och livet i 

allmänhet, den sociala kontexten. Hur assistenter och enhetschefer arbetar och bemöter 
assistanstagaren har därmed betydelse för hur dessa behov tillfredsställs. 

Syftet med undersökningen är att få förståelse för hur assistanstagare med Luleå Kommun som 
assistansanordnare upplever sin assistans.  Med utgångspunkt i Self-determination Theory  
(Deci, 1980; Ryan et al., 2008) undersöks hur assistanstagare med Luleå kommun som 
assistansanordnare upplever sitt självbestämmande och välbefinnande och hur den sociala 

kontexten kan stödja detta. För att få förståelse om detta görs en inventering av tillfredsställelsen 
av behoven av kompetens, samhörighet och autonomi som de definieras i Self-Determination 
Theory (Deci & Ryan, 2008a). 

 

Frågeställningarna är: 

o Hur upplevs tillfredsställelsen av behoven kompetens, samhörighet och autonomi? 
o Vad i den sociala kontexten har starkast påverkan på upplevelsen av tillfredsställelsen av 

behoven? 
o Hur påverkar den sociala kontexten möjligheterna till självbestämmande? 
o Inverkar upplevelsen av stöd för autonomi från personliga assistenter assistanstagarens 

välbefinnande? 
o Har upplevelsen av delaktighet en roll för upplevelsen av välbefinnande? 
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Teoretiskt ramverk 

 

Self-Determination Theory (SDT) 

Grunden för SDT är att människor är aktiva, tillväxtorienterade organismer, som naturligt dras 

mot en sammansatt känsla för självet och att integrera sig själva med större sociala strukturer. 
Det är naturligt för människan att ta sig för intressanta aktiviteter, utöva sina förmågor, sträva 
efter samhörighet i sociala grupper och att integrera mentala och mellanmänskliga erfarenheter 
till en relativ enhet (Deci & Ryan, 2000). 

 
Människans utveckling sker dock inte automatiskt, utan behöver social näring och stöd. Den 
kontext som människan befinner sig i kan alltså hjälpa eller stjälpa de naturliga tendenserna mot 

utveckling, det vill säga att kontexten kan leda till endera aktivt engagemang och psykologisk 
utveckling eller till brist på integrering och sämre välbefinnande. Det är alltså dialektiken 
mellan den aktiva organismen och den sociala kontexten som är grunden för beteende och 
utveckling enligt SDT (Deci & Ryan, 2002) 

 
 

De basala psykologiska behoven. 
 

I SDT beskrivs hur människor drivs framåt. Tillfredsställelsen av behoven av autonomi, 
kompetens och samhörighet anges som oumbärlig för denna utveckling. Dessa behov benämns 
universella, oberoende av kultur och tillämpliga i alla aspekter av människans liv. 

Tillfredsställelsen av dessa tre behov är enligt Deci och Ryan (2008a) nödvändig för att 
människan skall fungera effektivt och uppleva ett psykologiskt välbefinnande. Faktorer inom 
individen eller i den sociala kontexten som stödjer tillfredsställandet av dessa behov ger alltså 
upphov till ett ökat välbefinnande. 

 
Behovet av kompetens beskrivs som en drivkraft att söka utmaningar som är optimala för 
individen, eftersom denna strävar efter att behålla och utveckla sin kapacitet och sina 

färdigheter. Kompetens är alltså ingen specifik färdighet eller kunskap, utan snarare en känsla av 
självförtroende och effektivitet (Deci & Ryan, 2000). 
 
Behovet av samhörighet beskrivs som drivkraften att skapa relationer med andra individer, att 

känna sig trygg i dessa och att känna en tillhörighet till sin omgivning. Det genomgripande 
syftet är att uppnå en känsla av att omges av en enhetlig gemenskap, vilket också inbegriper att 
känna sig trygg och accepterad i samhället (Deci & Ryan, 2000). 

 
Behovet av autonomi beskrivs av Deci och Ryan (2000) som drivkraften att agera utifrån egna 
intressen och värderingar. Människans autonomi kommer ur en strävan att organisera självet 
efter både inre och yttre omständigheter och den autonoma regleringen av självet kan alltså ses 

i kontrast till när människans agerande helt styrs/kontrolleras av andra eller enbart yttre faktorer. 
Autonomi är självbestämmande (Deci och Ryan, 2000). 

 

 
Motivationen. 
 

SDT’s perspektiv på människor beskriver dem som produkter av organismisk evolution där de 

har begåvats med möjligheten att organisera, integrera och reglera sina funktioner, som en 
förlängning av den grundläggande biologiska varelse de är. Människor är levande system, men 
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också omgivna av miljöer och förutsättningar som kan påverka detta både negativt och positivt. 

Detta innebär att vi har inneboende mekanismer som styr beteendet och hur vi organiserar våra 
själv, men att vi också omges av sociala sammanhang som kan påverka denna process. De 
integrerande processerna är alltså hela tiden pågående och dynamiska och kan påverkas av den 

sociala kontext vi befinner oss i (Ryan, 1995). 
 
Motivation handlar om vad som får människor att agera, tänka och utvecklas. Forskning om 
motivation har därför behandlat de förutsättningar som implicerar uthållighet, prestanda, 

hälsosam utveckling och vitalitet i det vi företar oss som människor. Motivationsprocesserna kan 
studeras genom att undersöka hjärnans mekanismer och fysiologi, men orsaken till de största 
variationerna i motivation finns dock i de sociokulturella kontexterna människan befinner sig i. 

Människan påverkas av sina sociala förutsättningar inte bara genom hur han/hon agerar, utan 
också genom att känna medan han/hon agerar och genom konsekvenserna av sitt agerande 
(Deci & Ryan, 2008b). 
 

I SDT beskrivs två olika typer av motivation, nämligen autonom och kontrollerad och att det 
snarare är typen av motivation, än mängden, som är avgörande för att kunna förutsäga hur livet 
kommer att te sig. Människor ses som naturligt aktiva, självmotiverade, nyfikna och intresserade 
samt vitala och ivriga att lyckas. Vidare beskrivs också att människor kan vara alienerade, 

mekaniserade, passiva och missnöjda. Dessa skillnader förklaras med vilken typ av motivation 
som människan drivs av. Autonom motivation innebär att människan agerar utifrån en fullständig 
känsla av vilja och valmöjlighet (självbestämmande). Kontrollerad motivation betyder att 

människan agerar utifrån en upplevelse av press och krav på specifika resultat som uppfattas 
komma från någonting utanför självet (icke självbestämmande). Ju mer de sociala kontexterna 
tillfredsställer behoven av autonomi, kompetens och samhörighet desto mer aktiv och optimalt 
motiverad blir individen. Människan får därmed uppleva bättre psykologisk utveckling, större 

välbefinnande och ett agerande som verkar mer positivt för både individ och omgivning (Deci 
& Ryan, 2008b). 
 

Dessa två olika typer av motivation (autonom och kontrollerad) beskrivs i SDT som ett 
kontinuum mellan självbestämmande och icke självbestämmande (Tabell 1). Människan 
motiveras av både inre och yttre motivation. Inre motivation innebär att människan agerar 
utifrån att aktiviteten, i sig, är intressant och givande, och individen upplever positiva känslor. 

Inre motivation ses av SDT som en basal och livslång psykologisk tillväxt/utvecklingsfunktion 
och som prototypen för självbestämd aktivitet. Därmed representerar den en standard mot vilka 
kvalitéerna hos ett yttre motiverat beteende kan jämföras för att bestämma graden av autonomi. 

Yttre motivation innebär ett agerande som leder till någon typ av separat konsekvens, såsom för 
att få en belöning eller att undvika ett straff (Deci & Ryan, 2008b). 

 
 

Tabell 1. 

Self-Determination Theorys kartläggning av motivation och reglering av beteenden över ett kontinuum av 
självbestämmande. 
Agerande: Icke 

självbestämt/ 
Kontrollerat 

                                
                                         

Självbestämt/ 

Autonomt 
 

Typ av motivation: Amotivation 

 

                             Yttre motivation Inre motivation 

Typ av reglering: Ickereglering Yttre 
reglering 

Introjicerad 
reglering 

Identifierad 
reglering 

Integrerad 
reglering 

Inre reglering 
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Forskning har visat att yttre motivatorer ofta undergräver den inre motivationen, eftersom de 

upplevs som kontrollerande och det är också så att människor kan känna sig autonoma trots att 
de är motiverade av yttre motivatorer. I SDT förklaras detta genom den organismiska 
integrationen, det vill säga att människan inte har en mekanistisk utvecklingstendens, utan att 

utvecklingen sker genom en process där han/hon fortlöpande anpassar sina inre strukturer och 
representationer av sig själv och sin värld. Hur människan hanterar/reglerar de yttre 
motivatorerna beror på hur väl tillfredsställda de tre universella psykologiska behoven är. Om de 
är väl tillfredsställda har individen en större chans att uppleva självbestämmande även vid yttre 

motiverade ageranden. Hur vi reglerar den yttre motivationen inom oss beskrivs av SDT’s 
kontinuum genom fyra olika typer av regleringar (Deci & Ryan, 2008b). 
 

När beteenden har yttre regleringar utförs de för att få en belöning eller undvika ett straff. Yttre 
reglerade beteenden är direkt kontrollerade eller krävda av andra och dessa beteenden 
upprätthålls dåligt när belöning/straff-faktorerna uteblir. När beteenden regleras genom 
introjektion agerar människor i försök att undvika skam eller skuld alternativt för att få uppleva 

känslor av stolthet och självkänsla. Till skillnad från yttre reglerade beteenden kommer de 
introjicerade regleringarna inte direkt från någon utomstående, utan de är ofta något som 
personen har tolkat från sin omgivning och sedan upplever som en inre röst. När beteenden 
identifieras blir de genuint accepterade, värderade och antagna som egna och när de är integrerade 

(den fulla betydelsen av internalisering) harmonieras beteendena helt med övriga delar av 
självet. Inre motivation och väl internaliserad yttre motivation är alltså basen för 
självbestämt/autonomt beteende (La Guardia, 2009). 

 
Amotivation är ett stadium där individen saknar intentionen att agera och därmed saknar 
motivation. Människor är, enligt SDT, sannolikt amotiverade när de saknar en känsla av 
effektivitet eller kontroll vad gäller ett önskat resultat. Individen klarar alltså inte av att reglera 

sitt beteende.  Alla former av yttre regleringar, även de mest kontrollerande, innebär en 
avsikt/intentionalitet och motivation. Amotivation, å andra sidan, står helt i kontrast till både 
yttre och inre motivation och har därmed en total frånvaro av någon som helst grad av 

självbestämt agerande (Deci & Ryan, 2008b). 
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Metod 

 

Försökspersoner 

Av 65 assistanstagare med Luleå kommun som assistansanordnare skickades enkäter ut till 60. 

Utelämnandet av fem assistanstagare berodde, enligt enhetschefer på Socialförvaltningen, på 
olika anledningar som stora kommunikationssvårigheter eller att assistanstagaren var helt ”ny” 
och därför inte hade möjlighet att svara. 

Av 60 enkäter besvarades 25, varav 23 användes i studien. Två av enkäterna valdes bort på 
grund av ofullständiga svar. 

 

Material 

En enkät (Bilaga A) utformades med fyra olika delar. Den första delen innehöll demografiska 
frågor rörande ålder, civilstånd samt omfattning av assistans per vecka. En fråga berörde 
huruvida försökspersonen erhållit hjälp att besvara enkäten. 

Den andra delen rörde de tre olika behoven kompetens, samhörighet och autonomi och var en 
direkt översättning till svenska av Basic Need Satisfaction in General Scale som Edward L. Deci 

och Richard M. Ryan, utvecklarna av SDT, tagit fram (University of Rochester, n.d.). Den 
andra delen bestod av 21 påståenden där försökspersonen uppmanas att avgöra hur sanna dessa 
uppfattas för hans/hennes liv på 7-gradiga Likert-skalor från 1 (inte alls sant) till 7 (helt sant). 
Frågorna 1, 4, 8, 11, 14, 17 och 20 behandlade behovet autonomi (självbestämmande), 3, 5, 10, 

13, 15 och 19 behovet av kompetens och frågorna 2, 6, 7, 9, 12, 16, 18 och 21 behandlade 
behovet av samhörighet. Reliabiliteten för detta instrument var sedan tidigare testad för 
acceptabel nivå av bland andra Gagné (2003) samt Kashdan, Julian, Merritt och Uswatte (2006). 

Den tredje delen av enkäten innehöll påståenden med svarsalternativ enligt samma skala som 
del två. Tre av påståendena rörde upplevelser av välbefinnande där försökspersonerna 
uppmanades skatta sitt välmående, hur nöjda de var med sig själva och om de upplevde att de 

har det bra. Tre av påståendena rörde försökspersonernas upplevelse av delaktighet, där de fick 
möjlighet att skatta hur väl det stämmer att de är delaktiga i vardagliga göromål, assistansens 
utformning och aktiviteter i samhället. Ett påstående rörde försökspersonernas upplevelse av 

stöd för autonomi, det vill säga hur de upplever att de personliga assistenterna uppmuntrar deras 
självständighet.  

Del fyra av enkäten bestod av tre öppna frågor som behandlade upplevelsen av vilka de 

viktigaste behoven att få hjälp med är, om det finns några behov som assistansen inte hjälper till 
med samt om assistanstagaren själv ville tillägga något. 
 

 
Procedur 

Kontakt upprättades med en av enhetscheferna för personlig assistans. På grund av sekretess 

skedde sedan all kommunikation med försökspersonerna via enhetschefen. Enkäterna lämnades 
in till en av enhetscheferna som distribuerade dem till alla enhetschefer som sedan personligen 
överlämnade enkäterna, tillsammans med ett följebrev och ett frankerat och adresserat 

svarskuvert, till samtliga assistanstagare i urvalet. Efter cirka en vecka skickades en påminnelse ut 
telefonledes från enhetschefer till samtliga försökspersoner. 
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Databehandling 

Databehandlingen inleddes med att reversera skattningarna för nio av påståendena i enkätens 
andra del då dessa hade en negativ formulering. Alla skattningar för del två och tre av enkäten 

analyserades i statistikprogrammet SPSS.   

De öppna frågorna behandlades kvalitativt utifrån teman (de tre behoven; autonomi, kompetens 
och samhörighet). 

 
Avgränsningar 

 
Endast upplevelsen av om Luleå kommun som assistansanordnare kan spela en roll i 
självbestämmandet och tillfredsställandet av de tre behoven autonomi, kompetens och 

samhörighet undersöktes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Resultat och analys 

 
 
Av 23 försökspersoner var majoriteten i medelåldern eller äldre. En försöksperson var 18-25 år, 

en 25-35, två 35-45, två 45-55 och i grupperna 55-65 och 65-75 år fanns nio respektive sju 
svarande (Figur 1). Fyra uppgav att de hade assistans 20-40 timmar per vecka och 19 att de hade 
assistans 40 timmar eller mer per vecka. Fjorton uppgav att deras civilstatus var ”singel”, sju att 
de var gifta eller sambos och två att de var särbo. Inga av de svarande hade hemmaboende barn. 

Alla utom en uppgav att de hade haft hjälp att svara på enkäten. Majoriteten (16 av 23) hade 
haft hjälp av sin personliga assistent, en hade haft hjälp av god man/förvaltare, tre hade haft 

hjälp av en familjemedlem/vän och två angav att både en personlig assistent och en 
familjemedlem/vän hade varit behjälpliga. Det är inte ovanligt att familjemedlemmar arbetar 
som personliga assistenter och det kan inte uteslutas att någon eller alla av de tre som enbart 
kryssat i rutan för ”familjemedlem/vän” också hade eller någon gång hade haft honom/henne 

som personlig assistent. 

 

       Åldersgrupper 

                Figur 1. Försökspersonernas fördelning över åldersgrupper 

 

Viktiga behov 

Försökspersonernas svar på den öppna frågan om deras viktigaste behov att få hjälp med kunde 

delas in i tre olika kategorier. Till största del beskrevs nödvändiga praktikaliteter så som 

städning, tvättning, matlagning och hjälp att sköta den egna hygienen. Detta skulle kunna tolkas 
som behov av kompetens. Försökspersonerna behövde kanske i olika grad hjälp med att utveckla 
nya sätt att hantera dessa göromål tillsammans med den personliga assistenten. Behovet av 
kompetens handlar inte om specifika färdigheter, utan om att drivas och utvecklas mot att öka 

sin självkänsla och känna sig effektiv. Om behovet tillfredsställs beror därför till stor del på hur 
hjälpen erbjuds, det vill säga om assistansen utförs helt separat från assistanstagaren eller om den 
senare inkluderas som ett aktivt subjekt i hjälpprocessen. De andra två kategorierna kan 
beskrivas som behov av samhörighet, där försökspersonerna framförallt beskrev att de hade ett 

behov av att få sällskap eller att kunna komma ut och genomföra olika typer av aktiviteter. Att 
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kunna komma ut i samhället och engagera sig i aktiviteter kan också tolkas som ett behov av att 

få göra det som önskas och att få välja hur dagarna skall spenderas, vilket i allra högsta grad 
handlar om behov av autonomi. 
 
 

Den basala behovstillfredsställelsen 

Den genomsnittliga skattningen av tillfredsställelsen av behovet autonomi var 5,89. Då det högsta 
möjliga värdet var 7 kan detta resultat anses högt, vilket innebär att försökspersonerna till stor 
del upplevde en drivkraft att handla enligt egna intressen och värderingar. Det högsta 
medelvärdet som en försöksperson hade var 6,86, alltså mycket högt, men den sämst 

tillfredsställde hade en genomsnittlig skattning på 3,71, vilket visar på stora skillnader mellan 
försökspersonerna i upplevd behovstillfredsställelse (Tabell 2). 
 

 
Tabell 2 

Deskriptiv statistik och Cronbachs α för samtliga försökspersoners skattningar av tillfredsställelse av behoven 

autonomi, kompetens och samhörighet samt den totala behovstillfredsställelsen. (Skala 1-7) 

 

N       Minimum Maximum          M       SD 

 
α 

 

Autonomi 

 

23 

 

3,71 

 

6,86 

 

5,89 

 

,85 

 
,57 

 

Samhörighet 

 

23 

 

3,63 

 

7,00 

 

6,12 

 

,77 

 

,72 

 

Kompetens 

 

23 

 

3,33 

 

6,67 

 

5,11 

 

,97 

 
,63 

Total behovstillfredsställelse 23 4,13            6,74 5,71 ,62 

 

* 

*Ej tillämpligt 

 
 

Samtliga försökspersoners medelvärde på skattningen av tillfredsställelsen av behovet samhörighet 
var 6,12. Då det högsta möjliga värdet var 7 kan behovet av att skapa relationer till andra, att 
känna en trygghet i tillhörigheten till andra och att uppnå en känsla av att omges av en enhetlig 
gemenskap samt att känna sig trygg och accepterad i samhället till hög grad anses som 

tillfredsställt. Det högsta medelvärdet som en försöksperson hade var 7,00, alltså mycket högt, 
men den sämst tillfredsställde hade en genomsnittlig skattning på 3,63, vilket visar på stora 
skillnader mellan försökspersonerna i upplevd behovstillfredsställelse (Tabell 2). 

 
Det högsta medelvärdet bland skattningarna för tillfredsställelse av behovet kompetens som en 
försöksperson hade var 6,67, alltså mycket högt. Den sämst tillfredsställde hade en genomsnittlig 
skattning på 3,33, vilket visar på stora skillnader mellan försökspersonerna i upplevd 

behovstillfredsställelse (Tabell 2). Totalmedelvärdet för tillfredsställelsen av behovet kompetens 
var 5,11. Det, av de basala behoven, som är sämst tillfredsställt rör därmed brister i drivkraft att 
söka nya utmaningar som är optimala för individen i en strävan att behålla och utveckla sin fulla 

kapacitet och sina färdigheter. Dessa brister kopplas till försökspersonernas känslor av 
självförtroende och effektivitet. 

 Medelvärdet av den totala behovstillfredsställelsen (medelvärdet av de tre behovens 

sammanlagda medelvärden) var 5,71. Den försöksperson som hade lägst total 
behovstillfredsställelse hade ett medelvärde på 4,13. Samtliga försökspersoner skattade alltså sin 
totala behovstillfredsställelse på den övre halvan av skattningsskalan, det vill säga delvis eller mer. 
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Då detta överlag innebär ett positivt resultat, skall det inte förbises att ett behov som bara är 

delvis tillfredsställt lämnar mer att önska (Tabell 2). 

Parvisa t-test visar att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan skattningarna av 

tillfredsställelsen av behoven av autonomi och samhörighet. Tillfredsställelsen av behovet av 
kompetens var dock signifikant lägre än tillfredsställelsen av autonomi t(22) = 3,222, p < .017 
och samhörighet t(22) = -4,201, p < .017. För att minimera risken för Typ-1-fel sattes 

signifikansgränsen till  α = .05/3 = .017 och därmed är hänsyn till massignifikans med 

Bonferronis metod tagen.  
 
 
Upplevelse av välbefinnande, delaktighet och stöd för autonomi 

Utöver den basala behovstillfredsställelsen undersöktes även tre andra faktorer, nämligen 
välbefinnande, delaktighet och stöd för autonomi. Försökspersonernas upplevelse av välbefinnande 

erhöll ett medelvärde på 6,03 och därmed upplevde de sig överlag välmående, nöjda med sig 
själva och att de har det bra. Det höga medelvärdet bör dock ses i ljuset av en mycket stor 
variationsbredd (Tabell 3). 

 
Tabell 3. 

Deskriptiv statistik och Cronbachs α för upplevelsen av välbefinnande, delaktighet och stöd för autonomi. (Skala 1-
7) 

* Ej tillämpligt 
 

 
Upplevelsen av delaktighet hade ett totalmedelvärde av 5,55, där det högsta enskilda 
medelvärdet var 7. Försökspersonerna upplevde sig därmed till stor del delaktiga i vardagliga 

göromål, assistansens utformning och aktiviteter i samhället (Tabell 3). 

Faktorn stöd för autonomi undersöktes med hjälp av ett enskilt påstående (Mina personliga 

assistenter uppmuntrar min självständighet) och erhöll ett medelvärde på 6,43 där samtliga 
skattningar gjordes på den övre halvan av skattningsskalan (Tabell 3). 
 
 

Samband mellan behovskomponenter 
 

Då reliabiliteterna (Cronbachs α) hos behovskomponenterna överlag bedömdes som låga 
beräknades faktorpoäng för varje försökspersons skattningar av de olika faktorerna (behoven av 

autonomi, kompetens och samhörighet, samt total behovstillfredsställelse, välbefinnande och 
delaktighet). Faktorpoäng har högre, men ej beräkningsbar, reliabilitet än originalpoäng. Den 
höjda reliabiliteten ökar möjligheterna att påvisa samband. Vid inspektion av punktdiagram 

upptäcktes avvikande individer (outliers), varför individernas faktorpoäng rangordnades inför 
sambandsanalyserna. 

 

 N Minimum Maximum           M SD α  

Välbefinnande 23 2,00 7,00 6,03 1,26 ,78  

Delaktighet 23 2,33 7,00 5,55 1,31 ,64  

Stöd för autonomi 23 4,00 7,00 6,43 ,90 *  
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Behovstillfredsställelse och välbefinnande. 

Korrelationen mellan total behovstillfredsställelse och upplevelsen av välbefinnande var 
signifikant, r = .69, p < .001 (Tabell 4). Av de enskilda behovskomponenterna korrelerade dock 

inte behovet av kompetens med vare sig välbefinnande eller total behovstillfredsställelse. En 
multipel regressionsanalys visade att behovet av samhörighet hade störst betydelse för den totala 

behovstillfredsställelsen, β = 0,578, t = 5,097, p = .0001, behovet av autonomi näst störst, β = 

0,365, t = 3,265, p = .01, och behovet av kompetens hade minst betydelse, β = 0,247, t = 

2,678, p = .05. Detta innebär att samhörighet var det viktigaste behovet för försökspersonerna 

att få uppleva tillfredsställt, att autonomi var näst viktigast och att behovet av kompetens var av 
minst vikt för en upplevelse av tillfredsställelse av de basala behoven. 
 
 
Tabell 4. 
Korrelationer mellan faktorer. 

 Autonomi Kompetens Samhörighet Välbefinnande Total behovs-

tillfredsställelse 

Delaktighet 

 Autonomi       

 Kompetens ,09      

 Samhörighet ,59** ,18     

 Välbefinnande ,60** ,25 ,54**    

 Total behovstillfredsställelse ,73*** ,38 ,84*** ,69***   

 Delaktighet ,33 ,14 ,54** ,34 ,47*  

 Stöd för autonomi ,23 ,24 ,42* ,21 ,35 ,69*** 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

 
 

Trots en korrelation mellan total behovstillfredsställelse och välbefinnande visar en multipel 
regressionsanalys (stepwise) med välbefinnande som kriterium att bara autonomi hade 

signifikant betydelse för upplevelse av välbefinnande β = 0,603, t = 3,468, p = .002 och att 

övriga behov inte var signifikanta. Detta innebär att för välbefinnande, så som det mätts i denna 
studie, var tillfredsställandet av autonomi viktigast av de tre behov som har undersökts. 
Skillnader i definitionen av välbefinnande gentemot tidigare studier kan alltså diskuteras. 

 

 

Delaktighet och stöd för autonomi. 

 

Upplevelsen av delaktighet korrelerade signifikant med den totala behovstillfredsställelsen, men 
framförallt med tillfredsställelsen av behovet av samhörighet, r = .54, p = .01. Detta innebär att 
tillfredsställelse av behovet av samhörighet hade ett samband med en ökad upplevelse av 

delaktighet i sin vardag, samhälleliga aktiviteter samt utformning av assistansen (Tabell 4). Detta 

bekräftas också genom en multipel regressionsanalys som ger β = 0,542, t = 2,952, p = .008 för 

samhörighet och exkluderar övriga behov. 
 
Upplevelsen av delaktighet korrelerade även starkt med upplevelsen av stöd för autonomi från 

de personliga assistenterna, r = .69, p = .001. Resultatet tyder på att en upplevelse av stöd för 
autonomi också hörde ihop med ökad upplevelse av delaktighet och därmed en tillvaro som 
upplevs mindre kontrollerad (Tabell 4). En multipel regressionsanalys med påståendena rörande 
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delaktighet som prediktorer och upplevelsen av stöd för autonomi som kriterium visar att 

påståendet ”Assistansen gör så att jag kan delta i de aktiviteter jag vill i samhället” hade starkast 

förbindelse med upplevelsen av stöd för autonomi β = 0,890, t = 8,941, p < .001. Att känna sig 

delaktig i de vardagliga sysslorna var dock det viktigaste för försökspersonernas totala upplevelse 

av delaktighet, β = 0,973, t = 19,248, p < .001. Då stöd för autonomi och tillfredsställelse av 

behovet av samhörighet jämförs som prediktorer för kriteriet delaktighet, genom en multipel 

regressionsanalys, visar det att ett stöd för autonomi var klart viktigast med β = 0,685, t = 4,311, 

p = .0003 och att tillfredsställelsen av behovet av samhörighet exkluderades. 
 

 

Variabler av vikt för behovstillfredsställelse 
 
Här presenteras fördelningen av relevans för alla påståenden rörande respektive behov. Genom 

en multipel regressionsanalys av de olika påståendena som prediktorer för respektive faktors 

faktorpoäng (kriterium) avgörs hur mycket av variansen som kan förklaras av de olika 
påståendena. Dessa representerar alltså de variabler som är mest viktiga för försökspersonerna 
vad gäller tillfredställandet av behoven. 

 
 
Variabler av vikt för tillfredsställelsen av behovet av autonomi. 

 
För tillfredsställelsen av behovet av autonomi var det viktigaste påståendet för försökspersonerna 
påstående nummer 8. Bara ett påstående (17) var direkt oviktigt, medan övriga påståenden hade 
viss relevans (Tabell 5). 

 
 
Tabell 5. 
Påståenden (variabler) som påverkar tillfredsställelsen av behovet av autonomi ordnade efter vikt med tillhörande 
totalmedelvärden. 

Påstående β M 

 
8. Jag känner mig oftast fri att uttrycka mina idéer och åsikter. 

 
,34 

 
6,2 

 
14. Människor som jag träffar dagligen brukar ta hänsyn till mina 
känslor. 

 
,33 

 
6,6 

 
1. Jag känner mig fri att bestämma över mitt eget liv. 

 
,25 

 
5,1 

 
20. Jag får sällan en chans att bestämma hur jag ska göra saker i min 
vardag. 

 
,23 

 
2,3 

 
11. I min vardag måste jag ofta göra som jag blir tillsagd. 

 
,19 

 
2,4 

 

4. Jag känner mig ofta pressad i mitt liv. 

 

,18 

 

2,9 

 
17. Jag känner att jag oftast är mig själv i vardagliga situationer. 

 
,07 

 
6,0 

 
 

För försökspersonerna var det alltså mycket viktigt att få uppleva en social kontext som tillåter 
att de egna idéerna och åsikterna kan uttryckas, vilket de också uppger att de gör genom sina 
skattningar. Nästan lika viktigt var det att människor i den vardagliga sociala kontexten tar 
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hänsyn till deras känslor, vilket de också uppgav att de gör. Möjligheten att bestämma över sitt 

eget liv uppgavs vara något lägre, så även vikten av detta. Det var dock nästan lika viktigt att få 
uppleva sig vara den som styr över det som händer i vardagen, trots att upplevelsen av detta inte 
var lika tillfredsställd. 

 

Parvisa jämförelser med t-test med signifikansgräns  α = .05 och med Bonferronis korrektion 
visade att påstående 1 och 14 skiljde sig signifikant från varandra, medan övriga påståenden inte 
gjorde det. Detta fick konsekvensen att påstående 1, som genom sin beta-vikt blev viktig för 
tillfredsställandet av behovet, kan anses sämre tillfredsställt än påstående 14. För att tydliggöra 

resultatet är det av vikt att reversera poängen för de negerade påståendena 4, 11 och 20. Dessa 
påståendens låga skattningar representerar alltså, omvänt, en hög tillfredsställelse. 
 

 
Variabler av vikt för tillfredsställelsen av behovet av samhörighet. 
 

Påståendena om tillfredsställelse av behovet av samhörighet uppvisade en jämn fördelning med 

avseende på betydelse. I takt med variablernas stigande betydelse för behovstillfredsställelse 
stiger också försökspersonernas skattningar av behovstillfredsställelse, vilket ger ett mycket väl 
tillfredsställt behov av samhörighet (Tabell 6). 

 
 
Tabell 6. 
Påståenden (variabler) som påverkar tillfredsställelsen av behovet av samhörighet ordnade efter vikt med tillhörande 
totalmedelvärden. 

Påstående β M 

 
9. Jag uppfattar de människor som jag regelbundet träffar som mina 

vänner. 

 
,22 

 
6,7 

 
2. Jag tycker verkligen om de människor som finns i min närhet 

 
,22 

 
6,7 

 
12. Människor i mitt liv bryr sig om mig. 

 
,22 

 
6,7 

 

21. Människor är oftast vänliga mot mig. 

 

,21 

 

6,7 

 
6. Jag kommer överens med människor som jag träffar. 

 
,15 

 
6,4 

 
7.  Jag håller mig oftast för mig själv och har inte så många sociala 
kontakter. 

 
,14 

 
3,0 

 
16. Jag har inte många som jag anser vara nära vänner. 

 
,11 

 
3,2 

 
18. Människor som jag träffar ofta verkar inte tycka om mig så 
mycket. 

 
,09 

 
2,0 

 

 

Parvisa jämförelser med t-test med signifikansgräns  α = .05 och med Bonferronis korrektion 
visade att påstående 9, 2, 12, 21 och 6 hade signifikant högre medelvärden än påståendena 7 och 
16. Påstående 18 skiljde sig inte signifikant från övriga påståenden. De viktigaste påståendena 
för behovets tillfredsställande hade alltså signifikant högre medelvärden än de oviktiga. För att 
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tydliggöra resultatet är det av vikt att reversera poängen för de negerade påståendena 7, 16 och 

18. Dessa påståendens låga skattningar representerar alltså, omvänt, en hög tillfredsställelse. 
 
 

Variabler av vikt för tillfredsställelsen av behovet av kompetens. 
 

Det viktigaste påståendet för tillfredsställelsen av behovet av kompetens var påstående nummer 

10. Två påståenden (5 och 13) var direkt oviktiga, medan övriga påståenden hade alla stor 
relevans (Tabell 7). 
 
 
Tabell 7. 
Påståenden (variabler) som påverkar tillfredsställelsen av behovet av kompetens ordnade efter vikt med tillhörande 
totalmedelvärden. 

Påstående β M 

 
10. Jag har nyligen lärt mig nya intressanta saker. 

 
,35 

 
3,1 

 

3. Jag känner mig sällan kompetent, att ”jag kan”. 

 

,34 

 

3,9 

 
19. Jag känner mig sällan duktig. 

 
,32 

 
2,6 

 
15. I mitt liv får jag sällan en chans att visa hur duktig jag är. 

 
,32 

 
2,3 

 
13. Jag känner oftast att mina prestationer är lyckade. 

 
,03 

 
5,9 

 

5. Människor som jag känner tycker att jag är bra på det jag gör. 

 

,00 

 

6,5 
 

 
Viktigast för försökspersonernas tillfredsställelse var alltså möjligheten att kontinuerligt få lära sig 
nya saker, vilket beskrevs tillfredsställt till en mycket låg grad. Nästan lika viktigt var det att få 

uppleva sig kompetent och duktig, vilket bara var delvis tillfredsställt (Tabell 7). 
 
Minst viktigt för försökspersonernas tillfredsställelse av behovet av kompetens var att få känna 

att de egna prestationerna är lyckade och att andra människor anser att de är bra på det de gör. 
Trots att dessa variabler kan anses relativt oviktiga i sammanhanget var de väl tillfredsställda 
(Tabell 7). 
 

Parvisa jämförelser med t-test med signifikansgräns α  = .05 och med Bonferronis korrektion 
visade att påstående 10 hade signifikant lägre medelvärde än påståendena 5, 13, 15 och 19 och 
att påstående 3 hade signifikant lägre medelvärde än påståendena 5, 13 och 15, men inte lägre 
än påstående 19. Detta innebär att de (för behovets tillfredsställelse) två viktigaste påståendena 

hade ett signifikant lägre medelvärde än övriga. För att tydliggöra resultatet är det av vikt att 
reversera poängen för de negerade påståendena 3, 15 och 19. Dessa påståendens låga skattningar 
representerar alltså, omvänt, en hög tillfredsställelse.  
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Sammanfattning 

 
För att försökspersonerna skall uppleva välbefinnande var det, av de tre basala behoven, viktigast 
att deras behov av autonomi tillfredsställs. De variabler som starkast påverkade denna 

tillfredsställelse representeras av de påståenden som kopplas till behovet i Figur 2. 
 

 

Figur 2. Illustration av faktorernas korrelationer och de påståenden som påverkar dem starkast. 

 

 
Behovet av samhörighet var mycket väl tillfredsställt och behovet av kompetens var endera 
oviktigt eller irreliabelt. 
 

En upplevelse av stöd för autonomi från de personliga assistenterna var mycket viktigt för 
upplevelsen av delaktighet i de vardagliga göromålen, samhällsaktiviteterna och utformningen 
av assistansens. 
 

Då de påståenden som hade störst vikt för tillfredsställandet av de viktiga behoven autonomi 
och samhörighet också var de som erhöll högst skattningar kan den totala 
behovstillfredsställelsen för försökspersonerna anses mycket god. Vad gäller behovet av 

kompetens visades att de påståenden som representerar vad som hade störst inverkan på 
tillfredsställelsen istället hade låga skattningar. Därmed kan det diskuteras hur tillfredsställelsen av 
detta behov kan ökas. 
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Diskussion 

 
 
Syftet med detta examensarbete var att göra en inventering av hur assistanstagare med Luleå 

kommun som assistansanordnare upplever att behoven autonomi, kompetens och samhörighet 
är tillfredsställda. Majoriteten av försökspersonerna uppgav att de har en hög tillfredsställelse av 
dessa behov och nivån av tillfredsställelse korrelerade med upplevelsen av välbefinnande. Detta 
samband har påvisats i tidigare forskning och kan även kopplas till ett flertal andra positiva 

konsekvenser som till exempel positiv utveckling (Ntoumanis et al., 2009), autonom motivation 
(självbestämmande)( La Guardia, 2009) och bättre copingstrategier (Ntoumanis et al., 2009). 

Intressant var att tillfredsställelsen av behovet av kompetens varken korrelerade med 
välbefinnande eller total behovstillfredsställelse. Detta kan bero på att faktoranalysen inte har 
höjt reliabiliteten tillräckligt för att ett verkligt samband ska kunna påvisas, att resultatet 
reflekterar någonting som är unikt för just denna population eller att behovet av kompetens ser 

annorlunda ut för den isolerade gruppen assistanstagare än de i tidigare genomförda studier, till 
exempel universitetsstudenter. Detta fenomen skulle med fördel kunna undersökas i framtida 
forskning. Inga statistiska slutsatser kan alltså dras av försökspersonernas tillfredsställelse av 

behovet kompetens. De låga skattningarna av dess påståenden kan istället ses som en inventering 
av de attityder försökspersonerna har gentemot respektive påstående. 

För välbefinnande, så som det mätts i denna studie, är autonomi den mest essentiella faktorn. Då 

definitionen av välbefinnande har sett ut på ett annat sätt än i tidigare studier bör detta 
uppmärksammas. Detta kan ha varit anledningen till att behovet av kompetens inte korrelerade 
med välbefinnande, vilket var väntat att det skulle göra. Med stor sannolikhet ligger dock 

avvikelsen i själva mätningen av tillfredsställelsen av behovet av kompetens, då denna faktor 
brustit i flera förväntade korrelationer och eftersom reliabiliteten i mätningen av välbefinnande 
kan anses god samt att den uppvisade andra förväntade samband.  

Basal behovstillfredsställelse kan ses som essentiell för individens utveckling och välbefinnande 
och som en positiv konsekvens som yttrar sig i samvarierad grad över ett spektrum av 
behovstillfredsställelse. Enligt SDT är samtliga tre behov basala och det är därför viktigt att 

utreda varför behovet av kompetens utmärker sig i denna studie. Det kan inte sägas hur vikten 
av behovet av kompetens skulle ha yttrat sig vid andra typer av definitioner av välbefinnande. 
Därför ifrågasätts inte den delteori i SDT som beskriver att alla människor har dessa tre basala 
behov. Problemet med uteblivna korrelationer (för behovet av autonomi) kan inte med säkerhet 

besvaras. Det kan dock ifrågasättas hur ett mer reliabelt mått på tillfredsställelsen av behovet av 
kompetens, eller en annan definition av välbefinnande, skulle ha påverkat denna studie. En 
pilotstudie kunde ha minskat denna osäkerhet. 

Den sociala kontextens inverkan på möjligheten till upplevt självbestämmande påvisades genom 
analys av de enskilda påståendena. Genom en multipel regressionsanalys redogjordes för de 

påståenden som hade störst inverkan på tillfredsställelsen av respektive behov. Genom att 

närmare undersöka de påståenden som på så sätt utmärkte sig ges en bild av de upplevelser i 
den sociala kontexten som starkast påverkar behovstillfredsställelsen och därmed 
självbestämmandet och välbefinnandet. När beta-vikterna sedan jämfördes med 

försökspersonernas skattningar av samma påståenden visar det hur den sociala kontexten 
upplevdes lyckas med detta, samt vilka områden som är viktiga för Luleå Kommun som 
assistansanordnare att uppmärksamma för att kvalitetssäkra verksamheten ur detta perspektiv. 

Upplevelsen av stöd för autonomi hade framförallt ett starkt samband med upplevelsen av 
delaktighet, men också med tillfredsställelsen av behovet av samhörighet. Detta är inte 
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förvånande. Då den personliga assistenten ofta utgör en stor del av den sociala kontexten är det 

inte konstigt att en upplevelse av hans/hennes stöd för autonomi både bidrar till en ökad känsla 
av samhörighet och en ökad känsla av delaktighet i tillvaron alternativt en upplevelse av 
minskad kontroll, eller tvärtom. Trots en brist på direkt korrelation mellan stöd för autonomi 

och välbefinnande kan detta stöd alltså eventuellt ha en indirekt betydelse för välbefinnandet.  
Detta kan även sägas för upplevelsen av delaktighet. Sambandet mellan stöd för autonomi och 
delaktighet kan ses som en viktig del i den roll Luleå Kommun har i att uppfylla det 
handikappolitiska målet om delaktighet (Larsson, 2008). Detta, i sin tur, stöder framtida 

forskningsansatser kring användbarheten av SDT i assistansforskningen. Det är inte bara viktigt 
att den personlige assistenten gör det han/hon ska, utan också hur, och vilket förhållningssätt 
och bemötande assistenten erbjuder assistanstagaren. Med utgångspunkt i SDT erbjuder denna 

studie alltså ett perspektiv på hur detta förhållningssätt och bemötande kan utformas. 
 
 
Förslag till Luleå Kommun som assistansanordnare 

Det fanns ett samband mellan upplevelsen av behovstillfredsställelse och välbefinnande för 
assistanstagarna. Framförallt var upplevelsen av ett tillfredsställt behov av autonomi mycket 

viktig för assistanstagarnas välbefinnande. För att assistanstagarna inte skall uppleva stora brister i 
basal behovstillfredsställelse är dock behovet av samhörighet viktigast att fokusera på. Författaren 
menar att den sociala kontextens roll i tillfredsställelsen av dessa basala behov därför bör tas 
hänsyn till vid planering och genomförande av verksamhetens mål. Detta gäller framförallt för 

de viktiga behoven av autonomi och samhörighet där det bör eftersträvas att bibehålla den höga 
tillfredsställelse som assistanstagarna redan hade. Det gäller dock också för behovet av 
kompetens som, trots tveksamheter i relevans, fick mycket låga skattningar på de viktigaste 

påståendena. Dessa påståenden representerar alltså områden i tillfredsställelse av behovet där det 
finns stort utrymme för förbättringar. För assistanstagarna är det mycket viktigt att få lära sig nya 
saker, känna sig kompetent och duktig samt att få visa detta för andra. 

Upplevelsen av stöd för autonomi hör ihop med upplevelsen av att känna sig delaktig i sitt eget 
liv, samhället och i hur assistansen utformas. Författaren förslår därför att verksamheten 
underhåller/vidareutvecklar de förhållningssätt som bidrar till en positiv social kontext ur detta 

perspektiv. När assistanstagaren upplever autonom motivation kan han/hon även reglera yttre 
motivatorer på ett mer autonomt sätt och därmed känna delaktighet även i processer där någon 
utomstående måste ta det slutgiltiga beslutet eller där utomstående faktorer måste ta stort 
utrymme i assistanstagarens liv. 

Genom rättigheten personlig assistans beskrivs att assistanstagare skall ha samma möjligheter 
som icke assistanstagare. Vilka dessa är bör, och kan, hittas i de handikappolitiska värdena som 

ligger till grund för LSS. För att bedöma den verkliga kvalitén bör det alltså inte fokuseras för 
mycket på praktikaliteter, utan låta debatten gå djupare än att låta människor bli administrativa 
kategorier. Det är viktigt att alltid låta den handikappolitiska kärnan vara stommen för hur 
verksamheten (och dess värdegrund) kan utvecklas och att fortlöpande utvärdera hur 

assistanstagare upplever att deras behov blir tillgodosedda. Då bildas tydliga riktlinjer för ett 
kvalitetsinriktat arbete. 

Eftersom studiens resultat inte är generaliserbara till hela populationen är det viktigt att 
uppmärksamma spridningen, som sådan, av assistanstagarnas upplevelser. Detta gör att olikheter 
belyses och tillvaratas som en värdefull indikation på hur viktigt det kan vara med ett 
gemensamt förhållningssätt som underbygger alla assistanstagares möjligheter till optimal 

utveckling och välbefinnande. Då kan insatsen personlig assistans kvalitetssäkras och inte 
upplevas som ännu ett funktionshinder som samhället inte lyckas överbrygga. 
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Luleå kommun bör inte ses som direkt ansvariga för enstaka detaljer som ur detta perspektiv 

kan påverka välbefinnandet. Exempelvis bör de copingstrategier assistanstagare använder för att 
anpassa sig till sitt funktionshinder inte kopplas direkt till Luleå kommun. Vad detta perspektiv 
har att erbjuda är däremot en syn på hur Luleå kommun kan erbjuda en social kontext som, 

enligt samma exempel, inte underminerar dessa optimala copingstrategier. 

 
Reliabilitet och validitet 

Del två av enkäten utgörs av ett mätinstrument som tidigare har använts vid olika typer av 
reliabilitetstestade undersökningar. Det finns dock inga studier gjorda som enbart har inriktat 

sig på assistanstagare, alltså just denna form av stödinsats. Det finns en risk att populationen som 
sådan kräver en omarbetning av instrumentet för att även kunna säkerställa kongruensen i 
mätsäkerheten för just detta instrument, framförallt för behovet av kompetens. Kanske ser 
behovet av kompetens annorlunda ut för människor som har stora hjälpbehov. 

De instrument som har använts vid mätning av välbefinnande i liknande studier bedömdes för 
omfattande för denna studie eller för generella, då de förbiser den unika populationen. 

Författaren skapade istället tre påståenden rörande välbefinnande, vilka även innan 
faktoranalysen hade en intern konsistens som kan anses acceptabel. Skillnader mellan 
definitionen av välbefinnande i denna studie jämfört med andra kan dock ha bidragit till 
skillnader i resultat, till exempel rörande hur tillfredsställelsen av behovet av kompetens 

korrelerar med välbefinnandet. 

Det låga antalet frågor per faktor (för faktorerna delaktighet, välbefinnande och stöd för 

autonomi) sänker innehållsvaliditeten något, dock kan den uppenbara validiteten (face validity) 
upplevas acceptabel.  

Nio av de tjugoen påståenden som utgjorde del två av enkäten hade negerad formulering. De 
nio negerade påståendena var jämnt fördelade över de tre behoven. En eventuell felanvändning 
av svarsskalan på grund av dessa negeringar kan vara en bidragande orsak till lägre reliabilitet. 
Sannolikheten för att detta skall ha varit en övergripande orsak till låg reliabilitet bedöms dock 

som låg. Anledningen till denna bedömning är att det enda behovet (samhörighet) som visat ett 
mönster av signifikanta skillnader mellan just negerade och icke negerade påståenden uppvisade 
en acceptabel nivå av reliabilitet vid mätning av intern konsistens. Sporadiskt felanvändande av 

svarsskalan kan inte uteslutas även om risken för detta skulle öka om de negerade påståendena 
varit färre i relation till de icke negerade. 

Försökspersonernas skattningar innehåller individuella, subjektiva variationer i tolkningar av 

påståendena. Dessa subjektiva tolkningar, attityder och till och med behovstillfredsställelsen, i sig, 
kan förändras över tid. Därför kan en konstans, ur perspektivet reliabilitet, inte garanteras. 

Påståendena rörande delaktighet syftade bland annat till att belysa hur de handikappolitiska 

målen skulle kunna studeras i ämnet psykologi. Dessa utformades utifrån innehållet i LSS, men 
skulle kunna utvecklas för att få en mer heltäckande mätning av det handikappolitiska målet. 
Detta kräver dock en mycket tydlig formulering av de olika politiska värden som berörs. I 

denna studie var syftet inte att precisera ett mått på delaktighet så som det bör representeras 
enligt LSSs, utan som ett förslag på hur upplevelser kring genomförandet av politiska mål skulle 
kunna mätas. 

Ett problem vid mätningar av assistanstagare är deras behov av hjälp att svara på en enkät. De 
påståenden som skattades är av både privat och intim karaktär, vilket kräver mycket av den som 
måste uppge sina skattningar för den person (i de flesta fall den personlige assistenten) som 
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sedan skall skriva ner dem. Speciellt när försökspersonen skall uppskatta något som i 

förlängningen också rör den personliga assistenten. Det finns alltid en risk att en sådan situation 
kan hämma försökspersonen i sin strävan att svara helt ärligt. Detta kan också vara en faktor 
som orsakat den låga svarsfrekvensen, vilken i sin tur har försvårat generaliseringar. 

En bortfallsanalys är i detta fall viktig. På grund av sekretess kunde en sådan dock inte 
genomföras. Då populationen består av människor, enligt LSS definition av personkretsen, med 
stora funktionshinder (av både fysisk och psykisk karaktär) och omfattande behov av stöd och 

service finns det en stor risk att några i den valda populationen på grund av mycket stora 
hjälpbehov av olika slag inte klarar av att delta i en sådan här studie. Deras upplevelser uteblir 
därför helt, vilket bidrar till brister i resultatet. Kopplat till SDT kan författaren också finna en 

orsak till bortfall i de assistanstagare som hade en lägre behovstillfredsställelse och därmed också 
yttre regleringar av sitt beteende och lägre motivation, alternativt att de var amotiverade.  Det 
kan alltså inte uteslutas att de som hade lägst behovstillfredsställelse till stor del representeras av 
bortfallet. Detta inbjuder till ytterligare reflektioner kring hur viktigt det kan vara att ta 

ställning för att skapa en social kontext som främjar de variabler som påverkar assistanstagarnas 
behovstillfredsställelse, eftersom denna studies positiva resultat kring behovstillfredsställelse och 
välbefinnande inte kan generaliseras. Det är också viktigt att reflektera över hur det kan studeras 

om de assistanstagare med störst hjälpbehov får sina behov tillfredsställda. Kan deras subjektiva 
upplevelse av tillfredsställelse studeras trots att det finns svårigheter för vissa assistanstagare att 
förmedla detta. Bortfallet är alltså intressant även ur denna synvinkel, nämligen genom vad som 
krävs av en assistanstagare för att han/hon skall kunna hävda sina behov. Det som krävs är att 

assistanstagaren klarar av att formulera dessa behov både med fysisk ork och kognitiva 
färdigheter. Detta leder i förlängningen också till att det i nuläget bara är de som kan formulera 
sina behov som kan få dem kvalitetssäkrade. I värsta fall leder detta till att de som har det ”bäst” 

är de som får ”rätt” hjälp. Tillfredsställelsen av universella basala behov kan därför verka som en 
grundnivå för kvalitetssäkring och därmed utvecklas mot specifika individuella mål i enlighet 
med politiska riktlinjer. 
 

 
Forskningsetiska överväganden 

Försökspersonerna informerades om att undersökningen var frivillig, att anonymitet 
garanterades och om att resultaten skulle användas i ett examensarbete (Bilaga A). 

På grund av sekretess är den använda populationen svår att undersöka. Olika metoder 

övervägdes för genomförandet, men sekretess och brist på frivilliga till intervjuer fick slutligen 
styra hur det fortlöpte. Anonymiteten försäkrades i ett missivbrev, men var dock omöjlig att 
säkerställa då majoriteten av försökspersonerna hade ett behov av hjälp att svara. Personliga 

assistenter omfattas naturligtvis av sekretess, men anonymiteten är ändå röjd redan i första ledet. 
För framtida forskning är detta ett område som behöver mer uppmärksamhet. 
 
 

Förslag till framtida forskning 

Syftet och resultaten av denna studie bör ses som ett försök att göra en teoriförankrad 

kvalitetsbedömning av verksamheten personlig assistans. Då det finns olika assistansanordnare att 
välja mellan tyder detta på att innehållet i utbudet är varierat på något sätt. Det skulle vara 
intressant att jämföra med andra assistansanordnare och med ett (för den specifika 
populationstypen) utvecklat instrument där samtliga handikappolitiska värden representeras i sin 

sanna definition. Handlar variationen i utbudet enbart om tycke och smak eller leder de olika 
assistansanordnarna också till signifikanta skillnader i hur de politiska målen nås? 
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Då det finns stora svårigheter att undersöka en hel population, och även att få en slumpmässig 

representativitet av den, öppnar detta upp till en debatt om huruvida en kvalitetssäkring kan 
vara möjlig. Både studiens och insatsens (personlig assistans) lämplighet kan undersökas utifrån 
den nuvarande definitionen av personkretsen. Hur kan en population med denna typ av 

personkrets undersökas på ett bra sätt? Kan stödformen personlig assistans anses som den bästa 
lösningen att förverkliga rättigheter för samtliga personer i personkretsen, även om den inte kan 
kvalitetssäkras?  
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Bilaga A Enkät 

Hej! 

 

Jag heter Lina Eriksson och går sista terminen på psykologiprogrammet på Luleå 

Tekniska Universitet. Jag gör ett examensarbete där jag undersöker upplevelser av 

personlig assistans i Luleå kommun i syfte att kunna föreslå förbättringar av 

verksamheten - och jag behöver Din hjälp!  

 

Jag hoppas att Du vill ta Dig tid att läsa igenom denna enkät och svara på 

frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. Dina svar kommer att behandlas helt 

anonymt, de kommer inte att kunna spåras tillbaka till Dig och Din medverkan är 

naturligtvis helt frivillig. Om Du behöver, ta gärna hjälp av Din personliga 

assistent, god man/förvaltare, anhörig eller vän.  

 

Den besvarade enkäten läggs i det bifogade svarskuvertet och postas så snart som 

möjligt. Svaren sammanställs av mig och kommer att presenteras i en 

examensuppsats. Om Du har några frågor får Du gärna höra av dig! 

 

Tack så mycket för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar 

 

/Lina   

 

 

Mobilnummer: ***** 

E-post: ***** 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  



 



 



 



 



 



 

 


