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Sammanfattning
Att arbeta som personlig assistent innebär att vara delaktig i den funktionshindrades dvs, brukarens 

dagliga livsföring, under de tider på dygnet denne behöver det. Det finns både positiva och negativa 

upplevelser av yrket som personlig assistent. De positiva är att yrket ger både mening och ansvar. 

Yrket upplevs även som tillfredsställande genom att vara till nytta och glädje för en annan 

människa. De negativa upplevelserna av yrket som personlig assistent innebär bland annat att 

arbetet innebär mycket ensamarbete, är lågt avlönat, fysiskt tungt och slitsamt samt att föräldrar och 

anhöriga till brukaren kan uppfattas som krävande.

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka trivselfaktorer som finns bland personliga 

assistenter samt även undersöka hur dessa assistenters olika perspektiv på yrket påverkar trivseln. 

Materialet för att besvara uppsatsens syfte har inhämtas genom en enkätstudie som riktat sig till 

yrkesverksamma assistenter.

Resultatet ifrån enkätstudien är analyserad utifrån Aaron Antonovskys KASAM som fokuserar på 

hälsofrämjande faktorer, och begreppet Empowerment som fokuserar på människors kontroll över 

sina egna liv. I uppsatsens har dessa två teoretiska perspektiv sammankopplas med den upplevda 

trivseln i yrket.

I resultatet framkom det att majoriteten av alla assistenter som deltog i enkätstudien trivdes i yrket. 

Utifrån uppsatsens slutsats har bland annat följande trivselfaktorer identifieras.

 att assistenten och brukaren delar samma intressen

 att assistenten upplever att denne har stöd ifrån både sina kollegor och sin chef.

 att assistenten har en trygg anställningsform

 att assistenten trivs med sin brukare

Nyckelord: Personliga assistenter, Trivsel, trivselfaktorer.
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Abstract
To work as a personal assistent is to participate into the disabled everyday life during the times of 

the day and night when the person needs it. There both positive and negative experiences to work as 

a personal assistant. The positive is that the profession as a personal assistant is that it gives 

meaning and respoibility. The profession is also satisfying through giving benefits and joy to 

another person. The negative experiences of the profession as a personal assistant is the fact the 

profession includes working alone, it’s a low paid job, heavy in the physical form  and 

backbreaking, and also that parents and relatives to the costumer can may be perceived as 

demanding

The purpose to this essay is to find out of what feel-good-factor there is among personal assistants 

and to find out how the assistants different perspective of the profession effects the feel-good-factor. 

The material to answer this study has been collected through a questionnaire study who people who 

works as a personal assistant.

The result from the questionnaire study is analyzed from Aaron Antonovskys KASAM which 

focuses on the health benefit factors, and terms as Empowerment which focuses of the human 

control of their own life’s. This Essay has two theoretical perspective connected to the feel-good-

factor in the profession   

The result showed that the majority of all the assistants that participated in the questionnaire study 

thrived in the profession. Based on the essay's conclusion included the following job satisfaction 

factors identified. 

 The assistant and the user share the same interests 

  The assistant feels that he has support from both his colleagues and his boss. 

  The assistant to a secure form of employment 

  Assist to thrive with its users

Keywords: Personal assistent, satisfaction and feel-good-factor
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Inledning
Yrket som personlig assistent har uppstått genom den lagstiftning som ger särskilt definierade 

personer med funktionshinder rätt till personlig assistent (Larsson & Larsson, 2004). Att arbeta som 

personlig assistent innebär att vara delaktig i den funktionshindrades dvs, brukarens dagliga 

livsföring, under de tider på dygnet denne behöver det.

Det är brukaren själv som bestämmer över de personliga assistenterna. Detta innebär att brukaren 

själv har rätt välja vem som ska anställas, i vilka situationer assistansen ska ges, hur den ska ges och 

vad som ska göras. I det fall då brukaren inte själv kan föra sin talan får vårdnadshavare eller 

dennes god man göra det åt dem (Fagerlund & Frisk, 2003).

Assistenternas arbetsuppgifter är att tillsammans med brukaren utföra de sysslor som brukaren 

skulle ha gjort om denne inte haft sitt funktionshinder. Den mest självklara arbetsuppgiften en 

assistent har är att hjälpa brukaren med dennes personliga hygien. Om brukaren har egna små barn 

och behöver hjälp sköta dessa är det assistentens uppgift att hjälpa till, även om det inte är barnen 

som är berättigad till personlig assistans. Assistenter förväntas även dela hushållssysslorna med 

brukarens eventuella sambo, make eller maka vilket innebär att arbetsuppgifter såsom matinköp, 

tvätt, städning, trädgårdsskötsel och biltvätt förekommer i yrket. 

Eftersom det är brukaren som bestämmer vad assistenten ska göra, kan detta  bli problematiskt 

särskilt om brukaren inte är kapabel till ett adekvat omdöme, i sådana fall måste assisteten själv 

avgöra vad som är bäst för brukaren. De brukare som utnyttjar sin bestämmanderätt gentemot sina 

assistenter har ofta en stor omsättning på personliga assistenter, på grund av att en ömsesidig 

respekt för  parternas välbefinnande saknas (Dehlin, 1997). För att klargöra vad  assistenterna ska 

göra och under vilka tider på dygnet hjälpen ska ges, görs en  utredningen i varje enskilt fall som 

ligger till grund för beslutet om antalet assistanstimmar. Dock är det brukaren själv som avgör vem 

som får tillåtelse att ta del av underlaget (Dehlin, 1997).   

Att arbeta som personlig assistent kräver ingen formell kompetens, utan kompetenskraven bestäms 

utifrån brukaren eller brukarens anhörigas önskemål. De personliga egenskaperna hos assistenterna 
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är ofta mer avgörande än yrkeserfarenhet och utbildning samt den ”personkemi” som uppstår 

mellan brukare och assistent för hur mötet i dagliga situationer upplevs. Dock finns de vissa brukare 

som efterlyser assistenter med sjukvårdsutbildning eller sjukvårdserfarenhet på grund av 

medicinering och personlig omvårdnad. Medens andra brukare vill att assistenten ska vara som ett 

”oskrivet blad” som kan formas och utbildas helt ut efter brukarens egna behov. Det är dock vanligt 

förekommande att brukare önskar att assistenten ska dela hans eller hennes intressen, för att 

undvika konflikter på grund av olika attityder till intresset/intressena (Dehlin, 1997).

Det finns både positiva och negativa upplevelser av yrket som personlig assistent. De positiva är att 

yrket ger både mening och ansvar. Enligt Dehlin (1997) upplevs yrket även som tillfredsställande 

genom att vara till nytta och glädje för en annan människa. De negativa upplevelserna av yrket som 

personlig assistent innebär bland annat att arbetet innebär mycket ensamarbete, är lågt avlönat, 

fysiskt tungt och slitsamt samt att föräldrar och anhöriga till brukaren kan uppfattas som krävande. 

Yrket upplevs även som psykiskt påfrestande på grund av den svåra balansgången att i vissa 

situationer ha det övergripande ansvaret för brukaren, för att i andra situationer stå tillbaka för 

brukarens eller dennes anhörigas önskemål över vad som ska göras eller inte göras (Dehlin, 1997). 

 Denna uppsats  kommer endast att  fokusera på personliga assistenters och deras upplevda trivsel 

faktorer i yrket. Detta innebär att brukarnas syn på sina assistenter inte kommer att studeras, då det 

är assistenternas egna upplevelser av yrket som undersöks. För att kunna studera trivselfaktorer hos 

personliga assistenter kommer en enkätundersökning göras, med personer som arbetar som 

personlig assistent. 

Anledningen till att just personliga assistenter studeras är dels för att det finns få svenska studier 

som faktiskt behandlar personliga assistenter som yrkesgrupp ,vilket kan bidra till en ökad 

förståelse för yrket (Larsson & Larsson, 2004). Men även för att yrket som personlig assistent ses 

av många som ett genomgångsyrke med en lågstatus. Med en hög personalomsättning som 

uppskattas av socialstyrelsen (2007) vara 40 %, en hög personalomsättning bekräftas även i Larsson 

och Larssons (2004) studie, där det endast var 39 % av assistenterna som hade planer att stanna kvar 

i yrket. Trots detta är det enligt  Ahlström, Sundmark & Wetterstrand (2001) få personliga assistenter 

som inte trivs med sitt yrke. Det finns även många assistenter som ser yrket som meningsfullt och 

ansvarsfullt. Yrket ses av många assistenter som tillfredsställande genom att assistenter upplever att de 
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är till nytta och glädje för en annan människa (Dehlin, 1997).  Av denna motsägelsefyllda beskrivning 

av upplevelser av yrket är det intressant att studera vad i yrket som gör att assistenter faktiskt trivs.  

Det är även intressant att ur en sociologisk synvinkel att studera hur assistenters relation till sina 

brukare, och assistenternas egna syn på yrket påverkar trivseln och upplevelsen av det.

I och med att de är brukaren som styr assistenternas arbetsuppgifter är de ur ett teoretiskt perspektiv 

intressant att studera i vilken utsträckning assistenterna själva känner att de har kontroll  över sin 

egen arbetssituation. Samt i vilken utsträckning de tre komponenterna begriplighet, meningsfullhet 

och hanterbarhet som ingår i KASAM-perspektivet återfinns assistenternas dagliga arbete 

(Antonovsky, 2005).

Syfte

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka trivselfaktorer som finns bland personliga 

assistenter samt även undersöka hur dessa assistenters olika perspektiv på yrket påverkar trivseln. 

Svar på dessa frågor om trivselfaktorer skulle kunna hjälpa assistentsamordnare att i framtiden 

rekryterar personal, samt även öka förståelsen för vad som assistenterna anser fungera bra i yrket 

därmed kunna arbeta för att främja dessa faktorer i framtiden.

Frågeställning

 Vilka trivselfaktorer finns i yrket som personlig assistent?

 Hur påverkar assistenternas egna perspektiv på yrket trivseln?
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Personlig assistans: en bakgrund 
Yrket som personlig assistans tillkom på den svenska arbetsmarknaden 1994, då lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) instiftades. Därmed upphörde Omsorgslagen och 

elevhemslagen att gälla (Everitt, 2005). Förutom personlig assistsans ger LSS även rätt till andra 

former av stöd och service till vissa funktionshindrade, där bland annat ledsagarservice, 

kontaktperson och daglig verksamhet. LSS bygger på vissa grundläggande principer där bland en 

helhetssyn, som innebär att stödåtgärder ska planeras och ges till syfte att den enskildes tillvaro ska 

fungera. Målet med LSS och likväl den övriga handikappolitiken är att främja järnlikheter i 

levnadsvillkor, och även ge funktionshindrade en full delaktighet i samhället (Everitt, 2005). 

För att få rätt till personlig assistans med stöd LSS måste en person tillhöra någon av de följande 

personkretsar som anges §1 LSS :

 Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknade tillstånd

 Personkrets 2: Personer som efter utvecklingssåren fått en hjärnskada genom yttre våld eller 

kroppslig sjukdom.

 Personkrets 3: Personer med andra funktionshinder än begåvningsmässiga. 

Med utgångspunkt från LSS innebär personlig assistans ett personligt utformat stöd som ges till de 

personer som på grund av stora och bestående funktionshinder inte själv klarar av att sköta sina 

grundläggande behov. Som nämnds ovan ska personlig assistans bidra till  ökade möjligheter att den 

funktionshindrade ska kunna leva ett självständigt liv. Detta kan innefatta hjälp med personlig 

hygien, måltider och upprätthålla ett socialt liv. Stödet i form av personlig assistans ska i olika 

verksamheter och under olika tider på dygnet. De personer som har rätt till personlig assistans ska 

enligt LSS ha ett stort inflytande över valet av assistent och hur och när hjälpen ska ges. Som 

personlig assistent kan man vara anställd hos kommunen, kooperativt, i en organisation eller åt ett 

företag. Som personlig assistent kan man även vara anställd av den funktionshindrade själv (Everitt, 

2005). 

För personer över 65 år gäller vissa begränsningar i rätten att få personlig assistent. För de personer 

som redan före sin 65-års dag haft rätt till personlig assistans får behålla  stödet även efter det han 
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eller hon fyllt 65. Om en person före 65 års ålder ansöker om personlig assistent men får ansökan 

beviljad först efter 65 års dagen har rätt till insatsen. Dock beviljas inte ansökningar om utökade 

insatser av personlig assistans efter de den enskilde fyllt 65 år (Everitt, 2005). 

Tidigare forskning om yrket personlig assistans
I Egards (2011) studie framkom det att det är personkemin dvs, att brukare och assistent trivs ihop 

som är den viktigaste komponenten för att relation mellan brukare och personlig assistent ska 

fungera. Detta eftersom assistenten finns vid brukarens sida i alla tänkbara vardagssituationer såsom 

på arbetet, i hemmet eller på fester med brukarens släkt och vänner. 

Flera av de personliga assistenterna i Egards (2011) studie berättade att de utgått ifrån brukarens 

kön, ålder eller intressen när de sökt arbete som personlig assistent. Det är främst kvinnliga brukare 

och kvinnliga assistenter som lägger stor vikt att den andra parten är av samma kön. Detta beror 

främst på att det uppfattas som pinsamt ifrån brukarens sida att exempelvis, klä av sig för en annan 

man än sin egen partner. Dock var manliga brukare inte lika angelägna som de kvinnliga att anställa 

assistenter av samma kön. Fördelningen av män och kvinnor i yrket som personlig assistent  är 

starkt kvinnodominerat vilket framkom i Larssons & Larssons (2004) studie där 81% av de 

svarande var kvinnor och resterande män. Dock var andelen män under 40 år något större  i studien 

(21%) i jämförelse med män över 40 år (17%). Att assistenter är i ungefär samma ålder som sin 

brukare är enligt Egard (2011) viktigt, för att undvika en föräldrar- barn relation mellan brukare och 

assistent, men även för att assistenten ser brukaren mer som en vän och upplever att det går att vara 

sig själv tillsammans med brukaren. Enligt Ahlström, Sundmark & Wetterstrand (2001) underlättas 

relationen mellan brukare och assistent även när de delar samma intresse, något som även bekräftas 

av Dehlin (1997) Dessa personliga matchningar avseende intressen, ålder och kön är av betydelse 

för hur assistenter och brukare trivs ihop och för hur arbetsrelationen mellan partnerna kommer att 

fortskrida (Egard, 2011).

Enligt Larsson & Larsson (2004) är mötet mellan assistent och brukare avgörande för hur vida 

assistenten trivs i yrket. I Larssons och Larssons studie var det en relativt stor andel av assistenterna 

som trivs mycket bra i yrket. Det var även en stor grupp av assistenterna som uppgav att de trivdes 

bra, det fanns dock en viss skillnad i trivseln mellan de olika åldrarna där assistenterna över 40 år 
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trivdes mycket bra i  lite större utsträckning än de under 40 år.  Trivseln med att  arbeta i någon 

annans hem var även den hög hos assistenterna som ingick i Larssons och Larssons (2004) studie.

När det gäller assistenternas karaktärisering av relation till sin brukare framkom det i Larsson & 

Larssons (2004) studie att 47% av assistenterna kände att det hade lika mycket yrkesmässig som 

kamratlig relation med sin brukare. Det var bara 9% av alla assistenter i studien som upplevde sig 

främst ha en kamratlig relation med sin brukare medens det var 13% som ansågs sig främst en 

yrkesmässig relation till brukaren. 

Personalomsättning och rekrytering

Personal omsättningen inom yrket som personlig assistent är stor, enligt socialstyrelsen (2007) så 

söker två av fem personliga assistenter nytt  arbete. Detta bekräftas även av Larsson & Larsson 

(2004)  där  endast  38,5%  av  assistenterna  hade  planer  att  stanna  kvar  i  yrket.  Den  stora 

personalomsättning kan enligt Gough (1994) bero på svårigheter för assistenterna att anpassa sig till 

de arbetsvillkor som yrket innebär. Enligt Socialstyrelsen (2007) kan de personliga assistenterna 

som väljer att lämna yrket delas in i olika kategorier. 

 Assistenter som inte trivs i yrket och därför söker sig till ett annat yrke. 

 Assistenter som visserligen trivs bra men ändå inte ser någon framtid i yrket på grund av 

bland annat svårigheter att  få en heltidstjänst,  osammanhängande arbetstider och mycket 

ensamarbete.

 Uppfattningen om att man inte ska arbeta med samma brukare hur länge som helst eftersom 

det blir enformigt och att assistent och brukare tröttnar på varandra med tiden.

Den största anledningen till assistenternas yrkesval i Larsson & Larssons studie var viljan att arbeta 

med människor (29%) . Intresset för att jobba inom vård, omsorg, stöd och service var också en 

relativt  stor  anledning  till  assistenternas  val  av  yrke  (21%).  Dock  var  det  även  ett  stort  antal 

assistenter i studien som uppgav att det inte fanns någon särskild anledning till att de valt yrket 

(19%). 

När  det  gäller  sysselsättningsgraden  för  personliga  assistenter  så  framkom  det  i  Larssons  & 

Larssons (2004) studie att det var 59% av assistenterna som arbetade 75% eller mindre av heltid. 
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Där  arbetet  mestadels  var  förlagd  på  både  dagtid  och  kvällstid/natt.  Den  vanligaste 

anställningsformen  för  de  personliga  assistenterna  i  Larssons  & Larssons  studie  var  tillsvidare 

anställning (43%). Dock var den näst vanligaste anställningsformen timanställning (37%)

Rekryteringen av personliga assistenter kan ske på olika sätt. Vissa svarar på platsannonser eller tar 

själv kontakt med arbetsgivaren (Larsson & Larsson, 2004). En mycket vanlig rekryteringsväg inom 

yrket  är  dock  via  kontakter  genom  vänner  och  bekanta,  samt  genom andra  som  arbetar  som 

personlig  assistent.  I  Larsson  &  Larsson  (2004)  studie  framkom  det  att  det  dock  flesta 

privatanställda assistenter  blivit anställda efter de hade svarat på en platsannons.

Arbetsmiljö och upplevda problem i yrket

Det arbetsmiljöproblem som förekommer i  yrket som personlig assistent kan kategoriseras som 

såväl fysiska som psykosociala arbetsmiljörisker. Dock menar många assistenter på att det inte är 

det i första hand att arbetet är fysiskt tungt, utan att de är psykiskt påfrestande. Framförallt beror det  

på  att  arbetet  är  i  så  hög  grad  förlagd  till  någon  annans  hem  som  upplevs  som  den  största 

påfrestningen. Att arbetet är förlagt i brukarens hem innebär att assistenterna ofta saknar kollegor, 

samt är det ofta svårt att gå ifrån för rast (Socialstyrelsen, 2007). 

Gällande den fysiska arbetsmiljön hos personliga assistenter är  det främst belastningsskador till 

följd av tunga lyft som står i fokus. Trots denna arbetsmiljö risk förekommer det motstånd från 

brukare  och  anhöriga  mot  att  installera  exempelvis  höj-  och  sänkbara  sängar  och  liftar  för  att 

underlätta assistenternas arbetsmiljö. Det är inte bara i brukarens hem assistenter kan få hinder i sin 

arbetsmiljö, även i samhället kan de få problem med tillgänglighet till olika lokaler vilket kan leda 

till att assistenterna tvingas till tunga lyft eller att brukaren får avstå från vissa aktiviteter. Vissa 

brukare inser inte heller alltid  hur fysiskt tungt assistentens arbete är (Socialstyrelsen, 2007). 

En stor del  av arbetsmiljöriskerna hos  personliga assistenter  kan hänvisas  till  den psykosociala 

arbetsmiljön. I yrket som personlig assistens finns en inbyggd konflikt  i och med att  brukarens 

intressen  och  behov  ibland  ställs  emot  assistenternas  arbetsmiljö  intressen.  Den  psykisk 

belastningen  i  personliga  assistenters  arbetsmiljö  består  främst  av  känslor  av  utsatthet  eller 

otillräcklighet,  hot  och  våld,  begränsat  handlingsutrymme,  och  kunskapsbrist.  Dock  uppfattas 

möjligheterna att få stöd i jobbiga situationer, exempelvis om de är osäkra över sin yrkesroll som 
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goda (Socialstyrelsen, 2007)

I Larssons & Larssons (2004) studie uppgav mer än hälften av de personliga assistenterna att de 

upplevde sin relation till sin brukare som mycket bra. I studien framkom det att trots att relationen 

ansågs fungera bra  uppkom det lätt missförstånd mellan assistent och brukare. Att assistentens 

relation till sin brukare ibland upplevs som psykiskt påfrestande beror enligt Larsson & Larsson 

(2004) på att assistenterna uppfatta brukaren eller dennes anhöriga som besvärliga eller känner sig 

utlämnad i arbetssituationen. 

Ensamarbete  är  dock  det  största  genomgående  arbetsmiljöproblemet  hos  personliga  assistenter. 

Vanligt förekommande är det att assistenter trots att de trivs bra med yrket, väljer att söka sig till  

andra arbeten exempelvis, gruppboenden på grund av  att det förekommer så mycket ensamarbetet. 

Avsaknaden av kollegor upplevs som problematisk och kan bland annat innebära:

 Att assistenter upplever isolering framförallt om brukarens verbala förmåga är begränsad.

 Att assistenter som en konsekvens känner brist på stimulans och trygghet.

 Att assistenters ensamarbete skapat osäkerhet hos dem själva.

 Att assistenter saknar en grupptillhörighet (Socialstyrelsen, 2007)

Dock finns det även assistenter som ser frånvaron av en stor personalgrupp som positivt, eftersom 

det  medför  större  variation  av  arbetsuppgifter  samt  frånvaro  av  konflikter  i  arbetsgruppen 

(Socialstyrelse, 2007). Det förekommer även att det blir motsättningar mellan assistenter, detta sker 

främst när kommunikationen emellan dem inte fungerar. En del assistenter upplever även att de får 

offra sitt privatliv då andra assistenter och brukare ringer hem till dem på deras fritid. Konflikter 

assistenter emellan kan även uppstå när inte alla assistenter anses göra sitt jobb tillfredsställande 

(Ahlström, Sundmark & Wetterstrand 2001). 

 

I en studie av Dehlin (1997) så saknade de personliga assistenterna personalvårdande insatser såsom 

personalträffar där de kunde utbyta erfarenheten med andra personliga assistenter, handledning där 

assistenterna kunde få stöd och hjälp för hur de ska agera i svåra situationer. Assistenterna i studien 

saknade  även  vidareutbildning  i  frågor  som rör  brukaren  samt  i  ergonomi,  sjukgymnastik  och 

kommunikation. 
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Andra  upplevda  problem  i  yrket  som  personlig  assistent  är  enligt  Ahlström,  Sundmark  & 

Wetterstrand (2001) bland annat  att  assistenterna upplever  att  de saknar  tillräcklig kunskap om 

brukarens sjukdom och mediciner. Det finns assistenter som har genomgått kortare kurser om detta 

men anser att det ändå inte har gett tillräckligt med kunskap. I och med vissa assistenter saknar 

kunskap om brukarens sjukdom och mediciner leder det till att assistenterna börjar tvivla på sig 

själva och känner sig otrygga i sin yrkesroll.

Många personliga assistenter i Larssons & Larssons (2004) studie hade tidigare haft arbeten mer 

anknytning till vård- och omsorg.  Hela 58 % av de assistenter som deltog i studien hade tidigare 

haft  ett  arbete  med anknytning till  vård-  och omsorgs  området.  Dock fann Larsson & Larsson 

(2004) att det fanns en stor skillnad mellan kvinnliga och manliga assistenters tidigare anknytning 

till vård- och omsorgsområdet, där det endast var 37% av männen som hade en tidigare anknytning 

till  vård-  och omsorgsområdet  där  motsvarande siffra  för kvinnorna var  63%. Enligt  Ahlström, 

Sundmark & Wetterstrand (2001) finns det assistenter som känner sig ej tillräckligt aktiverade, och 

vill ha mer att göra på arbetet. Att vara med en och samma brukare en heldag upplevs av vissa 

assistenter som enformigt och långtråkigt. Att bara vara brukarens armar och ben utan att behöva 

tänka kan upplevas av assistenter som inte stimulerande för deras egen utveckling.

Strategier för att hantera problem i yrket

Enligt  Ahlström,  Sundmark & Wetterstrand (2001) så  finns  det  olika  strategier  som personliga 

assistenter använder sig av för att hantera problem som uppkommer i yrket, så kallade coping-

resurser.  Den mest förekommande coping-resursen är att  assistenter känner gemenskap med sin 

brukare.  Enligt  Ahlström,  Sundmark  &  Wetterstrand  (2001) liksom  Egard  (2011)  påpekar 

assistenter även hur viktigt det är med personkemi, att de delar intressen med sin brukare, att de är i  

samma ålder, har samma kön och utvecklar en vänskap. Uppskattning av  brukare är även viktigt för 

att  underlätta  assistenternas  arbetssituation.  En annan vanlig  förekommande coping-strategi  hos 

personliga assistenter är att de söker socialt stöd, och detta sker genom att en assistent träffar andra 

assistenter. Att assistenterna känner att de inte är ensamma om sina problem gör de lättare att ta sig 

igenom svårigheter som kan uppstå. 

Att vara professionell är ett annat sätt för assistenterna att möta svårigheter. Att vara professionell 
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innebär  att  assistenterna  försöker  bete  sig  så  korrekt  som  möjligt  för  att  lösa  de  upplevda 

problemen.  Det  handlar  mest  om  att  assistenterna  måste  inse  att  ett  visst  arbete  ska  göras, 

exempelvis  hjälpa  brukaren  på  toaletten.  Att  sätta  sig  in  i  brukarens  situation  underlättar  för 

assistenter att hantera uppkomna problem. Enligt Ahlström, Sundmark & Wetterstrand (2001) så är 

det vanligt förekommande att assistenterna känner sympati och medkänsla för sin brukare. 

Att assistenter har en egen livserfarenhet upplevs vara en stor fördel. Att tidigare mött människor i 

svåra situationer ökar lyhördheten. Enligt Ahlström, Sundmark & Wetterstrand (2001) så finns det 

assistenter som upplever sig som starka som följd av att de varit med om flera saker i livet som de 

kan  dra  nytta  av  när  de  ska  hantera  svåra  situationer.  För  att  minska  känslan  av  tristess  och 

enformighet är det vanligt förekommande att assistenter försöker variera sina arbetsuppgifter genom 

att hitta på nya saker. När känslan av enformighet och tristess smyger sig på assistenterna är det att 

rekommendera enligt  Ahlström, Sundmark & Wetterstrand (2001) att assistenten har i alla fall två 

brukare  denne  jobbar  hos.  Enligt  Ahlström,  Sundmark  &  Wetterstrand  (2001) så  känner  de 

personliga assistenter med vårdutbildning sig trygga med att de har utbildningen.

Teoretiska perspektiv
Detta kapitel kommer behandla uppsatsens teoretiska utgångspunkter som är Empowerment och 

känslan av sammanhang (KASAM) de teoretiska utgångspunkterna i detta teorikapitel kommer 

sedan att användas för analysen av enkätundersökningen. 

Empowerment

Trots att begreppet Empowerment ofta förekommer i utvecklings- och förändringsfrågor, så finns 

det inte någon entydig definition av det. Starrin (2000) menar dock att Empowerment har två 

betydelser som är relaterade till varandra nämligen: (1) ge makt och (2) att ge möjlighet. Dock 

anses denna definition inte av Starrin (2000) som tillfredsställande eftersom den inte fångar den 

aktiva komponenten som Empowerment refererar till. Grunden till termen Empowerment finns i det 

latinska ordet porte som betyder att vara förmögen att, som kan förklara den aktiva komponenten i 

Empowerment (Starrin, 2000).

Enligt Starrin (2000) kan Empowerment förstås som en förbindelse till företeelser och egenskaper 
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såsom socialt stöd, självtillit, stolthet, kompetens, delaktighet, egenkontroll  och makt. I många 

definitioner av Empowerment nämns känslan av kontroll över det egna livet. En annan ofta använd 

definition av Empowerment är förmågan och/eller den inre styrkan. Samarbete och deltagande 

nämns också som viktiga komponenter i begreppet (Starrin, 2000).

Starrin (2000) avgränsar Empowerment till att omfatta aktiviteter som har till syfte att öka 

människors kontroll över sina liv. Dessa aktiviteter kan leda till att en människa utvecklar ett 

speciellt sätt att tänka om sig själv och dels att man uppmärksammar att samhällsstrukturer kan 

modifieras och förändras. 

Enligt Starrin (2000) så refererar Empowerment till:

 Subjektiva erfarenheten och den objektiva verkligheten.

 Människors yttre och inre förhållanden.

 Människors insikt och utsikt.

 Människors känslor och kunskap. 

Hansson (2005) menar att man inte kan se Empowerment enbart som ett  begrepp som berör 

individens uppfattning av sig själv. Utan som ett samspel mellan beteendefaktorer, socialfaktorer 

och omgivningsfaktorer som samverkar med upplevelsen eller utvecklingen av Empowerment 

Empowerment går även enligt Hansson (2005) att dela upp i två olika dimensioner; den subjektiva 

och den sociala och beteendeorienterade dimensionen.

I den subjektiva dimensionen av Empowerment ingår bland annat en känsla av kontroll över 

omständigheter eller mål, där individen själv tror på sin egna förmåga att nå uppsatta mål. I den 

subjektiva dimensionen återfinns även en känsla av att individen känner sig uppskattad och 

respekterad av andra. Förutom uppskattning av andra är det även viktigt att individen ges möjlighet 

att främja sina egna intressen (Hansson, 2005).

I den sociala och beteendeorienterade dimensionen av Empowerment finns en känsla av socialt stöd 

som är viktigt för att en person ska kunna uppnå ett förutbestämt mål. Men det är även viktigt att 

personen skaffar sig den kompetens och de färdigheter som behövs för att uppnå ett mål. I den 

sociala och beteendeorienterade dimensionen ingår även en känsla av samhörighet, där individen får 

15



en möjlighet att organisera och delta i organisationer som kan vara avgörande för dennes 

livssituation. Detta deltagande berör även andra individer som är i behov av stöd och detta kan bidra 

till en känsla av Empowerment (Hansson, 2005)

Det är relevant att ha med de teoretiska begreppet Empowerment i denna studie eftersom att en 

känsla av kontroll över arbetssituationen tänkbart även leder till en öka trivsel hos assistenterna. De 

aktiviteter som både Starrin (2000) och Hansson (2005) menar bidrar till en ökad känsla av 

Empowerment bör tänkbart även påverka trivseln. Är det så att assistenterna upplever att de har 

tillgång till  dessa aktiviteter som bland annat innefattar socialt stöd och kompetens bör de även 

trivas i yrket.  Omvänt så bör det vara så att assistenter som upplever sig ha kontroll över sin 

arbetssituation även upplever sig ha en  tillgång till dessa aktiviteter som kan hänger samman med 

trivseln.  

Empowerment → Aktiviteterna = Trivsel

Aktiviteterna → Empowerment = Trivsel

KASAM

Begreppet KASAM står för känslan av sammanhang, upphovsmannen till begreppet är den 

medicinska sociologen Aron Antonovsky. KASAM tillhör de salutugena perspektivet,  som 

fokuserar på hälsofrämjande faktorer såsom att assistenterna trivs med sitt arbete. Känslan av 

sammanhang delas in av Antonovsky (2005) i tre olika kategorier. 

Begriplighet syftar på i vilken utsträckning en människa upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbar. Vilket betyder att en person ser information som ordnad, sammanhängande, 

strukturerad och tydlig framför slumpmässig, oväntad och oförklarlig. En människa med en hög 

känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli han kommer möta i framtiden är förutsägbart. Om 

stimuli trots detta kommer som en överraskning kan en person som har en hög känsla av 

begriplighet åtminstone ordna och förklara denna oförutsägbara händelse.

Den andra kategorin i begreppet KASAM står för hanterbarhet vilket formellt definierat står för 

den  grad en person upplever sig ha tillgång till de resurser som kan användas för att möta de krav 

som verkligheten ställer. Dessa resurser kan bestå av vänner, familj, kollegor eller andra personer 

man litar på. Har en person  en hög känsla av hanterbarhet kommer denne inte känna sig som ett 

offer i de situationer han eller hon befinner sig i.
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Den tredje kategorin är meningsfullhet och syftar till en persons delaktighet och medverkan i det 

som skapar såväl dennes öde som dagliga erfarenheter. Det handlar även om att söka mening i de 

olika svårigheter som en person möter under sitt liv istället för att endast se problem.

 Enligt Antonovsky (2005) är det viktigt att dessa tre kategorier inte ses som självständiga utan att 

de står i relation till varandra. Exempelvis menar Antonovsky att det är sällsynt att man stöter på en 

person med en låg begriplighet och en hög hanterbarhet. Eftersom att Antonovsky (2005) ser det 

som självklart att om en person har en hög hanterbarhet är starkt beroende av en hög begriplighet. 

Detta på grund av att när en person ställs för olika krav så krävs det en tydlig bild av vad kraven 

innebär,  för att en person ska kunna uppleva sig ha de resurser som behövs för att kunna hantera 

kraven (Antonovsky, 2005). 

Av samma anledning som Empowerment har jag valt att ha med KASAM. Detta just för att  det är 

mycket troligt att personliga assistenter måste se en meningen i arbetet, ha  tillgång till de resurser 

som behövs för att möta de krav arbetet kräver och kunna begripa det som sker i arbetet för att ges 

möjlighet att kunna trivas. Om Empowerment förklarar vad som gör att assistenter trivs i yrket, så 

kan KASAM ses förklarar vilka förutsättningar som behövs för att trivseln i yrket överhuvudtaget 

ska existera. Dessa förutsättningar kan tänkas bestå i att assistenterna ser yrket som meningsfullt, att 

assistenterna upplever att de vet vad de ska göra på arbetet samt att de upplever sina arbetsuppgifter 

som tydliga.

Metod

"Bra forskning är ingenting som kan uppnås genom att slaviskt följa en uppsättning regler om vad  
som är rätt och vad som är fel"( Denscombe 2009, 21) 

Tillvägagångssätt

I denna studie har jag valt att samla in data igenom en enkätundersökning.  Anledningen till att jag 

valt att samla in det empiriska materialet via en  enkätundersökning är för att jag ville inkludera så 

många assistenter som möjligt i studien, vilket leder till en större representativitet vad gäller 

assistenternas preferenser om sitt arbete. 
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Intervjuer  skulle ha varit problematiskt att använda som datainsamlingskälla med tanke på att 

assistenternas arbetsplats är hemma hos brukaren, vilket skulle störa verksamheten. Jag anser  inte 

att det skulle  varit skäligt att kräva att assistenterna skulle ställa upp på en intervju om deras 

arbetssituation efter arbetstid. 

Som ett första steg kontaktades ett assistentföretag, med vilket jag kom överens med om att göra en 

studie, utifrån ett syfte som både jag och företaget bedömde som intressant. Efter kontakt med 

assistentföretaget skrevs ett PM för uppsatsen, som presenterades för företaget som sedan gav 

klartecken för att genomföra studien. Därefter utformades enkäten som sedan skickades ut via e-

post till assistenterna på assistent företaget. Med enkäten skickades även ett informationsbrev ut till 

assistenterna, där de informerades om vilket syfte enkätundersökningen hade samt att det var 

frivilligt att delta och att alla som svarade utlovades full anonymitet.  En vecka efter de jag hade 

skickat ut enkäten till assistenterna på assistentföretaget visade det sig att endast ett svar hade 

kommit in. Detta ledde till att urvalsgruppen ändrades ifrån att endast omfatta assistenter på 

assistent företaget till att omfatta alla yrkesverksamma personliga assistenter. För att nå ut till den 

nya målgruppen användes sociala medier, vilket visades sig vara mycket effektivt. Slutligen kom 33 

svar in vilket även är av rekommendation av Denscombe (2009) som menar på att en småskalig 

undersökning, som denna uppsats faktiskt är bör omfatta allt mellan 30-250 svar.

Enkätundersökning har varit en webbaserad sådan vilket innebär att enkäten har funnits på en 

webbsida på internet där de svarande har fått gå in för att delta. De svarande har enkelt kunnat välja 

mellan olika fördefinierade svar och sedan kunnat skicka de ifyllda formuläret genom en 

knapptryckning.

Efter att svarstiden på enkäten gått ut för assistenterna sammanställdes resultatet i 

statistikprogrammet SPSS, i form av korstabeller. 

Urval

I denna undersökning har jag valt att endast studera personliga assistenter som jobbar inom yrket 

och därmed valt bort personer som har jobbat som personlig assistent, men inte gör det längre. Hur 

många personliga assistenter som har haft möjlighet att svara på enkätundersökningen är inte känt. 

Detta på grund av att jag valt att sprida information om undersökningen via sociala medier och 
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därmed även uppmanat yrkesverksamma assistenter som deltagit i undersökningen sprida 

informationen om vidare till andra personliga assistenter. Dock valde jag att inte offentligt publicera 

webbadressen och lösenordet till enkäten,. Utan webbadressen och lösenordet skickades personligen 

ut till alla assistenter som ville delta.  Anledningen till  att detta gjordes var för att undvika att 

obehöriga skulle få möjligheten att svara dvs, de som inte arbetar som personlig assistent.  

Enligt Denscombe (2009) går det inte att förutsätta att urvalet i en undersökning är representativt 

för resten av populationen. Dock går det att ge tilltro till upptäckten i urvalet genom att använda sig 

av sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 2009). I denna undersökning har 

egentligen ett  sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval använts. När enkätundersökningen först 

skickades ut till assistenterna på assistentföretaget användes ett så kallat sannolikhetsurval. Vilket 

innebär att urvalet av svarspersoner görs slumpmässigt. Att använda ett slumpmässigt urval bygger 

på antagandet att man sannolikt får ett urval som representerar ett tvärsnitt av populationen i detta 

fall assistenterna på assistentföretaget. I och med att det visade sig att det fanns svårigheter i att få 

in svar ifrån assistentföretaget användes även ett icke-sannolikhetsurval i enkätundersökning. Detta 

i form av ett så kallat snöbollsurval genom att assistenter på sociala medier uppmanades till att 

informera andra assistenter om undersökningen. Sammantaget innebär detta att urvalet inte kan 

sägas vara representativt i statistisk mening för alla assistenter, men deras åsikter kan ändå ge 

värdefulla insikter och kunskaper som dessutom kan vara representativa för yrkesgruppen.  

Enligt Denscombe (2009) finns det två troliga anledningar till varför svarsfrekvensen på enkäten 

inledningsvis var låg, när den först endast gick ut till assistenter på assistentföretaget. Den första 

anledningen till uteblivna svar kan enligt Denscombe (2009) vara på grund av vägran att delta i 

enkätundersökningen. Den andra anledningen till uteblivna svar kan mycket väl vara på grund av 

utebliven kontakt. Detta eftersom assistenterna hade en gemensam mejl adress där information om 

enkätundersökningen skickades ut. Det kan mycket väl vara så att endast en del av assistenterna på 

företaget som faktiskt läser mejlen, vilket möjligtvis leder till att den delen av assistenterna som inte 

läser mejlen inte heller har fått information om undersökningen och därmed inte fått möjlighet att 

medverka.

Den andra frågan man kan ställa sig är enligt Denscombe om lämpligt åtgärder har vidtagits för att 

minimera sannolikheten för uteblivna svar och om lämpliga uppföljningsåtgärder har vidtagits för 
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att uppmuntra dem som inte svarat till att delta i undersökningen? I detta fall har allt det här gjorts 

genom att dels skicka ut påminnelse om enkäten, jag har även uppmanat de assistenter som velat 

delta att sprida informationen om undersökningen vidare och slutligen har jag även uppmanat 

kontorspersonal på assistent företaget att informera assistenterna om undersökningen.

Tills sist  är det enligt Denscombe (2009) viktigast att ta reda på om de som inte svarat skiljer sig på 

ett systematiskt och relevant sätt ifrån dem som har svarat. Dock är denna fråga svår att söka svar 

på, och det anses inte heller som möjligt att kunna göra det. Men tack vare att jag även inkluderat 

andra assistenter än de på assistent företaget i enkätundersökningen så har jag även minskat 

sannolikheten för att resultatet blir snedvridet.

Att göra en enkät

När uppsatsens syfte var klarlagd påbörjades utformandet av enkäten. Frågorna som återfinns i 

enkäten är i många fall baserade på teorier och tidigare forskning. Majoriteten av frågorna i enkäten 

består av fasta frågor, vilket innebär att svaren är strukturerade på så sätt att det endast går att välja 

på svar som är förutbestämda. På fasta frågor instrueras respondenten att svara genom att välja 

bland de förutbestämda svarsalternativen som ges i frågeformuläret. Fördelen med fasta frågor är att 

den påtvingade strukturen i svaren ger information av en enhetlig längd och i en form som på ett lätt 

sätt låter sig kvantifieras och jämföras. I fasta frågor är svaren som för kodade data som enkelt kan 

låta sig analyseras. Nackdelarna med fasta frågor är dock att de tillåter färre nyanser i svaren och att 

den svarande blir frustrerad över att inte kunna uttrycka sina egna synpunkter på ett utförligt sätt 

(Denscombe, 2009).

Även en del öppna frågor finns med i enkäten vilket innebär att svarspersonen själv får formulera 

svaret, bestämma svarets längd och den typ an innehåll svaret tar upp. Valet att ha med öppna frågor 

var främst för att de svarande själva skulle få utrymme att sina egna synpunkter på vad de ansåg 

vara de främsta fördelarna och nackdelarna med yrket. Enkäten är  standardiserad vilket innebär att 

frågorna och situationen är desamma för alla svarande. Genom standardisering ges möjligheter att 

jämföra hur många ifrån urvalsgruppen som har svarat på ett visst sätt (Trost, 2007).

Det finns ingen gräns över hur många frågor en enkätundersökning ska innehålla. Men med för 

många frågor med i enkätundersökning finns dock risk att de svarande tappar intressent och därmed 
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inte fullföljer hela enkätundersökningen. Enkäten i den här uppsatsen innehåller cirka 50 frågor 

indelade i olika rubriker med en uppskattad svarstid på 10- 15 minuter vilket kan anses vara rimligt 

för att ändå få assistenter att ställa upp på undersökningen. 

För att utvärdera ett enkätformulär krävs det enligt Denscombe (2009) fyra grundläggande 

principer. Den första gäller en bedömning av sannolikheten att enkäten ger en fullständig 

information om ämnet som ska studeras. Enkätens värde beror i hög grad på i vilken utsträckning 

den täcker all nödvändig information om de som ska undersökas (Denscombe, 2009). Den andra 

principen handlar om sannolikheten att enkäten ger en rätt information. Dvs att svaren ifrån enkäten 

är så ärliga och fullständiga som möjligt (Denscombe, 2009). För det tredje måste enkäten 

utvärderas med utgångspunkten i sannolikheten att den innehåller en hyfsad svarsfrekvens 

(Denscombe, 2009). Slutligen måste enkäten följa vissa etiska normer som garanterar att de svaren 

ifrån enkäten hanteras på ett professionellt sätt. Som forskare har man vissa moraliska förpliktelser 

att skydda den svarandes intressen samt att ge dem tillräcklig information om undersökningen så att 

det på ett välgrundat sätt kan bedöma om de önskar delta eller inte (Denscombe, 2009).  

Den första principen anses vara uppfylld i detta fall genom att endast relevanta frågor har tagits med 

i enkäten, samt att inspiration till frågorna har hämtas ifrån tidigare forskning och teorier som är 

inkluderade i uppsatsen. Den andra principen är dock svår att mäta om än omöjligt, jag anser att det 

inte går att vara helt övertygad om att alla svarande har lämnat ärliga svar, men eftersom motsatsen 

inte går att bevisa eller ta reda på så utgår jag ifrån att alla svarande har lämnar ärliga svar. Som 

nämns ovan så anser jag att enkäten har en godkänd svarsfrekvens, som dessutom även ligger inom 

ramen för svarsfrekvensen Denscombe (2009) rekommenderar. Slutligen har den fjärde principen 

även uppnåtts genom att jag informerat alla svarande om undersökningens syfte och etiska 

principer.

Reliabilitet och validitet

Med reliabilitet menas att en mätning är stabil, dvs att en viss mätning vid en viss tidpunkt ska ge 

samma resultat vid en förnyad mätning (Trost, 2007). En hög reliabilitet kännetecknas av att 

instrumentet dvs enkäten ger samma data gång efter gång, och att eventuella variationer i resultatet 

helt och hållet beror på de svarande. För att nå en hög reliabilitet får ingen av variationerna i 

resultaten beror på instabilitet i enkäten exempelvis krångliga ord eller frågor som kan 

missuppfattas (Trost, 2007, Denscombe, 2009). Enkäten i denna undersökning kan anses ha en hög 
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reliabilitet på grund av enkät frågorna i mångt och mycket är baserat på tidigare forskning. 

Majoriteten av alla frågor är även kortfattade och klart formulerade och som nämnts,  prövats i 

andra studier.

Validitet innebär att instrumentet eller frågan mäter det den är avsedd att mäta. Exempelvis om jag 

vill mäta hur många gånger i veckan en urvals grupp handlar måste svarsalternativen handla om 

veckan och dess dagar och inte vara formulerade i termer som alltid, ibland och sällan (Trost, 2007). 

I genom att enkäten innehåller frågor som kan tänkas påverka trivseln så anses enkäten även inneha 

en hög validitet, och detta genom att dessa frågor mäts tillsammans med den upplevda trivseln i 

yrket. Detta får också stöd av många av frågorna har tillämpats i andra vetenskapliga studier och där 

man kom fram till att de utgjorde tillförlitliga indikatorer för att exempelvis mäta trivsel på 

arbetsplatser.

Etiska överväganden
När de gäller uppsatsens etik har jag valt att följa  Vetenskapsrådets rekommendationer om 

forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De forskningsetiska 

principerna har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskaren och 

undersökningsdeltagarna (Vetenskapsrådet). Det etiska principer jag utgått ifrån i denna uppsats är 

uppdelade i fyra huvudkrav och dessa är:

Informationskravet

 Forskaren ska informera alla svarande om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 

dess deltagande. De svarande ska även upplysas om att deltagandet är frivilligt, att informationen 

som samlas in genom undersökningen endast kommer användas i forskningssammanhang, och om 

de så önskar har de rätt att avbryta sin medverkan. De som medverkar i undersökningen ska även få 

information om undersökningen syfte och hur undersökningen i stora drag ska genomföras 

(Vetenskapsrådet). I bilaga 2 h återfinns de informationsbrev som skickades ut i samband med 

enkäten, där dessa krav är uppfyllda.

Samtyckeskravet

Alla deltagare som ingår i en undersökning har själva rätt att bestämma om de vill medverka eller 

inte, och det är forskarens uppgift att inhämta detta samtycke av deltagarna.  I undersökningar med 

en aktiv insats ifrån deltagarna ska alltid en samtycke inhämtas. Alla deltagare i undersökningen ska 

ges rätt att själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta (Vetenskapsrådet). I och 
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med att  enkäten har varit en webb baserad sådan har allt deltagande varit frivilligt, genom att 

assistenterna själva fått avgöra om de har vilja delta i undersökningen eller ej.  Att undersökningen 

bygger på frivilligt deltagande nämns även i bilaga 2.

Konfidentialitetskravet

Uppgifter om alla deltagare i en undersökning ska ges största möjliga konfidentiellt och 

personuppgifterna ska lagas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan tas del av dem 

(Vetenskapsrådet). I och med att jag valt att genomföra en enkätstudie utan frågor som berör 

personuppgifter såsom namn och bostadsort så är även deltagarna anonyma ifrån mitt perspektiv. 

Resultatet som presenteras i siffror och diagram utelämnar inte heller några person uppgifter som 

kan kopplas till en enskild person. Enkät resultatet ifrån denna undersökning kommer omedelbart 

att raderas då uppsatsen är granskad och godkänd.

Nyttjandekravet

Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. Dessa 

uppgifter får inte användas eller utlånas för andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet). 

Uppsatsen uppfyller även denna etiska princip genom att som redan nämns, kommer all data efter 

det att uppsatsen är godkänd raderas.  

Resultat och Analys
I föreliggande kapitel kommer resultatet ifrån enkätstudien att presenteras och analyseras utifrån 

tidigare forskning och de teoretiska perspektiven KASAM och Empowerment. 

En matchning mellan assistent och brukare

Egard (2011) menar på att det viktigaste för att relationen mellan brukare och assistent ska fungera 

är att de trivs med varandra.  Av de assistenter som deltog i studien var det 52 % av dem som 

uppgav att de trivdes mycket bra med sin brukare, och 46 % som trivdes bra med brukaren. Vilket 

tyder på att assistenterna som deltog har en bra eller mycket bra relation till sin brukare. Detta kan 

även ses som en förutsättning för att assistenterna ska kunna och orka arbeta kvar i yrket en längre 

tid. Vidare menar Egard att en personlig matchning avseende ålder, kön och intressen mellan 

brukare och assistent är av betydelse när assistenter rekryteras. Detta borde även ligga som grund 

för den upplevda trivseln i yrket. 

Av resultatet framgår det att någon större omfattning av matchning mellan assistenters och brukares 
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kön inte finns, då assistenternas könsfördelning  näst intill jämt fördelat hos både de kvinnliga och 

manliga brukarna (Tabell 1). I denna studie tyder det på att matchning mellan brukarens och 

assistentens kön inte som Egard (2011) menar har någon större betydelse för om assistenten trivs 

med sin brukare eller ej. 

Tabell 1: Assistentens kön och brukarens kön (procent).

Kvinnliga assistenter Manliga assistenter 

Kvinnlig brukare 38,00% 43,00%

Manlig brukare 61,00% 57,00%

Det finns dock ett samband mellan brukarens och assistentens ålder (Tabell 2). Hos de assistenter 

som var mellan 30-40 år arbetade 40 % med en brukare som var mellan 31-40 år, av samma 

ålderskategori var det lika stor andel som jobbade med en brukare som var 41 år och äldre, och 20% 

arbetade med en brukare som var 21-30 år. Det fanns även samband i ålder mellan assistent och 

brukare för den åldersgruppen som var 41 år och äldre, där var det 57% som arbetade med en 

brukare som tillhörde samma ålderskategori och det var 43 % av samma åldersgrupp som arbetade 

hos en brukare som var mellan 31-40 år. På grund av ingen från den äldre åldersgruppen av 

assistenter arbetade med en brukare som var mellan 0-30 år finns det skäl till att anta, att de kan 

bero på det som Egard (2011) kom fram till i sin studie nämligen att brukare och assistent vill 

undvika att en föräldrar-barn relation uppstår. Dock så överensstämde inte brukarnas ålder med de 

assistenter som var mellan 20-30 år, där var det 57 % som arbetade hos en brukare som var 41 år 

och äldre. Det var bara 19 % av alla assistenter mellan 20-30 år som arbetade med en brukare som 

var i samma ålder. Med utgångspunkt i att Edgard (2011) betonar att matchningen mellan brukarens 

och assistentens ålder har betydelse för trivseln, så kan detta resultat kan ses som något motsägelse 

fullt på grund av att det var lika stor andel assistenter mellan 20-30 och 41 år och uppåt som uppgav 

att de trivdes mycket bra i sitt yrke .Det kan även vara så att det inte har någon större betydelse om 

brukaren är äldre än assistenten på så sätt att en föräldrar-barn relation endast uppstår om 

assistenten är äldre än brukaren och inte tvärtom. Som framgår i tabell 3 så finns det inget som 

tyder på att matchningen mellan brukarens och assistentens ålder har någon betydelse för hur de 

trivs eftersom andelen som uppgav att de trivs mycket bra i yrket var lika för både assistenterna 

mellan 20-30 år och assistenterna som var 41 år eller äldre. 

Tabell 2: Brukarnas och assistenternas ålder (procent).
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Assistenters ålder 

matchat med brukarens 

ålder

Assistenter 20-30 år Assistenter 31-40 år Assistenter 41 år -->

Brukare 0-20 år 6,00% 0,00% 0,00%

Brukare 21-30 år 19,00% 20,00% 0,00%

Brukare 31-40 år 19,00% 40,00% 43,00%

Brukare 41år --> 56,00% 40,00% 57,00%

Tabell 3: Den upplevda trivseln i yrket tillsammans med assistenternas ålder (procent).

Hur gammal är du? Assistenter 20-30 år Assistenter 31-40 år Assistenter 41 år -->

Assistenter som trivs 

mycket bra

38,50% 25,00% 38,00%

Assistenter som trivs 

bra

56,00% 38,00% 6,00%

Assistenter som varken 

trivs bra eller dåligt

100,00% 0,00% 0,00%

 Enligt Ahlström, Sundmark och Wetterstrand (2001) så underlättas assistenternas relation till sin 

brukare om de har gemensamma intressen. Av tabell 4 så bekräftas denna bild på så sätt att av alla 

assistenter som trivdes mycket bra i yrket, så var det 70 % som uppgav att de hade gemensamma 

intressen med sina brukare, medan motsvarande siffra hos de som trivdes bra var 67 %. Detta kan 

tolkas som att en klar majoritet av de som trivs mycket bra och bra även har gemensamma intressen 

med sin/sina brukare. Dock var det något fler assistenter som trivdes mycket bra som uppgav att det 

inte hade några gemensamma intressen med sin/sina brukare än de assistenterna som trivdes bra. 

Men då var det  20% av assistenterna som trivdes bra i yrket som uppgav att det inte visste om de 

hade gemensamma intressen men sin/sina brukare eller ej. Sammanfattningsvis så  tyder resultatet 

på att assistenternas trivsel i yrket har en samband med om de delar samma intressen som sin 

brukare. Detta är något som även bekräftas av  Ahlström, Sundmark & Wetterstrand (2001),

Dehlin (1997) och Egard (2011).

Tabell 4:  Har du/dina brukare några gemensamma intressen? Tillsammans med den upplevda 

trivsel i yrket (procent).
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Har du/dina brukare 

gemensamma intressen?

Assistenter som trivs mycket 

bra i yrket 

Assistenter som trivs  bra i 

yrket 

Ja, flera stycken 12,00% 0,00%

Ja, några 59,00% 67,00%

Nej, inga alls 29,00% 13,00%

Vet ej 0,00% 20,00%

För att sammanfatta ovanstående avsnitt så tyder resultatet på att majoriteten av alla assistenter trivs 

bra i sitt yrke. I motsats till Egard (2011) så har inte något samband mellan assistenters och brukares 

kön kunnat styrkas. Men dock har sambandet mellan assistenters och brukares ålder hittas, vilket 

tyder på att de främst är de äldre assistenterna som arbetar med en brukare i liknade ålder. Slutligen 

tyder resultatet på  gemensamma intressen mellan brukare och assistent har betydelse för trivseln i 

yrket. 

Assistenters upplevda relation till sin brukare

I följande avsnitt kommer assistenters upplevda trivsel i yrket och den upplevda relation till 

brukaren presenteras och redogöras för.

Tabell 5: Assistenternas upplevda relation till sin brukare (procent).

Assistenters 

upplevda 

relation till sin 

brukare

I första hand 

kamratlig.

Mer kamratlig 

än yrkesmässig.

Lika mycket 

kamratlig som 

yrkesmässig.

Mer 

yrkesmässig 

än kamratlig.

I första hand 

yrkesmässig.

Instämmer helt 26,00% 21,00% 42,00% 49,00% 66,00%

Varken 

instämmer 

eller eller inte 

instämmer

32,00% 24,00% 32,00% 21,00% 19,00%

Instämmer ej 42,00% 55,00% 26,00% 30,00% 15,00%

Nära hälften av  av assistenterna 47%, i Larsson & Larssons studie såg sin relation till sin brukare 

som lika mycket yrkesmässig som kamratlig. Av tabell 5 så framgår det att det var störst andel 
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assistenter i denna studie som såg relation till sin brukare i första hand som yrkesmässig. Genom att 

det dock är en stor andel assistenter som uppger att de trivs mycket bra och bra i sitt yrke, går det  

inte att hänvisa den upplevda relationen till brukaren som något som styr trivseln i yrket, eftersom 

det även var en stor andel av assistenterna i Larssons & Larssons studie som uppgav att de trivdes 

mycket bra och bra med sitt arbete. Som framgår i tabell 6 så ser både assistenter som trivs mycket 

bra och bra i sitt yrke relationen till sin brukare i första hand som yrkesmässig i lika stor 

utsträckning.

Tabell 6: Andel (procent) assistenter som ser sin relation med sin brukare i första hand som 

yrkesmässig, Tillsammans med den upplevda trivseln i yrket

Andel av assistenterna som ser 

sin relation till sin brukare som 

i första hand yrkesmässig

Assistenter som trivs 

mycket bra i yrket

Assistenter som trivs bra 

i yrket

Instämmer helt 69,00% 69,00%

Varken instämmer eller inte 

instämmer

19,00% 19,00%

Instämmer ej 13,00% 13,00%

Det var 49% av alla assistenter som instämde på att deras relation till sin brukare var mer 

yrkesmässig än kamratlig. Det var något större andel av de assistenter som uppgav att de trivdes bra 

i yrket i jämförelse med de som trivdes mycket bra som instämde på att relationen till brukaren var 

mer yrkesmässig än kamratlig (Tabell 7).
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Tabell 7: Andelen (procent) assistenter som ser sin relation till sin brukare som mer yrkesmässig än  

kamratlig. Tillsammans med den upplevda trivseln  i yrket.

Andel av assistenterna som ser 

sin relation till sin brukare mer 

yrkesmässig än kamratlig

Assistenter som trivs 

mycket bra i yrket

Assistenter som trivs bra 

i yrket

Instämmer helt 44,00% 56,00%

Varken instämmer eller inte 

instämmer

19,00% 25,00%

Instämmer ej 38,00% 19,00%

När det gäller om assistenterna ansåg sig ha en lika mycket yrkesmässig som kamratlig relation så 

var det totalt 42 % av alla assistenter som instämde på detta, vilket kan jämföras med Larssons & 

Larssons (2004) studie där 47% av alla assistenter uppgav att de såg sin relation till sin brukare som 

lika mycket yrkesmässig som kamratlig. Som syns i tabell 8 så var det inte heller här någon större 

skillnad mellan de assistenter som trivdes mycket och bra i yrket.

Tabell 8: Andelen (procent) assistenter som ser sin relation till sin brukare som lika mycket 

yrkesmässig som kamratlig. Tillsammans med den upplevda trivseln  i yrket.

Andelen assistenter som ser sin 

relation till sin brukare som lika 

mycket yrkesmässig som 

kamratlig 

Assistenter som trivs 

mycket bra i yrket

Assistenter som trivs bra 

i yrket

Instämmer helt 44,00% 43,00%

Varken instämmer eller inte 

instämmer

31,00% 36,00%

Instämmer ej 25,00% 21,00%

Totalt var det 21 %  av assistenterna som såg sin relation till sin brukare som mer kamratlig än 

yrkesmässig (Tabell 9). Dock  andelen assistenter som trivdes mycket bra i yrket  något fler som 

ansåg att relationen till sin brukare var mer kamratlig än yrkesmässig i jämförelse med de som 

uppgav att de trivdes bra i yrket.  Det var något större andel av de assistenterna som trivdes bra i 
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yrket som varken instämde eller inte instämde på att deras relation till  brukarna var mer kamratlig 

än yrkesmässig jämfört med de assistenterna som trivdes mycket bra i yrket. Detta hade kunnat ge 

en förklaring till varför vissa assistenter trivs mycket bra i yrket.  På grund av att det inte fanns 

några större skillnader  mellan de assistenter som trivdes mycket bra och bra i yrket om såg sin 

relation till sin brukare som i första hand kamratlig går det inte att dra några slutsatser att det är den 

upplevda relationen till brukaren som påverkar trivseln i yrket.

Tabell 9: Andelen (procent) assistenter som ser sin relation till sin brukare som mer kamratlig än 

yrkesmässig. Tillsammans med den upplevda trivseln  i yrket.

 Andelen assistenter som ser sin 

relation till sin brukare som mer 

kamratlig än yrkesmässig

Assistenter som trivs 

mycket bra i yrket

Assistenter som trivs bra 

i yrket

Instämmer helt 25,00% 13,00%

Varken instämmer eller inte 

instämmer

13,00% 38,00%

Instämmer ej 63,00% 50,00%

Av tabell 10 framgår det att det var något fler av de assistenter som trivdes mycket bra som i första 

hand såg sin relation med sin brukare som kamratlig, än de assistenter som trivdes bra i yrket. Detta 

kan inte heller ses ha någon avgörande roll för trivseln i yrket på grund av att de var 40 % av alla 

assistenter som trivdes mycket bra i yrket som inte instämde med påståendet,  och 40 % som varken 

instämde eller inte instämde. Motsvarande siffra hos de som trivdes bra i yrket var 26 % på de som 

instämde på påståendet att deras relation till deras brukare i första hand var yrkesmässig, och 27 % 

som varken instämde eller inte instämde
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Tabell 10: Andelen (procent) assistenter som ser sin relation till sin brukare som i första hand 

kamratlig. Tillsammans med den upplevda trivseln  i yrket.

 Andelen assistenter som ser sin 

relation till sin brukare som i 

första hand kamratlig

Assistenter som trivs 

mycket bra i yrket

Assistenter som trivs bra 

i yrket

Instämmer helt 20,00% 27,00%

Varken instämmer eller inte 

instämmer

40,00% 27,00%

Instämmer ej 40,00% 47,00%

För att sammanfatta assistenternas upplevda relation till sin brukare så går det att konstatera att 

assistenterna i första hand ser sin relation till sin brukare som yrkesmässig i första hand. Det kan 

vara så assistenterna trivs i yrket genom att de distanserar sig ifrån sin brukare, vilket medför att de 

orkar med arbetet eftersom dem inte släpper in brukaren i deras privatliv.

Assistenternas syn på framtiden i sitt yrke

Av samtliga  assistenter  var det 52 % som uppgav att det hade för avsikt att fortsätta arbeta som 

personlig assistent, vilket kan jämföras med  Larssons & Larssons (2004) studie där endast 39 % av 

assistenterna planer på att stanna kvar i yrket. Detta resultat kan ses som unikt med tanke på att 

även Socialstyrelsen (2007) bekräftar en hög personal omsättning.

Dock visar resultatet i tabell 11 på att avsikten att fortsätta arbeta i yrket skiljer sig åt mellan 

assistenterna som trivs mycket bra och och de som trivdes bra som personlig assistent. Detta kan 

tolkas som  att det trots allt finns skillnader mellan grupperna. Resultatet kan ses som rimligt på 

grund av att det skulle vara något motsägelsefullt om assistenter som trivs mycket bra i yrket har 

planer på att söka sig bort ifrån det. Det kan mycket väl vara så att assistenter som trivs bra i yrket 

även upplever de svårigheter som finns i yrket i högre utsträckning. 

Anledningen till att så pass stor andel assistenter hade planer att stanna kvar i yrket kan förklaras 

med att 94 % av alla assistenter uppgav att de var önskemålet att arbeta med människor som var 

anledningen till att de hade valt att jobba som personlig assistent. Av de assistenter som trivdes 

mycket bra i yrket angav samtliga att det var möjligheten att arbeta med människor som var 
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anledningen till att de valt arbetet. Motsvarande siffra hos assistenter som trivdes bra var 88 % 

(Tabell 12).

Tabell 11: Andelen (procent) personliga assistenter som har för avsikt att fortsätta arbeta i yrket.

Har du för avsikt att 

fortsätta arbeta som 

personlig assistent?

Alla assistenter Assistenter som trivs 

mycket bra i yrket

Assistenter som trivs 

bra i yrket

Ja 51,00% 75,00% 31,00%

Nej 18,00% 6,00% 31,00%

Vet ej 30,00% 18,00% 38,00%

Tabell 12: Andelen (procent) assistenter som valt att arbeta i yrket för att de vill arbeta med 

människor.

Vad är anledningen till 

att du valt att arbeta 

som personlig 

assistent? Viljan att 

arbeta med människor

Alla assistenter Assistenter som trivs 

mycket bra i yrket

Assistenter som trivs 

bra i yrket

Stor betydelse 94,00% 100,00% 88,00%

Viss betydelse 6,00% 0,00% 13,00%

För att sammanfatta ovanstående del så var det främst de assistenter som trivdes mycket bra som 

hade för avsikt att stanna kvar i yrket, och en klar majoritet av alla assistenter uppgav att de var 

viljan till att arbeta med människor som bidragit till att de valt att arbete som personlig assistent. 
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Anställningsform, arbetstider och trivsel 

Här nedan kommer assistenternas anställningsform och arbetstider relateras till den upplevda 

trivseln i yrket. Detta eftersom assistenternas anställningsform och arbetstider skulle tänkbart kunna 

påverka trivseln i yrket. På så sätt att både assistenternas arbetstider och anställningsform kan ses i 

en stor utsträckning inverka på både det dagliga arbetet.

Tabell 13: Andelen (procent) assistenter fördelat på de olika anställningsformerna, tillsammans 

med den upplevda trivsel i yrket. 

 Vilken 

anställningsform har 

du?

Alla assistenter Assistenter som trivs 

mycket bra i yrket

Assistenter som trivs 

bra i yrket

Fast anställning 

(tillsvidare)

73,00% 81,00% 63,00%

Korttidsvikariat 

(kortare än 6 månader)

3,00% 0,00% 6,00%

Anställning för visstid 12,00% 13,00% 130,00%

Timanställning (arbetar 

vissa timmar då och då)

12,00% 6,30% 19,00%

I likhet med Larssons & Larssons (2004) studie så var den vanligaste anställningsformen även i 

detta fall tillsvidare anställning. Som går att utläsa i tabell 13 så skiljde de sig även här mellan 

assistenterna som trivdes mycket bra och bra i yrket, där assistenterna som trivdes mycket bra i en 

större utsträckning hade en fast anställning än de assistenter som trivdes bra. Det var även något fler 

assistenter som trivdes bra i yrket som var timanställd än de som trivdes mycket bra. Detta kan bero 

på att timanställda assistenter dels inte arbetar regelbundet hos brukaren vilket gör att de saknar 

kontinuitet i det som händer i brukarens liv vilket kan bidra till att den upplevda trivseln påverkas 

något. Det är även vanligt förekommande att timanställda inom vårdyrket känner att det inte är värt 

att engagera sig för mycket eftersom de vet att arbetet hos brukaren bara är tillfälligt.

Avseende vilka tider under dygnet assistenterna jobbade så arbetade man likväl som assistenterna i 

Larssons & Larssons (2004) studie mest både dagtid och kvällstid/natt. Det framgår i tabell 14 att 

det inte fanns några större skillnader mellan de assistenter som trivdes mycket bra och bra i yrket.
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Tabell 14: Under vilka tider på dygnet arbetar du? Fördelat på andelen  assistenter som trivs bra 

och mycket bra yrket (procent).

Under vilka tider 

på dygnet arbetar 

du?

Alla assistenter Assistenter som 

trivs mycket bra i 

yrket

Assistenter som trivs bra i yrket

Endast dagtid 7,00% 7,00% 7,00%

Mestadels dagtid 7,00% 7,00% 0,00%

Både dagtid & 

kvällstid/natt

77,00% 80,00% 79,00%

Mestadels 

kvällstid/natt

7,00% 7,00% 7,00%

Endast 

kvällstid/natt

3,00% 0,00% 7,00%

Av ovanstående del har det framkommit att den vanligaste anställningsformen assistenterna som 

deltog i enkätstudien var en tillsvidare anställning, där det var något fler av assistenterna som 

trivdes mycket bra i yrket var fastanställd än de assistenter som uppgav att de trivdes bra. Det 

framkom även att det var vanligast att assistenterna både arbetade dagtid och kvällstid/natt.

Arbetsmiljö och trivsel

Enligt socialstyrelsen så upplevs yrket som personlig assistent främst som psykiskt påfrestande och 

detta beror framförallt på att arbetet i hög grad är förlagd i någon annans hem. Att assistenterna ofta 

saknar kollegor bidrar även till detta enligt Socialstyrelsen (2007). Att yrket upplevs som psykiskt 

påfrestande framgår även av resultatet  i tabell 15 där 61 % av alla assistenter upplevde arbetet som 

psykiskt påfrestande, vilket är en större andel än dem som tyckte arbetet var fysiskt påfrestande. 

Dock kan skillnaden mellan den psykiska och fysiska påfrestningen i yrket anses vara liten då 

litteraturen lägger stark betoning på att arbetet ses som psykiskt påfrestande (Socialstyrelsen, 2007, 

Dehlin 1997).
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Tabell 15: Andelen (procent) assistenter som upplever arbetet som fysiskt påfrestande och psykiskt 

påfrestande?

Upplever du ditt arbete som 

fysiskt påfrestande? & 

Upplever du ditt arbete som 

psykiskt påfrestande?

Fysiskt påfrestande Psykiskt påfrestande

Ja 42,00% 61,00%

Varken ja eller nej 18,00% 12,00%

Nej 39,00% 27,00%

En annan aspekt av arbetsmiljön är om avsaknaden av kollegor i assistentyrket skulle kunna ses 

som ett arbetsmiljöproblem som även påverkar trivseln. I tabell 16 framgår det att de assistenter 

som trivs bra i yrket arbetar i större utsträckning själv med sin/sina brukare än vad de som trivs 

mycket bra i yrket. Detta skulle kunna vara en faktor som inverkar på assistenternas trivsel, dock 

går det inte att dra slutsatsen att ensamarbete leder till vantrivsel i yrket på grund av att alla 

assistenter trots allt trivs mycket bra och bra. 

Tabell 16: Hur vanligt förekommande är det att du arbetar själv med din/dina brukare? 

Tillsammans med andelen assistenter som trivs mycket bra och bra i yrket (procent).

Hur vanligt 

förekommande är det 

att du jobbar ensam 

med din/dina brukare?

Alla assistenter Assistenter som trivs 

mycket bra i yrket

Assistenter som trivs 

bra i yrket

Förekommer alltid 36,00% 19,00% 50,00%

Förekommer ofta 18,00% 25,00% 13,00%

Förekommer ibland 24,00% 31,00% 19,00%

Förekommer sällan 9,00% 13,00% 6,00%

Förekommer aldrig 12,00% 13,00% 13,00%
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Att arbetet är förlagt i brukarens hem kan även de ses ha en betydelse för hur trivseln i yrket ter sig 

för assistenterna, beroende på om de trivs att jobba i brukarens hem eller ej. Som det framgår i 

tabell 17 så upplever 44 % av assistenterna som trivs mycket bra i yrket även att de trivs mycket bra 

med att arbete i brukarens hem. Av samma grupp assistenter var det 50% som uppgav att de trivdes 

bra med att jobba i brukarens hem. Assistenterna som däremot uppgav att de trivs bra i yrket var 

inte lika positivt inställda till att arbetet var förlagt i brukarens hem, i den gruppen var det endast 6 

% av assistenterna som uppgav att de trivdes mycket bra med att jobba i brukarens hem, och 81 % 

som uppgav att de trivdes bra med det. Dock var det inte någon övervägande majoritet hos varken 

assistenterna som trivdes mycket bra och hos de som trivdes bra som uppgav att de varken ansåg att 

de var bra eller dåligt med att arbetet var förlagt i brukarens hem vilket framgår av tabell 17.

Tabell 17: Hur upplever du det är att arbeta i någon annans hem? Tillsammans med andelen  

assistenter i som trivs mycket bra och bra i yrket (procent). 

Hur upplever du det är 

att arbeta i någon 

annans hem?

Alla assistenter Assistenter som trivs 

mycket bra i yrket

Assistenter som trivs 

bra i yrket

Mycket bra 24,00% 44,00% 6,00%

Bra 67,00% 50,00% 81,00%

Varken bra eller dåligt 9,00% 6,00% 13,00%

Sammanfattningsvis så framgår det ifrån resultatet att assistenterna upplever yrket främst som 

psykiskt påfrestande, att det var vanligt förekommande med ensamarbete och då främst för de 

assistenter som trivdes bra i yrket. Det framgick även ifrån resultatet ovan att de var främst de 

assistenter som trivdes mycket bra i yrket som upplevde det som mycket bra att arbeta i någon 

annans hem.
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Upplevda kunskapen hos assistenterna

I följande avsnitt kommer assistenternas upplevda kunskap att presenteras. Att assistenterna 

upplever att de har den kunskap som yrket kräver  är att betrakta som en viktig faktor för för att 

trivas med sitt arbete.

Tabell 18: Jag upplever jag har den kunskap mitt yrke kräver. Tillsammans med andel assistenter i 

som trivs mycket bra och bra i yrket (procent).

Jag upplever jag har 

den kunskap mitt yrke 

kräver

Alla assistenter Assistenter som trivs 

mycket bra i yrket

Assistenter som trivs 

bra i yrket

Instämmer 91,00% 88,00% 94,00%

Varken instämmer eller 

inte instämmer

9,00% 13,00% 6,00%

Instämmer ej 0,00% 0,00% 0,00%

Enligt Ahlström, Sundmark & Wetterstrand (2001) så upplever många assistenter att de inte har 

tillräcklig kunskap om brukarens sjukdom och mediciner. Av resultatet i tabell 18 framkommer det 

att så inte fallet för assistenterna som deltog i undersökningen, eftersom 91 % av dem upplevde att 

de hade den kunskap yrket kräver. Resultatet skiljde sig inte något nämnvärt åt mellan grupperna. 

Dessa siffror skulle kunna tänkas förklaras med att 88 % av alla assistenter uppgav att deras tidigare 

arbeten hade haft anknytning till vård, omsorg eller handikappområdet. där igenom kan detta 

förklaras med att assistenterna hade skaffat sig kunskap genom erfarenhet, eftersom det endast var 

64 % av alla assistenter som gått en utbildning med anknytning till vård, omsorg eller 

handikappområdet (Tabell 19 & 20). 

Tabell 19: Andelen  (procent) assistenter som har haft  tidigare arbeten med någon anknytning till 

vård, omsorg eller handikappområdet.

Har dina tidigare arbeten någon anknytning till vård, omsorg eller 

handikappområdet?

Ja 88,00%

Nej 12,00%
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Tabell 20: Andelen  (procent) assistenter som har gått någon utbildning med anknytning till vård, 

omsorg eller handikappområdet.

Har din/dina utbildningar någon anknytning till vård, omsorg eller 

handikappområdet?

Ja 64,00%

Nej 36,00%
 

Hantering av tristess och enformighet i yrket

I följande del här nedan kommer assistenternas hantering av tristess och enformighet i yrket 

behandlas. Även om tristess och enformighet ses som något ofrånkomligt i yrket finns det strategier 

för att minimera detta, det är även troligt att  dessa strategier även har en inverkan på trivselfaktorer 

i yrket.

Tabell 21: Andelen  (procent) assistenter som försöker variera sina arbetsuppgifter i den mån det 

går. Tillsammans med andelen assisteter i procent som trivs mycket bra och bra i yrket. 

Jag försöker variera 

mina arbetsuppgifter i 

den mån det går.

Alla assistenter Assistenter som trivs 

mycket bra i yrket

Assistenter som 

trivs bra i yrket

Instämmer 84,00% 81,00% 88,00%

Varken instämmer eller 

inte instämmer

12,00% 19,00% 6,00%

Instämmer ej 3,00% 0,00% 6,00%

Enligt Ahlstörm, Sundmark & Wetterstrand (2001) så  händer det ibland att assistenterna upplever 

yrket som enformigt. I tabell 21 framgår det att 84 % av alla assistenter försöker komma bort ifrån 

denna enformighet som yrket kan bidra till, genom att försöka variera sina arbetsuppgifter. Det var 

något fler assistenter som uppgav att de trivdes bra i yrket som även använde sig av denna metod 

för att komma ifrån tristessen. Dock var skillnaden inte märkbart stor vilket gör att detta inte skulle 

kunna relateras en faktor som inverkar på trivseln i yrket. En annan bra strategi för att undvika 

tristess i arbetet som personlig assistent är att jobba med minst två olika brukare, vilket var 36 % 

som gjorde det av de assistenter som deltog i undersökningen och 20 % uppgav att de arbetade hos 

tre brukare. 
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Empowerment och trivsel

I uppsatsens följande del kommer resultatet ifrån enkätstudien ses utifrån de teoretiska begreppet 

Empowerment  Vilket innebär att assistenternas upplevelses av de aktiviteter som ses leda till en 

känsla av Empowerment, kommer redovisas och analyseras utifrån begreppet. 

Tabell 22: Andelen (procent) assistenter som besvarat påståendet ”Förekommer det att du befinner 

dig i en situation i ditt yrke där du ej vet vad du ska göra¨

Förekommer det att du befinner dig i en situation 

där du ej vet vad du ska göra?

Förekommer ofta 3,00%

Förekommer ibland 21,00%

Förekommer sällan 64,00%

Förekommer aldrig 12,00%

Empowerment  syftar till att stärka en människas kontroll över sin egna situation, av tabell 22 går 

det att utläsa att det flesta assistenter sällan upplever att de befinner sig i en  situation på arbetet där 

det inte vet vad de ska göra. Detta kan tolkas som om majoriteten av de flesta assistenter känner att 

de har kontroll över sin  situation på arbetet.  Men enligt Hansson (2005)  så kan Empowerment inte 

endast förstås mot personens egna uppfattning av sig själv. Även Starrin (2000) menar på att 

Empowerment ska förstås som en förbindelse till en rad olika företeelser och egenskaper.

 För att kunna med säkerhet säga att assistenterna upplever  Empowerment räcker det alltså inte 

bara att mäta om assistenterna upplever att de har kontroll över arbetssituationen, genom att det allt 

som oftast vet vad de ska göra. För att reda ut hur väl känslan Empowerment finns hos assistenterna 

har jag valt att här nedan presentera företeelser och egenskaper som enligt Hansson (2005) och 

Starrin (2000) kan bidra till en känsla av kontroll över arbetssituationen.  

Enligt Starrin (2000) kan Empowerment ses som en länk till bland annat socialt stöd. Socialt stöd 

kan även ses tillhöra den sociala och beteendeorienterade dimensionen, som är viktigt för att en 

person ska kunna uppnå ett förutbestämt mål. Socialt stöd kan även kopplas till det Hansson (2005) 

kallar den subjektiva dimensionen där uppskattning och respekt nämns som viktiga.

 Av resultatet ifrån enkäten framgår att assistenterna känner att de har ett stort socialt stöd, och då 

främst av deras kollegor. I och med att assistenterna upplever ett stort stöd ifrån deras kollegor går 

det även att sammankoppla med att de även upplever ett gott samarbete vilket både Starrin (2000) 
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och Hansson (2005) menar är viktiga komponenter för att en person ska känna att denna har 

Empowerment Det var inte fullt lika många av assistenterna  som upplevde  att de hade  stöd ifrån 

sin chef, detta kan mycket väl bero på att kontakten parterna emellan sker sporadisk. Men genom av 

att en övervägande majoritet (73 %) faktiskt kände stöd ifrån sin chef kan detta ses som en 

bidragande faktor till Empowerment   

Även den upplevda relationen till brukarnas anhöriga kan också betraktas som en bidragande faktor 

till det sociala stödet leder till Empowerment Som de framgår i tabell 24 så upplever 81% av alla 

assistenter att kontakten med de anhöriga fungerar bra, vilket är en klar majoritet som stöder ett  

antagande om att brukarens anhöriga även fungerar som ett viktigt socialt stöd för assistenterna. 

Det viktigaste för att assistenterna ska känna att de har tillgång till ett socialt stöd på arbetet borde 

vara om de upplever att de trivs med sin brukare. Detta eftersom det är brukaren som är den person 

som assistenterna tillbringar mest tid med på arbetet. Som framgår i tabell 24 är det 97% som 

upplever att de trivs mycket bra och bra med sin brukare. Sammantaget går det att konstatera att 

assistenterna genom de upplevda sociala stödet har goda förutsättningar att uppleva Empowerment.

Tabell 23: Andelen  (procent) assistenter som känner att de har stöd ifrån din chef och sina 

kollegor.

Ja Ibland Nej Vet ej

Stöd från chef 72,8 15,2 6,1 6,1

Stöd kollegor 81,9 18,2 0 0
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Tabell 24: Andelen (procent) assistenter som besvarat frågorna ”Hur anser du att din kontakt med 

din/dina brukares anhöriga fungerar?” och ”Hur trivs du med din/dina brukare?”

Bra Varken bra 

eller dålig

dålig Vet ej

Hur anser du 

att kontakten 

med din/dina 

brukares 

anhöriga är?

81,80% 9,10% 6,00% 3,00%

Hur trivs du 

med din/dina 

brukare

97,00% 3,00% 0,00% 0,00%

Kunskaper och Empowerment

Som både Starrin (2000) och Hansson (2005) betonar ses kunskap även som en bidragande faktor 

till om en person upplever Empowerment På påståendet "Jag upplever jag har den kunskap mitt 

yrke kräver" var det 55 % av assistenterna som instämde helt på en skala 1-5 där 5 var "stämmer 

helt" och 1 symboliserade "stämmer inte alls". Det var 36% av assistenterna som valde att svara 

med en 4 vilket kan ses som om även de assistenterna upplevde sig ha den kunskap som behövs för 

yrket. Det var endast 9% som valde en 3;a på den femgradiga skalan vilket kan ses som om de 

varken anser sig instämma eller ta avstånd ifrån påståendet (tabell 25).  Det kan anses som om 

assistenterna faktiskt upplever att de har den kompetens som behövs för att de ska kunna uppleva 

Empowerment på sitt arbete.
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Tabell 25: Andelen  (procent) assistenter som besvarat påståendet ”Jag upplever jag har den 

kunskap mitt yrke kräver”

Jag upplever att jag har den 

kunskap mitt yrke kräver.

5: Instämmer helt 55,00%

4 36,00%

3 9,00%

2 0,00%

1: Instämmer ej 0,00%

Empowerment och assistenternas inflytande över sin arbetssituation 

Det är genom aktiviteter som syftar till att öka en människas kontroll över sin situation 

Empowerment kan uppnås (Starrin, 2000). Möjligt är att om assistenterna har tillgång till en 

arbetsplan som beskriver vad som ska göras på arbetsplatsen, för att på så sätt klargöra vad  

assistenterna ska göra och under vilka tider på dygnet det ska göras. Avsaknaden av en arbetsplan 

kan enligt Dehlin (1997)  kan leda till att  brukare som utnyttjar sin bestämmanderätt gentemot sina 

assistenter vilket kan leda till att en ömsesidig respekt för varandras välbefinnande uteblir. Som 

framgår av tabell 26 så uppger 85 % av assistenterna att de finns en arbetsplan, vilket kan ses som 

en bidragande faktor till att majoriteten assistenterna känner en ökad kontroll över sin 

arbetssituation. 

Tabell 26: Andelen  (procent) assistenter som besvarat frågan ”Finns de någon arbetsplan som 

beskriver vad som ska göras på din arbetsplats?”

Finns det någon arbetsplan som beskriver vad 

som ska göras på din arbetsplats?

Ja 84,80%

Nej 9,10%

Vet ej 6,10%
 

Påverkan av arbetstider kan även de ses som ett sätt att känna kontroll över sin tillvaro speciellt då 

78 % av alla assistenter uppgav  att de både jobbar dagtid, kvällstid och natt. Dessa arbetstider kan 
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tänkas även ge en större påverkan på assistenternas privatliv än om de arbetade dagtid. Dock 

framgår det av tabell 27 att det endast är 24 % av alla assistenter som upplever att de kan påverka 

sina egna arbetstider vilket kan ses som en faktor som ger en negativ påverkan på Empowerment 

upplevelsen. 

Tabell 27: Andelen (procent) assistenter som besvarat frågan ”Kan du själv påverka dina 

arbetstider?”  

Ja Nej Vet ej

Kan du själv påverka 

dina arbetstider?

24,00% 73,00% 3,00%

Tabell 28: Andelen  (procent) assistenter som besvarat påståendet ”Jag tar själv initiativet och 

skaffar mig den kunskap som behövs för att lösa ett yrkesrelaterat problem.”

Jag tar själv initiativet och skaffar mig den 

kunskap som behövs för att lösa ett 

yrkesrelaterat problem.

5: Stämmer helt 67,00%

4 30,00%

3 3,00%

2 0,00%

1: Stämmer inte alls 0,00%

Starrin (2000) menar på att den aktiva komponenten i Empowerment är att vara förmögen att, och 

att begreppet har två betydelser nämligen att ge makt och ge möjlighet. Detta är något som kan 

refereras till svaret på påståendet”Jag tar själv initiativet och skaffar den kunskap som krävs för att 

lösa ett yrkesrelaterat problem”, på så sätt att assistenter som själva tar initiativet till att inhämta den 

kunskap som krävs är förmögna att ge sig själva möjlighet som i detta fall till att lösa ett 

yrkesrelaterat problem. Som framgår av tabell 28 är det 67 % som svarade med en femma som 

symboliserar instämmer helt påstående och 30 % som svarade med en fyra på den femgradiga 

skalan. Vilket kan ses som om assistenterna i en hög grad faktiskt fångar om Empowerment 

betydelse och sammantaget med att:   

 Assistenterna upplevde i hög grad självtillit genom att en stor del av dem sällan upplevde att 
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de befann sig i en situation där de inte visste vad de skulle göra.

 Majoriteten av assistenterna kände ett stor stöd av deras chef och kollegor. Samt upplevde 

kontakten med brukaren och dennes anhöriga som god, vilket kan ses leda till ett socialt stöd 

även där.

 Majoriteten upplevde att de hade den kompetens yrket kräver

 Det var vanligt förekommande att assistenterna hade tillgång till en arbetsplan. 

 Kan assistenterna betraktas uppleva en hög grad av Empowerment I och med att de assistenterna 

har en känsla av Empowerment så trivs de även med yrket i en hög utsträckning vilket framgår i 

tabell 29 här nedan. 

Tabell 29: Andelen assistenter som svarat på frågan ”Hur trivs du i ditt yrke som personlig 

assistent?” (Procent) 

Hur trivs du i ditt yrke som personlig 

assistent?

Mycket bra. 49,00%

Bra. 49,00%

Varken bra eller dåligt. 3,00%

KASAM och trivsel 

Som tidigare har nämns så ses KASAM som en förutsättning för trivseln hos assistenterna. Här 

nedan kommer upplevelsen av KASAM presenteras i tabell format uppdelat i olika ålderskategorier. 

Observera att de endast de svar som starkast mäter KASAM som presenteras.

Tabell 30: Andel (procent) assistenter som instämmer helt eller nästan instämmer helt på respektive  

påstående som förklarar KASAM i yrket.

KASAM Assistenter 

20-30 år

Assistenter

31-40 år

Assistenter

41 år --> 

  Känner du att du har    

stöd från din närmsta 

chef? (Hanterbarhet)

25,00% 30,00% 71,00%
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  Känner du att du har    

stöd från dina kollegor? 

(Hanterbarhet)

50,00% 30,00% 57,00%

Jag tar själv initiativet 

och skaffar mig den 

kunskap som behövs 

för att kunna lösa ett 

yrkesrelaterat 

problem. 

(Hanterbarhet)

81,00% 30,00% 86,00%

Jag upplever att jag 

har den kunskap som 

mitt yrke kräver. 

(Hanterbarhet) 

63,00% 50,00% 43,00%

Upplever du att dina 

arbetsuppgifter är 

tydligt definierade? 

(Begriplighet)

31,00% 30,00% 71,00%

Förekommer det att du 

befinner dig i en 

situation i ditt yrke där 

du inte vet vad du ska 

göra? (Begriplighet)

16,00% 10,00% 14,00%

Förekommer det att 

du känner att ditt 

arbete är enformigt? 

(Meningsfullhet )

0,00% 0,00% 29,00%

Jag skulle vilja 

påverka mina 

arbetsuppgifter i 

större utsträckning. 

(Meningsfullhet)

0,00% 0,00% 14,00%

Jag ser mitt arbete 81,00% 70,00% 71,00%
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som meningsfullt. 

(Meningsfullhet)

Kan du själv påverka 

dina arbetstider? 

(Meningsfullhet)

31,00% 20,00% 14,00%

Jag försöker variera 

mina arbetsuppgifter i 

den mån de går. 

(Meningsfullhet)

44,80% 30,00% 57,00%

Hanterbarhet

Den kategorin assistenter som upplevde sig ha den främsta tillgången till socialt stöd som även kan 

ses som de resurser Antonovsky (2005) menar på en människa behöver för att möta de krav 

verkligheten ställer var assistenter som var 41 år och äldre. Medan det var de yngre assistenterna 

som upplevde att de hade resursen kunskap i störst utsträckning. Dock var det den mellersta 

ålderskategorin som i minst utsträckning upplevde att de hade tillgång till de resurser Antonovsky 

(2005) menar behövs för att möta de krav verkligheten ställer.  I och med att det var den äldre 

kategorin assistenter tätt följt av den yngre kategorin som uppgav att de själva tar initiativet att 

skaffar den kunskap som yrket kräver kan detta ses som om de aktivt jobbar mot att bli ett offer i 

den situation som de befinner sig i (Antonovsky, 2005). 

För att sammanfatta resultatet ifrån de enkätfrågor som berörde hanterbarhet, så framkom det att 

både de äldre assistenterna och de yngre  upplevde yrket i stor utsträckning som hanterbart. Genom 

att de båda ålderkategorierna upplevde i stor utsträckning att de hade stöd ifrån sina kollegor, samt 

att de inhämtade den kunskap som behövdes i yrket. Dock var det en märkbar skillnad mellan 

grupperna på frågorna "Känner du att du har stöd från din närmsta chef?" och "Jag upplever att jag 

har den kunskap som mitt yrke kräver", men genom att utgångspunkten är ifrån det sammantagna 

resultatet ifrån frågorna som berörde hanterbarhet så ses inte skillnaden på den upplevda 

hanterbarhet som så stor mellan grupperna. Dock så var den mellersta ålderkategorin dvs assistenter 

mellan 31-40 år den kategorin som inte upplevde yrket som hanterbart i någon större utsträckning. 

Vilket kan ses som något märkligt, med tanke på att kategorin ligger mitt emellan. Detta resultat 

tänkas bero på att de äldre assistenterna har mer livserfarenhet än de två andra ålderkategorierna 
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och därmed är mer medvetna om deras kunskapsluckor. Dock är det inte sagt att det är så att de 

äldre assistenterna är den grupp som i minst utsträckning har den kunskap yrket kräver, utan att de 

är dem som är mest ödmjuka inför att de finns kunskapsluckor relaterat till arbetet.   

Begriplighet

I och med att Antonovsky menar på att KASAM's andra kategori begriplighet uppnås genom att en 

människa ser omvärlden som bland annat tydlig, går det  att utläsa från resultatet att det främst är de 

äldre assistenterna som upplever begriplighet i yrket. Genom att de upplever att arbetsuppgifterna är 

tydliga, detta med en övertygande marginal jämfört med de två andra ålderkategorierna. På den 

andra frågan som löd "Förekommer det att du befinner dig i en situation i ditt yrke där du inte vet 

vad du ska göra?", så var den äldre ålderskategorin även där som ansåg sig i störst utsträckning 

aldrig hamna i sådana situationer. Dock inte med lika stor marginal som den föregående frågan. Av 

resultatet att döma är det i förhållandevis liten andel i samtliga ålderskategorier som upplever att de 

aldrig befinner sig i en situation där det inte vet vad de ska göra. Dock behöver detta inte innebära 

att assistenterna inte upplever begriplighet i sitt arbete. Detta eftersom det kan hända att 

assistenterna mycket väl kan förklara och förstå situationen, men på grund av bristande 

kommunikation inte alltid vet vad de ska göra. 

Meningsfullhet

 Eftersom KASAMS tredje kategori syftar till delaktighet och medverkan i det som skapar en 

person såväl öde som dagliga erfarenheter har  frågan "Kan du påverka dina egna arbetstider?" 

ställs till assistenterna. I resultatet framkom det att det var 31 % av de yngre assistenterna som 

ansåg att de kunde det. Det var endast 14 % av det äldre assistenterna som ansåg  att det kunde styra 

över sina arbetstider, medens motsvarande siffra hos assistenter mellan 31-40 år var 20%. Att en 

klar majoritet av alla assistenter inte ansåg sig kunna påverka sina arbetstider kan det tyda på att 

dem inte kan styra över deras vardag. Detta med tanke på att många assistenter arbetar i skift, vilket 

innebär att de både jobbar dagtid, kvällstid och natt vilket påverkar privatlivet i större utsträckning 

jämfört med ett arbetet som endast är förlagd på dagtid.

När det kommer till om assistenterna skulle vilja påverka sina arbetsuppgifter i större utsträckning 

var det endast de äldre assistenterna som ansåg sig inte vilja de. Vilket kan tyda på att en del av de 

äldre assistenterna redan känner sig delaktiga i det vardagliga arbetet, medens de yngre 
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assistenterna inte alls känner sig delaktiga i arbetes utformning. Dock kan man inte bortse ifrån att 

det är det brukaren som bestämmer över vad assistenten ska göra, vilket kan vara en bidragande 

faktor till att en stor del av alla assistenter känner att de vill påverka sina arbetsuppgifter i en större 

utsträckning.

Att assistenterna försöker variera sina arbetsuppgifter kan tyda på att de aktivt försöker vara 

delaktiga i det vardagliga arbetet, vilket är något som Antonovsky (2005) menar på leder till 

meningsfullhet. Av resultatet det att 57 % av det äldre assistenterna försökte variera sina 

arbetsuppgifter, vilket innebär att de är den äldre kategorin assistenter som främst försöker uppnå 

meningsfullhet genom att själv försöka påverka sina arbetsuppgifter. Motsvarande siffra hos de 

yngre assistenterna var 43,8 %, medens det var 30 % av assistenterna  mellan 31-40 år som uppgav 

att de försökte variera sina arbetsuppgifter.  Att mindre än hälften av den yngsta och mellersta 

ålderkategorier inte  uppgav att de försökte variera sina arbetsuppgifter, kan innebära att de anser 

sig redan ha varierande arbetsuppgifter något som kan bero på den brukare de arbetar hos. 

Antonovsky (2005) menar på att en person som hittar mening i olika svårigheter även har en känsla 

av meningsfullhet. Som tidigare nämns så finns det en rad olika svårigheter i yrket som personlig 

assistent bland annat det att det är brukaren som bestämmer över assistenternas arbete. I och med 

detta fick assistenterna på en femgradig skala besvara hur väl de upplevde arbetet som meningsfullt. 

Av resultatet framkom det att det var majoriteten av assistenterna i alla de tre ålderkategorierna som 

instämde helt på att de såg sitt arbete som meningsfullt. Dock var det något större andel yngre 

assistenter som upplevde yrket som meningsfullt. Medens assistenterna mellan 31-40 år var den 

grupp som i minst utsträckning upplevde sitt arbete som meningsfullt, tätt följt av assistenterna 41 

år och uppåt. Att assistenterna hittar mening i yrket trots den inte helt oproblematiskt arbetssituation 

kan bero på att de får hjälpa någon som behöver det, vilket även framkom av tabell 30 var den 

främsta anledningen till att assistenterna valt yrket.

 

Sammanfattningsvis så kan det ses som en svårighet för assistenterna att  fullt ut uppnå 

meningsfullhet med tanke på att de själva inte kan vara delaktig i det som skapar deras dagliga 

erfarenheter i detta fall deras arbetssituation, på grund av att arbetssituationen styrs av brukarens 

behov. Med på andra sidan så ser majoriteten av alla assistenter yrket som meningsfullt. 

47



Sammanfattning KASAM

 För att kunna uttala sig om en eller flera personer upp lever KASAM det är viktigt  enligt 

Antonovsky (2005) att alla tre kategorier ses som en helhet. För att kunna göra detta möjligt har ett 

poängsystem utifrån enkätsvaren gjorts där 0-18 poäng står för ett lågt KASAM, 19-36 för ett medel 

KASAM och 37-55 för ett högt KASAM. 

Tabell 31: KASAM-poäng grupperat i ålder

Ålder 20-30 år 31-40 år 41 --> 

KASAM-poäng 29 21 30

Som framgår av tabell 31 så visar de att alla ålderkategorier upplever KASAM på en mellan nivå, 

där den äldre kategorin tätt följt av den yngre har något högre KASAM poäng än de assistenter i 

åldrarna 31-40 år. Att KASAM skulle ha någon betydelse för trivseln bekräftas i figur 3, där andelen 

som trivdes mycket bra var 38 %  hos både de yngre och äldre assistenterna. Medens andelen som 

var 31-40 år trivdes mycket bra i något mindre utsträckning (25 %).  Att varken de yngre eller de 

äldre assistenterna hade ett högt KASAM trots att de uppgav att de trivdes mycket bra i yrket, kan 

som tidigare nämns bero på att de är brukaren som bestämmer över de arbete assistenterna gör. Med 

den vetskapen borde det vara svårt om än omöjligt att assistenter upplever ett högt KASAM på sitt 

arbete. 

Anledningen till att de är det yngre och äldre assistenterna som har högst KASAM- poäng och trivs 

med yrket i störst utsträckning, kan tänkas bero på att assistenter mellan 31-40 år oftast har ett 

etablerat familjeliv. Vilket kan leda till att assistenterna mellan 31-40 år oftare är hemma ifrån 

arbetet på grund av exempelvis vård av barn. vilket bidrar till att kontinuitet på arbetet är lägre för 

assistenterna mellan 31-40 år än hos assistenterna mellan 20-30 år som än inte har etablerat ett 

familjeliv fullt ut yrket och assistenterna som är 41 år och äldre som redan lagt familjeliv med små 

barn bakom sig. 
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Diskussion och slutsatser
Syftet med denna uppsats har varit att genom enkäter undersöka vilka 

trivselfaktorer som finns i yrket som personlig assistent och även studera 

hur assistenters egna syn på yrket påverkar trivseln. Eftersom alla 

assistenter som svarade på enkäten uppgav att de trivdes mycket bra och 

bra i yrket så fanns det vissa svårigheter i att kunna urskilja de främsta 

trivselfaktorerna. Men i resultatet framkom det att det fanns en del 

skillnader mellan de assistenter som trivdes mycket bra och bra i yrket. Men 

det kan anses som något motsägelsefullt att jämföra två grupper som 

faktiskt uppger att de trivs i yrket, och på så sätt använda gruppen som 

uppger att de trivs mycket bra i yrket som en ideal typ. För är det verkligen 

skäligt att sträva efter att alla assistenter ska trivas mycket bra i yrket även 

om de trivs bra? Det kan mycket väl vara så att vissa assistenter i studien 

som uppgav att de trivdes bra i yrket har ett mycket bra liv i övrigt, och på 

så sätt "endast" uppgav att de trivs bra på jobbet i jämförelse med deras 

tillvaro utanför arbetstider. I och med detta är det svårt att överväga vad 

som egentligen har betydelse för trivseln i yrket, eftersom det anses vara 

motsägelsefullt att välja att se upplevelsen ifrån assistenter som trivs 

mycket bra som en riktlinje för vad som är som trivsel faktorer i yrket,  i 

jämförelse med de som trivs bra i yrket. Annat hade dock varit om det även 

fanns en grupp assistenter som uppgav att de trivdes dåligt i yrket. Dock 

kan följande faktorer utifrån resultatet som framkom i enkäten sägas ha 

betydelse för om personliga assistenter trivs i yrket:

 Att assistenterna har gemensamma intressen med sin brukare.

 Att  assistenterna ser en framtid i yrket.

 Att assistenterna har en vilja att arbeta med människor.

 Att assistenterna själva tar för sig och försöker variera sina 

arbetsuppgifter i den utsträckning som är möjligt.

 Att assistenterna har en trygg anställningsform dvs, en tillsvidare 
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anställning. 

 Att assistenterna känner sig bekväma med att arbeta i någon annans 

hem.

 Att assistenterna håller en distans till sin brukare, genom att relationen 

till denne i första hand ses som yrkesmässig.

 Att assistenterna har en känsla av Empowerment genom att de, 

1. Känner stöd ifrån sin chef och sina kollegor. 

2. Har en bra kontakt med brukarens anhöriga. 

3. Har tillgång till en arbetsplan som beskriver vad de ska göra hos 

brukaren.

4. Söker den kunskap som behövs för att de ska kunna lösa ett 

yrkesrelaterat problem.

5. Att assistenterna allt för oftast vet vad de ska göra i de situationer 

de ställs inför på arbetet. 

 Sist men inte minst måste assistenterna uppleva att han/hon  trivs med 

sin brukare.

Av dessa slutsatser går det att slå fast vid att  om assistenter ska trivas i 

yrket så krävs det att  både assistenter och assistentsamordnare arbetar 

för att främja dessa faktorer. Vilket måste påbörjas av båda parterna 

redan vid rekryteringen. Men de kan även ses som viktigt att aktivt 

arbeta för att främja dessa faktorer som påverkar trivseln i yrket. 

Reflektion över teori och tidigare forskning

De teoretiska ramverken som  legat till grund  för denna uppsats  har varit 

Aaron Antonovskys KASAM och teori om Empowerment KASAM har även i 

andra studier fokuserat på assistentens upplevelse och situation i yrket, 

vilket gör att teorin har upplevts som rimlig och trovärdig att ha som grund 

för analysen. Det som kan ses som en brist i tidigare forskning är att KASAM 

i många fall bara har relateras till begreppet hälsa. Även om trivsel och hälsa 
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kan ses som starkt förknippade med varandra anser jag att det är fullt 

rimligt att använda andra begrepp som KASAM  kan relateras till, det är dock 

viktigt att detta hålls inom ramarna för vad som är hälsofrämjande faktorer.

När de gäller Empowerment så har begreppet kunnat användas för att 

analysera många olika faktorer som kan anses ha betydelse för trivseln i 

yrket. Kritiken som kan riktas mot Empowerment är att det inte finns någon 

enhetlig definition av begreppet, vilket gör att frågan väcks vad som anses 

vara den rimliga tillämpningen  och om de kan tänkas finnas fler aktiviteter 

än de som nämnts som kan samman kopplas med en människas upplevelse 

att denne har kontroll över den situation han/hon befinner sig i.

Mycket av den tidigare forskningen som berört personliga assistenter har 

fokuserat på relationen mellan assistent och brukare, vilket gör att 

uppsatsens syfte har lett mig in på ett relativt outforskat område av den 

forskning som berör personliga assistenter dvs, trivselfaktorer i yrket som 

personlig assistent. Vilket har medfört att det stundvis i uppsatsens första 

skede varit svårt att identifiera denna uppsats med någon annan. Den kritik 

som kan riktas mot tidigare forskning är att den ofta har lagt fokus på de 

svårigheter som finns i yrket vilket kan leda till att en negativ bild av yrket 

skapas.  Detta främst då litteraturen allt som oftast lägger tyngd på 

svårigheter i yrket exempelvis, brukarens bestämmanderätt och 

förekomsten av ensamarbete.., I överlag kan det dock ses som att tidigare 

forskning om personliga assistenter är på god väg att utvecklas, men dock 

anser jag att det än finns luckor att fylla, såsom mer forskning om 

assistenter eftersom mycket av den forskning som finns idag berör 

brukaren. 

Till fortsatt forskning om personliga assistenter.

I och med att denna uppsats har behandlat vad som bidrar till att personliga 

51



assistenter trivs i yrket, så hade det även varit intressant att studera vilka 

faktorer som gör att brukaren trivs med sin personliga assistent. Vilket som i 

sin tur kan tänkas vara en bidragande faktor till ett bra och långvarigt 

samarbete parterna emellan. 

Referenslista
Ahlström, G, Sundmark, G & Wetterstrand, J. (2001). Upplevelser av att arbeta som personlig 

assistent. Rapportserie från Habiliteringen forskningscentrum, Örebro.

Antonovsky, A (2005) Hälsans mysterium. Natur och kultur: Stockholm

52



Dehlin, A-M (1997) Personlig assistent, en rättighet, ett yrke. Lund. Studentlitteratur. 

Denscombe, M (2009) Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna Lund: Studentlitteratur

Egard, H (2011) Personlig assistans i praktiken. Diss., Lund:Media-Tryck, Lunds universitet

Everitt, A (1993) Vad säger LSS? Motala: LIC förlag AB

Fagerlund, B och Frisk, K (2003) Att arbeta som personlig assistent. Berlings Skogs Trelleborg 

Gough, R & Modig, M (1995) Leva med personlig assistans – Centrum för utvärdering av socialt 

arbete Eskilstuna: Tuna Tryck AB

Hansson, L (2005) Empowerment och brukarinflytande. I: Brunt, D och Hansson, L (red) (2005) Att  

leva med psykiska funktionshinder – en livssituation och effektiva vård- och stödinsatser. (s.123-

133) Studentlitteratur: Lund 

Larsson, M och Larsson, S (2004) Att vara ett mänskligt hjälpmedel. En studie om att arbeta som 

personlig assistent. Sociologiska institutionen, Lund.

 

Rosberg, Å (2011) Jag är personlig assistent -Kan det här ingå i mina arbetsuppgifter? 

Linneuniversitetet.

Socialstyrelsen (2007) Artikelnr 2007-123-24. Personlig assistans som yrke www.socialstyrelsen.se, 

augusti 2007. (2014-04-11).

Starrin, B (2000) Empowerment och funktionshinder. I: Hydén, L-C och Brusén, P (2000) Ett liv 

som andra - livsvillkor för personer med funktionshinder. (s.71-91) Studentlitteratur, Lund 

Trost, J (2007) Enkätboken Lund: Studentlitteratur

53



Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer- inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Bilaga 1: Enkät 

Inledande frågor

 Vilket kön tillhör du?
 Kvinna
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  Man

 Hur gammal är du?

 Vilken typ av anställning har du?

 Fast anställning (tillsvidare)
  Långtidsvikariat (länge än 6 månader)
 Korttidsvikariat (kortare än 6 månader)
  Anställning för visstid
 Timanställning (arbetar vissa timmar då och då)
 Provanställning

 Under vilka tider på dygnet arbetar du?
  Endast dagtid
  Mestadels dagtid
  Både dagtid och kvällstid/natt
  Mestadels kvällstid/natt
  Endast kvällstid/natt

 Hur länge har du varit anställd i din nuvarande tjänst?
  Mindre än 1 år
  1-2 år
  2-3 år
  3-4 år
  4-5 år
  5-6 år
  Längre än 6 år

 Hur många timmar arbetar du per vecka? (Om arbetstider varierar försöka uppskatta ett 
genomsnitt)

  1-10 timmar
  11-20 timmar
  21-30 timmar
  31-40 timmar
  Mer än 40 timmar

2. Vad är anledningen till att du valt att arbeta som personlig assistent?

 Viljan att arbeta med människor
  Stor betydelse
  Viss betydelse
  Ingen betydelse

 Intresse för att jobba inom vård,omsorg, stöd och service
  Stor betydelse
  Viss betydelse
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  Ingen betydelse

 Ingen särskild anledning (exempelvis, brist på arbete)
  Stor betydelse
  Viss betydelse
  Ingen betydelse

  Annan, nämligen

 Hur trivs du med ditt yrke som personlig assistent?
  Mycket bra
  Bra
 Varken bra eller dåligt
 Dåligt
  Mycket dåligt

 Har du för avsikt att fortsätta arbeta som personlig assistent?
  Ja
  Nej
  Nej tänker söka ett nytt jobb
  Nej tänker börja studera
  Vet ej

 Din sammanlagda arbetslivserfarenhet är?
 Mindre är 1 år
 1-2 år
  2-3 år
 3-4 år
 5-6 år
 7-8 år
  9-10 år
  Mer är 11 år

 Har dina tidigare arbeten någon anknytning till vård, omsorg eller handikappområdet?
  Ja
  Nej
 Det här är mitt första arbete

 Ange din högsta utbildning
  Grundskola
  Gymnasieskola
 Ej avslutade högskole/universitetsutbildning
  Avslutad högskole/universitetsutbildning
 Yrkesutbildning
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 Har din/dina utbildningar någon anknytning till vård, omsorg eller handikappområdet?
  Ja
  Nej

3. Allmänt om den brukare (de brukare) du arbetar hos
Ange din/dina brukares ålder och kön. (om du bara arbetar hos en brukare ange denna vid brukare 
1,
om du arbetar hos flera ange ålder och kön för dessa vid "brukare 2" etc)

 Brukare 1:
  Kvinna
  Man
 Ålder:

 Brukare 2:
 Kvinna
  Man
 Ålder:

 Brukare 3:
  Kvinna
  Man
 Ålder:

 Har du/dina brukare gemensamma intressen?
 Ja flera stycken
  Ja några
  Ja ett
  Nej inga alls
  Vet ej

 Hur upplever du att din relation till din/dina brukare är?
 Mycket bra
  Bra
  Varken bra eller dålig
  Dålig
  Mycket dålig

 Hur trivs du med din/dina brukare?
   Mycket bra
  Bra
  Varken bra eller dåligt
  Dåligt
  Mycket dåligt
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4. Hur upplever du relationen med din brukare utifrån karaktäristiken nedan

 I första hand kamratlig
  5 Stämmer helt
  4  
  3
   2
  1Stämmer ej

 Mer kamratlig än yrkesmässig
  5 Stämmer helt
  4  
  3
  2
  1 Stämmer ej

 Yrkesmässig och kamratlig i lika stor utsträckning

  5 Stämmer helt
  4  
  3
  2
  1 Stämmer ej

 Mer yrkesmässig än kamatlig
  5 Stämmer helt
  4  
  3
  2
  1 Stämmer ej

 I första hand yrkesmässig
  5 Stämmer helt
  4  
  3
  2
  1 Stämmer ej

 Hur upplever du det är att arbeta i någon
annans hem?
  Mycket bra
  Bra
  Varken bra eller dåligt
  Dåligt
 Mycket dåligt

 Hur upplever du att kontakten med din/dina brukares anhöriga fungerar?
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  Mycket bra
  Bra
  Varken bra eller dåligt
  Dåligt
 Mycket dåligt
 Vet ej

5. Om socialt stöd

 Känner du att du har stöd ifrån din närmstachef?
 Ja alltid
  Ja ofta
  Ibland
  Nej sällan
  Nej aldrig
  Vet ej

 Känner du att du har tillräckligt med stöd av din chef?
  Ja
  Nej
  Vet ej

 Känner du att du har stöd av dina kollegor?
 Ja alltid
  Ja ofta
  Ibland
  Nej sällan
  Nej aldrig
  Vet ej

 Känner du att du har tillräckligt med stöd av dina kollegor?
  Ja
  Nej
  Vet ej

 Finns det tid att prata med kollegor t.ex., vid skiftbyten?
 Alltid
  Ofta
  Ibland
  Sällan
   Aldrig
  Vet ej
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6. Om din Arbetssituation

 Upplever du att dina arbetsuppgifter är tydligt definierade?
Ja alltid

  Ja ofta
  Ibland
  Nej sällan
  Nej aldrig
  Vet ej

 Anser du att dina arbetsuppgifter är stimulerande?
Ja alltid

  Ja ofta
  Ibland
  Nej sällan
  Nej aldrig
 

 Förekommer det att du känner att ditt arbete är enformigt?
Ja alltid

  Ja ofta
  Ibland
  Nej sällan
  Nej aldrig
 

 Hur vanligt förekommande är det att du jobbar själv med din/dina brukare?
 Ja alltid
  Ja ofta
  Ibland
  Nej sällan
  Nej aldrig
  Vet ej

 Förekommer det att du befinner dig i en situation i ditt yrke där du inte vet vad du ska göra?
 Ja alltid
  Ja ofta
  Ibland
  Nej sällan
  Nej aldrig
  Vet ej

 Kan du själv påverka dina arbetstider?
  Ja
  Nej
  Vet ej
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 Finns det någon arbetsplan som beskriver vad som ska göras på din arbetsplats?
  Ja
  Nej
  Vet ej

 Upplever du att ditt arbete är psykiskt påfrestande?
  Ja
  Nej
  Vet ej

 Upplever du att ditt arbete är fysiskt påfrestande?
  Ja
  Nej
  Vet ej

7. Här nedan kommer olika påstående var vänlig och markera en siffra

 Jag upplever att jag har ett bra självförtroende.
  1Stämmer inte alls ej
  2  
  3
   4
  5 Stämmer helt

 Jag ser mig själv som en lyhörd person.
  1Stämmer inte alls ej
  2  
  3
   4
  5 Stämmer helt

 Det finns tidigare händelser i livet som jag har nytta av i mitt arbete som personlig assistent.
  1Stämmer inte alls ej
  2  
  3
   4
  5 Stämmer helt

 Jag känner medkänsla för min/mina brukare.
  1Stämmer inte alls ej
  2  
  3
   4
  5 Stämmer helt

 Jag tar själv initiativet och skaffar mig den kunskap som behövs för att kunna lösa ett 
yrkesrelaterat problem.
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  1Stämmer inte alls ej
  2  
  3
   4
  5 Stämmer helt

 Jag upplever att jag har den kunskap som mitt yrke kräver.
  1Stämmer inte alls ej
  2  
  3
  4
  5 Stämmer helt

 Jag skulle vilja påverka mina arbetsuppgifter i större
  1Stämmer inte alls ej
  2  
  3
  4
  5 Stämmer helt

 Jag försöker variera mina arbetsuppgifter i den mån de går.
  1 Stämmer inte alls ej
  2  
  3
  4
  5 Stämmer helt

 När de händer något oväntat i mitt yrke så upplever jag att jag kan hantera det.
  1 Stämmer inte alls ej
  2  
  3
  4
  5 Stämmer helt
 

 Jag trivs med mina kollegor.
  1 Stämmer inte alls ej
  2  
  3
  4
  5 Stämmer helt 

 Jag har en positiv inställning till mitt arbete.
  1 Stämmer inte alls ej
  2  
  3
  4
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  5 Stämmer helt

 Jag ser mitt yrke som meningsfullt.
  1 Stämmer inte alls ej
  2  
  3
  4
  5 Stämmer helt

Tack för din medverkan!

Bilaga 2: Informationsbrev

Hej !

Jag är en sociologi student på LTU som håller på att skriva en C-uppsats om trivseln hos personliga 

63



assistenter. För att kunna utföra detta skulle jag behöva eran hjälp med att svara på en enkät. 

Enkäten uppskattas ta cirka 10-15 minuter att svara på. Det är din egen uppfattning och dina egna 

erfarenheter som jag är intresserade av och det är viktigt att du svarar på ett ärligt sätt. 

Det är givetvis frivilligt att delta men dina svar är viktiga. Jag garanterar din anonymitet, ingen 

kommer att kunna se hur du har svarat,  resultaten kommer sedan presenteras på ett sådant sätt så att 

man inte kan se vad enskilda individer har svarat (presenteras med tabeller och diagram).

Eftersom ni har en gemensam mejl bifogar jag en länk här nedan till enkäten. Lösenordet för att 

svara är:XXXX

Jag är tacksam om ni sprider denna information vidare till era kollegor. 

Om ni har frågor eller funderingar så kan du maila mig på: sarany-0@student.ltu.se

Tack på förhand

Sara Andersson 
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