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Sammanfattning 
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett specifikt samhällsproblem då det påverkar den 
privata tryggheten och rätten att bestämma över den egna kroppen och det egna livet, som är 
en mänsklig rättighet. Kvinnor och män lever på grund av våldet under olika villkor och 
våldet möjliggörs av den ojämställdhet som finns i samhället i övrigt, den genusordning som 
råder, vilket utgör ett demokratiproblem.  
     Kvinnor som har en funktionsnedsättning och som utsätts för våld är så kallat dubbelt 
utsatta på grund av funktionsnedsättningen och på grund av att de är kvinnor. Våldet kan även 
ta sig andra uttryck och riktas mot funktionsnedsättningen. Våld i nära relationer är ofta dolt 
för omvärlden och våldet osynliggörs ofta genom att bortförklaras. Personliga assistenter är 
en yrkesgrupp som arbetar nära funktionsnedsatta kvinnor i deras hem och kan komma att 
möta våldsutsatta kvinnor.  
     Denna studie är en kvalitativ studie med syfte att få en förståelse för personliga assistenters 
kompetens om våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar. I studien framkommer att 
personliga assistenter har liten kompetens om våld och ingen utbildning i ämnet. Det 
framkommer också att de inte har några riktlinjer för hur de ska agera om våld mot 
funktionsnedsatta kvinnor förekommer. Personliga assistenters förståelse av våld är till stor 
del baserad på att våldet är fysiskt. Hur de personliga assistenterna agerar vid förekomst av 
våld villkoras också beroende på vart våldet sker. I studien framkommer en distinktion mellan 
privat och offentlig miljö. Personliga assistenter använder kundens integritet som en 
förevändning att inte agera om de möter våld trots att osäkerheten inför hur de ska agera, som 
framkommer i studien, kan bero på deras låga kompetens i ämnet samt obefintliga riktlinjer.   
 
Nyckelord:  
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Abstract 
Men’s violence against women is a specific social problem as it affects the personal security 
and the right to decide over one’s own body. Both of which are human rights. As a 
consequence of the violence, men and women are living under different conditions, which by 
the prevailing gender order enables the inequality of society. This is a democracy issue.  
     Women with disabilities whom are exposed to violence in close relationships are thus 
twice vulnerable, because of the disabilities and because of their gender. Violence can also 
take other expressions and be directed at the disability. Violence in close relationships is often 
hidden from society and violence is often made invisible by being explained in other terms. 
Personal Assistants work close to women with disabilities in their homes and may meet 
women that are exposed to gender-based violence.  
     This is a qualitative study with the purpose of examine Personal Assistants’ knowledge of 
gender-based violence against women with disabilities. The results show that they have little 
knowledge of violence and often no formal training. The results also show that they have no 
guidelines for how they are supposed to act if such violence occurs. Personal Assistants 
understanding of violence is mainly based on physical violence. The Personal Assistants’ 
response if gender-based violence occurs is conditional depending on where the abuse takes 
place. The results also show a distinction between the private and the public scene.  
     Personal Assistants use the clients’ privacy as an excuse not to act if they face gender-
based violence. Despite the uncertainty as to how they should act, as found in the study, this 
may be due to their low level of competence in the subject as well as non-existing guidelines.  
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Förord och tack 
Jag vill börja med att tacka min handledare Saila Piippola, universitetslektor vid Luleå 
tekniska universitet. Goda råd och klarsynthet har hjälp mig att hitta och hålla fokus, trots att 
det ibland varit dolt för mig.  
 
Jag vill också tacka de företag som ställt upp på att delta i denna studie och främst de personer 
som arbetar som personliga assistenter som ställt upp på intervjuer, utan deras medverkan 
hade denna uppsats inte blivit möjlig. Jag är tacksam för möjligheten att ha tagit del av deras 
egna berättelser och ord. Jag hoppas att denna studie kan ge någonting tillbaka till deras 
arbete som kan vara kantat av svåra avvägningar men är viktigt och ofta livsavgörande för 
deras kunder, trots att det ofta sker dolt för det omgivande samhället. Det viktiga med yrket 
som behöver framhållas får sägas med en av informanternas egna ord: 
 

… det är ju just det, att man hjälper personen att leva, att inte bara vara vid liv. 
 
Denna C-uppsats började som ett samarbete mellan mig och min studiekamrat Camilla 
Södersten. Vi blev anlitade av en projektgrupp i Luleå Kommun med en förfrågan angående 
kartläggning av kunskap kring ämnesområdet mäns våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning. Projektet blev av olika anledningar försenat och inte möjligt för oss att 
delta i. Jag har, tillsammans med Camilla, fortsatt arbeta på egen hand. Då nyfikenheten för 
ämnesområdet väcktes hittade vi nya ingångar i ämnet att arbeta vidare med. 
     Samarbetet mellan mig och Camilla har resulterat i två separata uppsatser. Samarbetet har 
sträckt sig från första början till insamlandet av det empiriska materialet. En första analys har 
vi gjort tillsammans, för att sedan formulera två separata syften och därefter fortsatt arbeta 
enskilt. Då jag varit föräldraledig, publiceras denna uppsats senare än Camillas.   
     Jag vill tacka min vän Camilla Södersten för ett gott samarbete. Våra diskussioner har lett 
fram till ett bättre och djupare arbete. Hennes uppsats heter Anmälningsplikt vs. Tystnadsplikt: 
en studie om personliga assistenters möjligheter och hinder att agera om de möter våld i sitt 
arbete, publicerad vårterminen 2009 vid LTU. 
 
Luleå tekniska universitet  
23 augusti 2010 
Hanna Hagman Kröger 
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Inledning  
Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem. Kvinnor och män anses på grund av våldet  
leva under olika villkor och våldet anses möjliggöras av den ojämställdhet som finns i 
samhället i övrigt, den genusordning som råder (Lundström, m.fl. 2004). Mäns våld mot 
kvinnor synliggör vem som ofta är förövaren, då det är flest män som utsätter närstående för 
våld och övergrepp (SCB, 2008).  
     Tidigare undersökning har visat att kvinnor är utsatta för våld i hög utsträckning. Siffror 
visar att av Sveriges kvinnor mellan 18 och 64 år har 67 procent utsatts för våld av en man 
(Lundgren et al., 2001). Våld i samhället påverkar alla, oavsett om en individ personligen 
utsatts för aktiva våldshandlingar eller inte (Hammarström, A. & Hensing, G., 2008). Våldet 
kan utgöra ett demokratiproblem då kvinnor som kollektiv kan leva under en vardagsrädsla 
som påverkar deras liv och rörelsemöjligheter och därigenom deras möjligheter att vara 
delaktiga i samhället i samma utsträckning som män som kollektiv (Wendt Höjer, 2002). 
Våldet påverkar även samhällsekonomin, då det kostar stora summor att vårda skador, 
finansiera sjukskrivningar och arbetsbortfall. Enligt Socialstyrelsens kostnadsanalys från 2006 
uppgår kostnaderna för våldet till mellan 2,6 och 3,3 miljarder kronor per år. Dessa fördelas 
på så kallade direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader, till exempel sjukvård, 
rättsväsende och ideella organisationers arbete med våldsfrågan beräknas uppgå från 1,9 till 
2,5 miljarder kronor per år. De indirekta kostnaderna, till exempel produktionsbortfall, värdet 
av frivilligt arbete och immateriella kostnader uppgår till mellan 720 och 760 miljoner 
(Socialstyrelsen, 2006).  
     Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett specifikt samhällsproblem då det påverkar 
den enskildes trygghet och rätten att bestämma över den egna kroppen och det egna livet, som 
är en mänsklig rättighet. Detta enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
från 1948. I artikel 3 stadgas att "Alla människor har rätt till liv, frihet och personlig 
säkerhet", vidare i artikel 5 anges att ”Ingen må utsättas för tortyr eller annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”.1  
 
Kvinnor med någon form av funktionsnedsättning kan vara beroende av sin omgivning, till 
exempel av vårdpersonal, personliga assistenter eller förvaltare. Funktionsnedsättningen kan 
innebära en svårighet att värja sig mot våld och kränkningar. Kvinnor med 
funktionsnedsättningar, utsatta för mäns våld, kan vara dubbel utsatta och stigmatiserade då 
utsattheten kan bero på funktionsnedsättningen och samtidigt på våldet. Kvinnor med 
funktionsnedsättningar utsätts för våld för att de är kvinnor, inte för att de har en 
funktionsnedsättning. Dock kan våldet riktas mot funktionsnedsättningen och därigenom få 
andra konsekvenser (Torgny, 2008, Sahlström 2001). Bengtsson-Tops (2004) redovisar i 
studien Vi är många: övergrepp mot kvinnor som använder psykiatrin siffror på att upp till 70 
procent av de tillfrågade kvinnorna utsatts för våld. Även i en studie av utredningsinstitutet 
Handu belyses att kvinnor med funktionsnedsättningar är utsatta för våld och övergrepp av 
olika slag (Westerlund, 2007). Mathisen Olsvik (2005) har i sin forskning i Norge kommit 
fram till att kvinnor med fysiska funktionsnedsättningar är utsatta för våld i större 
utsträckning än kvinnor utan funktionsnedsättningar. Det krävs kunskap för att bemöta 
kvinnor som utsätts för mäns våld och specifik kunskap om kvinnor med 
funktionsnedsättning och den dubbla utsatthet dessa kvinnor utsätts för. 
     Personliga assistenter som arbetar med kvinnor med funktionsnedsättningar är en 
yrkesgrupp som i sitt arbete kan komma att möta våldet som dessa kvinnor kan vara utsatta 
för. Då personliga assistenter i stor utsträckning arbetar i någon annan människas privata hem 
kan personliga assistenter i sitt arbete hamna i olika situationer som kan uppfattas som 
                                                
1 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948).  
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dilemman. Ett sådant dilemma som kan uppstå är om en funktionsnedsatt kvinna misstänks 
vara utsatt för våld men själv inte berättar om det eller önskar hjälp. Personliga assistenter har 
samtidigt en skyldighet att i sitt arbete följa lagstiftning som bland annat handlar om sekretess 
men också förhålla sig till anmälningsplikt (1993:387 LSS). För att bedömningen av 
situationer som kan uppstå inte ska falla på den enskilda assistenten krävs tydliga riktlinjer 
från arbetsgivaren till de personliga assistenterna.  
     Mäns våld och övergrepp mot kvinnor är den yttersta formen av ett ojämnställt tillstånd 
mellan grupperna kvinnor och män. Våldet mot kvinnor är till stor del osynliggjort i vårt 
samhälle och ses ofta som en privat sak som rör den enskilda människan. Trots det är våldet 
vida förekommande och påverkar individer och samhället i stort. Kvinnor med 
funktionsnedsättningar kan ha svårare än andra att få stöd i en situation av våldsutsatthet. 
Kvinnojourerna kan ha svårigheter att möta specifika behov och tillgängligheten kan vara 
begränsad (Sahlström, 2001). Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är även ett eftersatt 
område inom svensk forskning och av dessa anledningar finner jag det intressant att studera 
detta (Barron, 2004). 
 
Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur personliga assistenter förstår våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättningar i sitt arbete.  
 
Frågeställningar  
• Har personliga assistenter tillräcklig kompetens om mäns våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning?  
• Vad har personliga assistenter för upplevelse och erfarenhet i sitt yrke av mäns våld mot 
kvinnor med funktionsnedsättning? 
 
Avgränsning 
Studien kommer endast att omfatta personliga assistenter anställda inom den privata sektorn i 
en större kommun i Norrbotten. Studien avgränsas även till att endast omfatta personliga 
assistenter som arbetar med kvinnor som kunder/uppdragsgivare. Eftersom studiens syfte är 
att beskriva hur personliga assistenter förstår våld mot kvinnor avgränsas studien endast till 
att omfatta våld i nära relationer eller våld mot kvinnor i beroendeställning. Våld mot 
personliga assistenter i deras arbete kommer inte att beröras. Ytterligare en avgörande 
avgränsning för studien innebär att det är våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar i 
behov av personliga assistans som avses.  
 
Disposition 
Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel där min ingång i ämnet berörs, det sociologiska 
problemet presenteras, samt mitt syfte för studien. I det inledande kapitlet finns även 
avgränsningar för studien samt detta avsnitt med en beskrivning av dispositionen.  
     Efter inledningen följer ett kapitel om tidigare forskning. Därefter ligger ett metodavsnitt 
där val av metod och urval presenteras. Under metodavsnittet presenteras även hur analysen 
av det insamlade materialet genomfördes samt hänsynstagande till etik, reliabilitet samt 
validitet.  
     Uppsatsens teoretiska ramverk innehåller begreppsdefinitioner, begrepp och övergripande 
teori relevanta för studiens syfte och innehåll.  
Under det empiriska avsnittet presenteras informanterna kort varefter resultaten av studien 
presenteras i form av intervjumaterialet samt observationer relevanta för studien. 
Intervjumaterialet presenteras i löpande text med valda citat som belyser olika resultat.  
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Uppsatsen avlutas med en diskussion där resultaten diskuteras och knyts till det teoretiska 
ramverket. Jag besvarar mitt syfte och diskuterar andra för studien relevanta upptäckter. 
Avslutningsvis i diskussionen finns ett avsnitt på förslag till fortsatt forskning och nya 
forskningsfrågor.  
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Tidigare forskning 
Här redovisas en kort översikt av tidigare forskning inom området våld mot kvinnor och våld 
mot kvinnor med funktionsnedsättningar. Jag ger ingen helhetsbild på forskning som finns 
utan gör några nedslag i studier som finns inom området. Framträdande i många av de studier 
jag redovisar är att området mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar ofta är ett 
eftersatt eller glömt område.  
     Forskningen om våld mot kvinnor är ett brett forskningsområde och ger bland annat 
officiell statistik på hur utbrett våldet är. Brottsförebyggande rådet sammanställer siffror och 
statistik på anmälningar om bland annat hot och misshandel, vem som anmäler och var brottet 
sker. Enligt Brottsförebyggande rådet är det dock ett stort mörkertal i dessa siffror på upp till 
cirka 20 procent (Brottsförebyggande rådet, 2010). 
     Eva Lundgren et al. (2001) har i studien Slagen Dam gett kvinnor möjligheten att ge sin 
egen röst åt sin situation och där finns siffror på hur vanligt förekommande det är för kvinnor 
att vara utsatta för våld och kränkningar. Irene Westerlund har med studien Mäns våld mot 
kvinnor med funktionsnedsättning gett kvinnor med funktionsnedsättningar en röst. Den följer 
till formen Slagen dam med enkätfrågor som även går att jämföra med den tidigare studien. 
Båda undersökningarna visar på att kvinnor i stor utsträckning är utsatta för våld, mer än 
hälften av de tillfrågade har någon gång utsatts (Lundgren et al., 2001, Westerlund, 2007). 
     Carin Holmberg och Viveka Enander (2004) har forskat kring våldsutsatta kvinnors 
uppbrottsprocesser och kommit fram till att det finns några faktorer som är betydande för om 
en kvinna lämnar en relation där hon utsätts för våld. Betydande faktorer är bland annat att 
hon ger upp hoppet om att våldet ska upphöra. Andra faktorer som forskarna pekar på är om 
hon kommer till den punkten att hon allvarligt fruktar för sitt eget eller sina barns liv. 
Holmberg och Enander visar i sin studie att det ofta tar lång tid för kvinnorna att komma fram 
till de slutsatser som forskarna pekar på som betydande för uppbottet. Forskarna vill också 
visa med sin studie att det går att vända på den vanliga frågan Varför går hon inte? genom att 
visa på de faktorer som faktiskt leder fram till ett uppbrott. 
     Våldet i en relation normaliseras för båda parter och denna process har Eva Lundgren 
(2004) studerat. Normaliseringsprocessen är det begrepp som Lundgren använder och ska 
förstås som en teoretisk förklaringsmodell som bland annat kan vara behjälplig för att få en 
förståelse för våldsutsatta kvinnors villkor. 
     Kvinnor och män lever i en samhällelig kontext och det finns forskning som fokuserat på 
relationerna mellan könen och hur vi människor socialiseras in i könsroller eller 
genusordningar, eller annorlunda uttryckt, hur bland annat vårt beteende är sammanlänkat till 
det kön vi definierar oss med. Begreppet kön eller genus är omdebatterat och 
forskningsområdet har kallats könsforskning eller kvinno- och mansforskning men har i 
Sverige mer och mer övergått till paraplybegreppet  genusforskning (Lykke, 2009). Yvonne 
Hirdman (2001) menar att kvinnor och män befinner sig i en dikotomi i förhållning till 
varandra, vi lever åtskilda i den meningen att vi gör olika saker i till exempel arbetslivet. 
Hirdman menar vidare att det finns en hierarki mellan könen där mannens sfär värderas högre 
än kvinnans sfär. Dikotomin och hierarkin tillsammans utgör det Hirdman kallar 
genusordningen. R. W. Connell (2003) menar att det finns hierarkier inom varje specifik 
genuskategori och att genusnormer också är kopplat till makt. Genusnormer möjliggör en 
över- och underordning mellan könen och också mellan olika genuskategorier.  
     Om våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar finns det dock mindre forskning att 
tillgå. (Barron, 2004).       
     Amnesty Internationals svenska sektion har sammanställt en skrift om hur det ser ut i 
Sverige med mäns våld mot kvinnor. De tar upp aspekterna att det är ett dolt problem med 
högt mörkertal och att det är vanligt att kvinnor drabbas i nära relationer. Amnesty 
uppmärksammar även, under ett kort avsnitt, kvinnor med funktionsnedsättningar och deras 
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speciella utsatthet. Kvinnor med funktionsnedsättningar kan drabbas av de som de står i 
beroendeställning till och kan ha svårt att berätta om deras utsatthet, ibland på grund av deras 
funktionsnedsättning (Amnesty, 2004). 
     Elisson och Ellgrim (2006) menar att kvinnor med funktionsnedsättningar som är utsatta 
för våld är en glömd grupp i samhället. De menar vidare att kvinnor med 
funktionsnedsättningar är utsatta för våld i lika hög grad som vilka andra kvinnor som helst. 
Även i Elisson och Ellgrims  kunskapsöversikt är avsnittet om utsatta grupper en kort del av 
arbetet. 
     Anita Bengtsson-Tops (2004) har i studien Vi är många: övergrepp mot kvinnor som 
använder psykiatrin fokuserat på kvinnor med psykisk ohälsa och deras utsatthet för våld. 
Studien synliggör att 70 procent av de tillfrågade kvinnorna uppgav att de utsatts för våld eller 
övergrepp. Av de kvinnor som hade utsatts för våld och övergrepp det senaste året hade 
endast 37 procent anmält detta till polis. Av de kvinnor som hade utsatts för övergrepp 
uppgav 68 procent att de hade psykiska problem som ett resultat av övergreppet. 
     Malmberg och Färm (2007) har i studien Brottsoffer med funktionshinder – Vem bryr sig? 
kommit fram till att det är få brottsoffer med funktionsnedsättningar som själva anmäler brott. 
Författarna menar också att kvinnor med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar är 
särskilt utsatta och det sexuella våldet som dessa grupper kan utsättas för kan vara svårt för 
personal, utan kunskap om våld och övergrepp, att identifiera. 
     Ingegerd Sahlström (2001), Nationellt råd för kvinnofrid, har sammanställt skriften När 
man slår mot det som gör ont – våld mot kvinnor med funktionshinder där det framkommer att 
kvinnor med funktionsnedsättningar är dubbelt utsatta på grund av deras beroende av andra i 
sin vardag. Det framkommer också att beroendet i sig kan möjliggöra övergrepp på grund av 
den maktobalans det innebär. Våldet kan också riktas mot själva funktionsnedsättningen med 
tillexempel slag på de delar av kroppen som redan smärtar. Kvinnor som använder psykiatrin 
kan också lätt bli avfärdade då de berättar om övergrepp tillexempel genom att det kallas 
vanföreställningar. 
     Vigdis Mathisen Olsvik (2004) sociolog och forskare verksam i Norge har studerat våld 
mot kvinnor med fysiska funktionsnedsättningar. Hon har intervjuat kvinnor om deras egna 
upplevelser av våld. Enligt studien har många av informanterna varit utsatta för varaktigt våld 
av någon närstående som en förälder eller en partner. Våldet har varit fysiskt, sexuellt och 
psykiskt. Speciellt för Mathisen Olsviks studie är också begreppet institutionellt våld eller 
strukturellt våld (egen översättning) som kan innebära att förvägras den hjälp som är 
lagstadgad. Till exempel att inte få vårdas i hemmet och få tillgång till assistans. 
     Mathisen Olsvik (2005) har även genomfört en studie med fokus på utsattheten för våld. 
Hon undersökte bland annat om kvinnor med fysiska funktionsnedsättningar är, på grund av 
sin utsatthet, utsatta för våld i högre grad än kvinnor utan funktionsnedsättningar. I 
undersökningen framkommer det att 53 procent av kvinnorna med fysiska 
funktionsnedsättningar varit utsatta för våld, jämfört med 37 procent av kvinnorna utan 
funktionsnedsättning. 
 



 12 

Metodologiska överväganden 
Denna studie är ett samarbete tillsammans med Camilla Södersten, där vi tillsammans har 
samlat in datamaterialet och gjort en första analys av detta Därefter har vi sedan delat upp 
arbetet och fortsatt individuellt med varsina syften vilket resulterat i två separata uppsatser. 
Samarbetet resulterade också i att denna uppsats är presenterad på delvis olika sätt. Vissa 
kapitel är beskrivna i vi-form och andra i jag-form, beroende på vilken del av arbetet som 
beskrivs.  
     Efter valet av metod för studien och urvalsarbetet, med utgångspunkt i det första 
gemensamma syftet, har vi samlat in det empiriska materialet tillsammans, samt även 
tillsamman sökt en första teoretisk referensram och studerat tidigare forskning på området. Då 
det empiriska materialet var insamlat har vi transkriberat intervjuerna och utifrån dessa har en 
första tematisering av materialet arbetats fram (Miles & Huberman, 1994). Ur den första 
tematiseringen har två nya syften utkristalliserats och efter denna process har vi delat på oss, 
för att var för sig arbeta fram två separata uppsatser med utgångspunkt i vårt gemensamma 
empiriska material. I det fortsatta arbetet med denna uppsats har jag studerat litteratur relevant 
för denna studies syfte. 
 
I början av arbetet hade vi ett övergripande syfte med tillhörande frågeställningar som vi 
arbetade efter. Detta formulerades: 
 

Syftet med studien är att få en förståelse för personliga assistenters upplevelse, 
kunskap och erfarenhet, i sitt arbete, av mäns våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning. 

 
Utifrån detta syfte har vi formulerat frågor och arbetat fram en intervjuguide (bilaga 1).  
      
Förförståelse är någonting som kan prägla en studie. Min egen förförståelse baseras på mitt 
ideella engagemang i Kvinnojouren Iris i Luleå, där jag mött många våldsutsatta kvinnor. 
Detta är någonting som jag har reflekterat över och även diskuterat med Camilla Södersten. 
En risk med förförståelsen är att tolka material utifrån egna erfarenheter, snarare än utifrån det 
faktiska materialet. Dock är detta en försumbar aspekt i denna studie. Min egen förförståelse 
har snarare varit en hjälp i och med att jag har erfarenheten av att prata om våld. 
Förförståelsen av att veta att det kan vara ett känsligt ämne som det ibland tar tid att prata om  
har gett oss möjligheten att inte skynda på svaren från våra intervjupersoner. Möjligen är det 
också en fördel att vara van att prata om våld och inte reagera starkt på ord om våld, vilket 
kan vara något som händer om det är ett ovant ämne att tala om (Lantz, 1993).  
 
Tillvägagångssätt 
Metoden vi använt oss av är kvalitativ och består av intervjuer. Då jag strävat efter att ha en 
förklarande ansats i uppsatsen och min utgångspunkt har varit att sträva efter en förståelse för 
personliga assistenters förståelse och kompetens i fråga om våld – blev den kvalitativa 
metoden mest lämplig. Den kvalitativa metoden resulterade i valet att göra intervjuer med 
personliga assistenter, dels för att genom deras egna berättelser och röster skulle min 
förståelse öka och dels då vi i ett samtal skulle kunna upptäcka sådant som skulle kunna förbli 
dolt i enkätsvar eller fasta svarsalternativ, den icke-verbala kommunikationen. Detta har 
också medfört att vi valt att göra en semistrukturerad intervjuguide, för att ha möjlighet att 
ställa följdfrågor (Repstad, 2007, Lantz, 1993). 
 
Med utgångspunkt i vårt gemensamma syfte har vi tillsammans valt frågor och sammanställt 
en intervjuguide. Vi har tillsammans författat det informationsbrev som gått ut till aktuella 



 13 

företag med förfrågan om deltagande i studien. Brevet har vi sedan följt upp med att ringa 
några företag var. Då vi fått namnen på de personliga assistenter som varit aktuella för studien 
har vi tillsammans lottat fram tio stycken. Vi ringde hälften av de personliga assistenterna var. 
Intervjuerna har genomförts tillsammans med ambitionen att en av oss skulle sköta merparten 
av frågeställningarna och den andra skulle sköta följdfrågor och anteckningar, för att sedan 
skifta till nästa intervju. Dock blev det i realiteten att vi båda ställde frågor vid samtliga 
intervjutillfällen.  Efter intervjuerna har vi transkriberat hälften av intervjuerna var och sedan 
skrivit ut dessa för att tillsammans gå igenom dessa med stödanteckningarna. Vi har 
tillsammans kodat materialet genom att hitta teman i intervjuerna (Miles & Huberman, 1994). 
Under dessa teman har vi sedan samlat intervjusvar och anteckningar som var relevanta för 
vårt första gemensamma syfte. Detta gjordes till en början tillsammans men delades upp i två 
olika dokument. Därefter arbetade vi vidare självständigt.  
 
Vi har fört stödanteckningar vilka  innehåller ickeverbal kommunikation från 
intervjutillfällena. Detta kommer att användas som ett stöd i analysen med till exempel 
anteckningar om tonfall, skämtsamhet eller kroppsspråk (Lantz, 1993).  
 
Tillsammans med Camilla Södersten har jag även deltagit två seminariedagar arrangerade av 
Länsstyrelsen, FNs Kvinnokonvention2 samt Mäns våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning3. Detta för att få ökad kunskap om ämnet våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättningar. 
     Utöver detta har jag deltagit i en utbildningsdag för socialförvaltningen Våld mot kvinnor – 
utsatta grupper4 för att få ytterligare information.  
 
Vidare har litteraturstudier inom ämnet genomförts. Jag har studerat Lag (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Litteraturstudierna har pågått kontinuerligt 
under hela studien, från början av arbetet och under hela analysprocessen. Den teoretiska 
referensramen redovisas under avsnittet Teoretisk referensram.  
 
Urval  
Enligt Miles och Huberman (1994) är det inte ovanligt i kvalitativ forskning att urvalet inte är 
fullständigt specificerat till en början, det kan utvecklas när fältarbetet påbörjas (1994:27). 
     Urvalet av informanter utgörs av personliga assistenter anställda vid privata företag 
verksamma i en kommun i Norrbottens län. Urvalet består även i att vi valt personliga 
assistenter som arbetar med kvinnor som kunder. Med hänsyn till syftet med studien är dessa 
bäst lämpade som informanter (Repstad, 2007). Vi diskuterade kring olika typer av urval då 
vi i början av arbetet inte visste hur många företag som skulle tacka ja till att ställa upp på 
denna studie. Vi resonerade oss fram till att om det visade sig vara få av de privata företagen 
som ville medverka i studien kom urvalet att endast baseras på personliga assistenter från ett 
företag. Är de däremot många företag som vill ställa upp måste en diskussion föras över 
strukturerat, representativt eller slumpmässigt urval. Vi bestämde oss för att, när vi fått svar 
från vilka företag som ville ställa upp, göra en lista över de personliga assistenterna som var 
aktuella för vår studie. Alla de personliga assistenterna som var aktuella för vår studie, med 
                                                
2 Ahlqvist, B. Seminariedag, FNs Kvinnokonvention, arrangör Länsstyrelsen, 2009-04-21 
 
3 Holst, W. Föreläsning vid seminariedag Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning arrangör 
Länsstyrelsen, 2009-03-26 
 
4 Utbildningsdag för Socialförvaltningen Våld mot kvinnor – utsatta grupper 2010-04-16 
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utgångspunkt i vårt syfte, var vår population. Därefter skulle vi bestämma hur vi skulle göra 
ett urval av dessa personliga assistenter (Rosengren & Arvidson, 2002:123 ff.). 
 
Det fanns fem assistansföretag verksamma i den aktuella kommunen i Norrbottens län. Vi har 
kontaktat samtliga med en förfrågan om deltagande i studien. För att få tillgång till fältet och 
tillstånd att genomföra studien har vi varit beroende av att några tackar ja. I ett inledande 
skede har vi ringt upp ansvarig person på företagen för att berätta om vår studie och bett att få 
skicka ett informationsbrev via e-post, där studiens syfte, tänkt tillvägagångssätt samt 
kontaktuppgifter till oss fanns nedskrivet. Efter detta hade vi kontakt med några företag som 
tackade nej och några som tackade ja. De företag som valde att medverka i studien har via en 
kontaktperson på företaget gett oss kontaktuppgifter till personliga assistenter som arbetar på 
företaget. Detta för att vi ska kunna ta kontakt privat, utanför arbetstid, med informanterna 
(Rosengren & Arvidson, 2002, Repstad, 2007). 
     Urvalet är slumpmässigt då vi skrev ned alla namn vi fått från de olika företagen på lappar 
och blandade dessa, för att sedan lotta fram tio namn. Samtliga i populationen har haft samma 
möjlighet att delta i studien. Det bör nämnas att vi fick olika många namn från de olika 
företagen och hur detta påverkat urvalet är svårt att säga. I viss mån är urvalet strukturerat då 
det är våra kontaktpersoner som valt vilka namn som ska förmedlas och då vi själva bad att få 
namn på personliga assistenter som arbetade med kvinnor. För att få kontakt med de 
personliga assistenterna var vägen via kontaktpersonerna den enda möjligheten. Det finns en 
möjlighet att kontaktpersonen, den ansvariga på företaget, kan ha valt ut vilka personliga 
assistenter vi skulle få tillgång till att intervjua och möjligen valt bort några. Vi har dock inte 
själva kunnat påverka detta tillvägagångssätt. Vi har påtalat vikten av att få så många namn 
som möjligt, för att kunna erbjuda informanterna största möjliga anonymitet och för att kunna 
använda oss av ett slumpmässigt urval (Rosengren & Arvidson, 2002, Repstad, 2007). 
     I kontakten med ansvarig person på företagen har vi även påtalat vikten av att ansvarig 
person inte ska kontakta de personliga assistenterna åt oss med en förfrågan om att delta i 
studien, då det är viktigt av anonymitetsskäl att den förfrågan sker utanför företaget av oss 
som skulle genomföra studien. Huruvida detta har beaktats av kontaktpersonerna i förväg 
saknar vi kännedom om. Vi utgår dock från att denna eventuella kontakt i sådana fall skett i 
bästa välmening för företagen och om urvalet är styrt skulle detta kunna skett omedvetet 
(Repstad, 2007:89). 
     Vi har även frågat om ansvarig person skulle kunna vara behjälplig med att meddela alla 
personliga assistenter på företaget information om studien och några punkter som vi tyckte 
var viktiga, men inte med en specifik fråga om deltagande i studien till vissa personliga 
assistenter. Dessa punkter var: att företaget tackat ja till medverkan, att företaget lämnat ut 
namn och telefonnummer till de personliga assistenter som arbetar hos kvinnor som är 
kunder, att de personliga assisterna eventuellt kommer att bli kontaktade av oss samt att 
deltagande är frivilligt och sker utanför arbetstid. Detta önskade vi på grund av att ge någon 
form av legitimitet för studien, att de personliga assistenterna skulle veta att denna studie var 
på gång och inte bli förvånade eller misstänksamma om vi ringde deras privata 
telefonnummer. 
 
Vår ambition var att få en jämn könsfördelning bland informanterna, men merparten av alla 
namn vi fick var kvinnor. Det resulterade också i att alla tio namn vi lottade fram var kvinnor.  
     Efter lottningen kontaktade vi alla tio för att börja boka in intervjuer. I kontakt med 
samtliga har vi informerat om syftet med studien och att de kommer att vara anonyma i 
studien. Några tackade nej på en gång och då lottade vi fram ett nytt namn som ersättare. 
Ambitionen om tio informanter har efter hand fått vika sig efter verkligheten. På grund av den 
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begränsade tiden vi hade till vårt förfogande bestämde vi att stanna vid åtta informanter och 
basera studien på dessa.  
     Dock har vi stött på några fler hinder efter vägen, några informanter var inte på plats när vi 
skulle genomföra intervjuerna. De flesta kunde vi boka om till andra dagar och tider, men en 
av informanterna föll bort. Detta är vårt externa bortfall och hur detta har påverkat studien är 
svårt att uppskatta. Vi vidtog åtgärder för att minska bortfallet och det externa bortfallet för en 
sådan här studie på en informant kan anses vara acceptabelt. Vi har i denna studie baserat det 
empiriska materialet på sju informanter från två olika företag (Rosengren & Arvidson, 
2002:133 ff.). 
 
Genomförande av intervjuer 
Vi har genomfört intervjuer med sju personliga assistenter. Intervjuerna har genomförts 
utifrån en semistrukturerad intervjuguide med på förhand bestämda teman (bilaga 1). Denna 
metod valdes för att kunna ställa följdfrågor. Teman ökar jämförbarheten mellan intervjuerna 
men låser inte intervjun vid fasta frågor. Det ger även en möjlighet att i en samtalsliknande 
intervjuform kunna omformulera frågor som missförstås, eller tolkas olika mellan 
informanterna (Rosengren & Arvidson, 2002, Lantz, 1993). 
 
Intervjuerna har skett hemma hos informanterna, vilket de själva har valt, utom en som 
skedde hemma hos en av oss som intervjuare. Alla informanter har blivit erbjudna att komma 
hem till någon av oss, eller välja en plats där de själva är mest bekväma. Vi har också påtalat 
vikten av att intervjuerna får ske ostört.  
     Några intervjuer har utsatts för störningsmoment av varierande grad. Vid två 
intervjutillfällen har en annan familjemedlem varit närvarande. Vid det ena tillfället skedde 
intervjun i ett rum medan intervjupersonens anhöriga var i ett annat. Vid det andra tillfället 
var en familjemedlem med under inledande frågor för att sedan avvika. I ett annat fall kom en 
person i hushållet hem, men gick iväg tills vi var klara. Under tre intervjuer har 
informanternas mobiltelefoner ringt, men i de fallen som samtalen mottagits, har de avslutas 
snabbt.  
     Samtliga intervjuer har vi genomfört tillsammans, vi har till viss del växlat roller mellan 
intervjuerna. Med det menas att en av oss har ställt de flesta frågorna och den andra har 
observerat och fört stödanteckningar, för att sedan skifta till nästa intervju. Dock har de flesta 
intervjuer blivit ett växelspel mellan oss, där vi turats om att ställa frågor och observera. Vi 
har fört stödanteckningar vid samtliga intervjutillfällen. Det har gett oss en möjlighet att följa 
upp med följdfrågor och dokumentera icke-verbal kommunikation. Stödanteckningarna har 
även till syfte att fungera som hjälp om tekniken skulle svika oss, då vi spelat in alla 
intervjuer. Vi har valt att spela in intervjuerna för att kunna återge informanterna korrekt och 
för att få hög tillförlitlighet i vårt material. Samtliga informanter har fått information om 
detta, samt övriga etiska riktlinjer innan intervjun startat och alla har fått välja om de vill bli 
inspelade eller inte. Ingen har dock tackat nej till inspelning (Lantz, 1993). 
     Stödanteckningarna har i efterhand bara behövt användas till att komma ihåg icke-verbal 
kommunikation, som harklingar, kroppshållning, tvekningar, tystnad eller annat som kan vara 
intressant för studien.  
 
Efter intervjuerna har vi delat upp intervjuerna mellan oss och transkriberat intervjuerna 
ordagrant var för sig och samtidigt avkodat informanterna. Intervjuerna är transkriberade 
ordagrant från det att inledande fraser är avklarade och då intressanta frågor för studien ställs. 
Vi förvarar intervjuerna och transkriberingarna på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 
av materialet. Det är endast vi som genomfört studien som har och kommer att lyssna till 
inspelningarna samt att läsa transkriberingarna. Vi kommer att spara inspelningarna så länge 
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de är aktuella för studien för att sedan förstöra inspelningarna. Företagsnamnen är även de 
avkodade och svaren från informanterna kan varken härledas till person eller företag av 
anonymitetsskäl (Gustavsson et al., 2004). 
 
Alla informanter är representerade med citat i uppsatsens empiriska avsnitt. Citaten i studien 
är i vissa fall ändrade till skrivspråk, för att underlätta läsningen. Där jag gjort bedömningen 
att talspråket är fullt begripligt har jag låtit citaten vara oförändrade. Dock har aldrig 
innebörden i citaten ändrats (Lantz, 1993). 
 
Tematisering och analys 
En första kodning av materialet började efter ordagrant transkriberade intervjuer. Tydliga 
teman visade sig i materialet. Några teman var starkt sammanlänkade med intervjuguidens 
teman. Några andra blev tydliga först efteråt, när vi upptäckte liknade tendenser hos våra 
informanter, som vi inte hade frågat om. Då vi hade en semistrukturerad intervjuguide med 
utgångspunkt i vårt ursprungliga syfte, hade vi till viss del haft hjälp av denna. Dock föreföll 
det mesta intressant vid en första anblick och när vi tillsammans börjat strukturera upp 
materialet och lägga in det under rubriker föreföll det som att vi hade material till hur många 
studier som helst. Till en början var det trots detta svårt att se hur detta gedigna material med 
många  intressanta aspekter skulle kunna utmynna i två nya syften. När vi etiketterat, för 
studiens syfte, teman under rubriker och fått en överblick av vad vi hade för material att 
arbeta med, fick vi en sista gemensam handledning och hjälp att formulera två nya syften att 
arbeta vidare med var för sig (Miles & Huberman,1994:55 ff.). 
     I mitt fortsatta enskilda arbete har jag gjort kontinuerligt analysarbete av materialet. Nya 
teman har tillkommit då jag har upptäckt nya aspekter av materialet som lett fram till en 
bearbetning av tematiseringen, vilket inneburit nya kodningar och sammanslagningar av 
tidigare kodning av materialet. Under hela tematiseringen har skrivprocessen pågått. Citat har 
lagts in under de olika temarubrikerna tillsammans med brödtexten, för att illustrera temat. 
Detta arbetssätt har gjort det möjligt för mig att ha en överblick över materialet och 
möjligheten att sammanfoga vissa teman med varandra (Miles & Huberman, 1994).  
     En sammanfattning av varje intervju har varit ett stöd i analysarbetet och uteslutit resultat 
som inte är intressanta för studiens syfte. Några teman har haft en beskrivande karaktär 
medan andra varit korta enkla ord. Efter hand som analysarbetet fortskridit har en tydlighet 
framträtt i studiens empiriska material. Desto längre in i skrivprocessen jag kommit har 
analysarbetet resulterat till några få huvudteman som finns presenterat under rubriken 
Resultat (ibid.) 
 
Etik 
I arbetet med denna studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2004) etiska riktlinjer. 
För att få tillgång till fältet har vi tillfrågat ansvarig person på varje företag om tillstånd att 
genomföra studien. Vi har informerat intervjupersonerna om Vetenskapsrådets föreskrifter 
och informerat om vårt tillvägagångssätt och erbjudit dem största möjliga anonymitet. Då 
inspelning av intervjuerna är en säkerhet både för oss och informanterna är det etiskt 
försvarbart. Vi kan citera korrekt och minska risken för eventuella missförstånd. Inspelningen 
är någonting som informanten har fått godkänna innan intervjun börjat. Vi kommer att spara 
inspelningarna av intervjuerna så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av dessa och 
detsamma gäller transkriberingarna av intervjuerna. Informanterna är avkodade och det är 
bara vi som vet vilka de är. Alla deltagare har fått kontaktuppgifter till oss vid eventuella 
frågor (Gustavsson et al., 2004).  
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För att kunna tillgodose anonymiteten hos informanterna har jag i denna uppsats valt att inte 
nämna hur många personer som representerar respektive företag i studien. Jag har även valt 
att inte berätta vilken ålder varje enskild individ har (ibid).   
     Då vi i intervjusituationen och med våra frågor endast varit intresserade av de personliga 
assistenternas förståelse av våld har vi informerat informanterna att vi inte är intresserade av 
namnen på de kunder de arbetar med. Det enda som har varit av intresse, i enlighet med 
syftet, är om kunderna är kvinnor och det visste vi redan på förhand på grund av vårt 
urvalsförfarande.  
 
Ett etiskt dilemma är begreppet funktionsnedsättningar. Alla människor är unika och 
funktionsnedsättningarna är också unika hos varje individ. Funktionsnedsättningar är en bred 
och generaliserande kategori och en diskussion bör föras kring hur en generalisering kan bli 
möjlig och vilken funktion den i så fall fyller. Då vi fokuserat på personliga assistenter och 
deras förståelse av våld i sitt arbete, har vi inte lagt någon större vikt vid vilken typ av 
funktionsnedsättningar som de möter i sitt yrke. Vi har fört en diskussion oss emellan om och 
hur det skulle ha betydelse i vår studie och kom fram till att det saknar betydelse för 
uppsatsens syfte.  
     Uppsatsens syfte och avgränsning till kompetens och förståelse bland de personliga 
assistenterna gör att funktionshindrade kvinnors egna erfarenheter och kompetens blir 
osynlig. Dock bör det nämnas att det är viktigt att ge kvinnor som utsätts för våld en egen röst 
och en möjlighet att själva definiera sin situation. Detta gäller även andra grupper i samhället. 
Vår uppfattning är även att personliga assistenters erfarenheter i sammanhanget är viktigt att 
synliggöra eftersom det är en yrkesgrupp vars röster sällan hörs.  
     Ytterligare en aspekt värd att nämna är begreppet mäns våld mot kvinnor. Detta begrepp 
synliggör vem som ofta är förövaren och därför ett användbart begrepp även i detta 
sammanhang. Dock finns det aspekter av begreppet som etiskt har övervägts. Förövaren då 
kvinnor utsätts för våld, i den kontexten som denna studie finns i, kan både vara en 
närstående person och en person som kunden i fråga är i beroendeställning till. Denna person 
kan vara både en kvinna och en man. Begreppet mäns våld mot kvinnor osynliggör relationer 
med två kvinnor, eller med två män. Begreppet kan bidra till att återskapa en heteronormativ 
uppfattning om människor i relation till varandra. I min studie har jag medvetet valt att ändå 
använda mig av begreppet mäns våld mot kvinnor, då det är flest män som utsätter närstående 
för våld och övergrepp. En anledning är att det är viktigt att lägga fokus på den som utsätter 
kvinnor för våld, förövaren som enligt statistiken oftast är en man (SCB, 2008). Det är detta 
som gör våld i nära relationer till ett samhällsproblem och inte ett individuellt problem 
(Lundgren, et al. 2001, Wendt Höjer, 2002). Denna studie har fokus på våldet i nära 
relationer och/eller beroendeställning och personliga assistenters förståelse av detta. I detta 
sammanhang är det nödvändigt att betona att våldet finns i en heteronormativ kontext även 
om det på samma gång förekommer våld i homosexuella relationer (Lundgren 2004, Amnesty 
2004). Jag har valt att balansera begreppet mäns våld mot kvinnor något genom att ibland 
använda våld mot kvinnor eller våld i nära relationer, dock med samma innebörd, för att en 
eventuell förövares genustillhörighet i denna studie inte är känd.  
     När begreppet mäns våld mot kvinnor används kan det även osynliggöra individuella 
skillnader inom de generaliserade kategorierna kvinnor och män. Vi har alla olika bakgrund 
och individuella förutsättningar och liv. Aspekter att ta hänsyn till är till exempel genus, 
etnicitet, klass, sexualitet, funktionsnedsättningar eller ålder. Många aspekter konstruerar oss 
till kvinnor eller män och det finns även hierarkiska genusstrukturer inom kategorierna 
(Connell 2003, de los Reyes & Mulinari 2005). 
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Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär tillförlitlighet i en studie, hur undersökningen är gjord bestämmer om 
reliabiliteten är hög eller låg (Ejvegård, 2003). Validiteten baseras på studiens giltighet, om 
jag studerar det jag avsåg och om mina resultat är relevanta för mitt syfte (Ejvegård, 2003). 
     Vissa brister förekommer i reliabiliteten även om strävan om högsta möjliga reliabilitet 
varit utgångspunkten. Några brister som upptäckts under vägen och efter insamlandet av 
materialet är till exempel urvalsförfarandet. Urvalet kan till viss del vara styrt då vi, för att få 
tag i namn på personer att intervjua, varit tvungna att använda oss av kontaktpersoner. Vi har 
bett om alla namn på de som skulle vara aktuella att intervjua. Dock har det inte varit möjligt 
att verifiera om vi verkligen fått tillgång till samtliga namn. Ett möjligt scenario som skulle 
kunna sänka reliabiliteten är om kontaktpersonerna endast valt ut vissa personer till oss. 
Personer som kontaktpersonen bedömer som lojal mot företaget (Repstad, 2007). 
     Några tillfrågade intervjupersoner har tackat nej till att medverka och vilket kan handla om 
att dessa personer kan ha blivit ombedda att inte medverka i intervjun alternativt inte vågat av 
rädsla för att bli igenkända. En tillfrågad sa att hon hade mycket att berätta men ville inte 
ställa upp på grund av att hon var rädd för att bli igenkänd. Rädslan för att inte kunna vara 
anonym kan ha styrt materialet. De som ställde upp på intervjuerna kanske var de som var 
minst rädda och kanske hade dessa inte så mycket erfarenhet av våld sitt yrke. 
     Vi har informerat både företag och informanter om anonymitet och etiska riktlinjer och hur 
vi förhåller oss till dessa. Vi har vid upprepade tillfällen berättat hur viktigt det är för studien 
att ingen person eller företag identifieras. Med tanke på detta så har vi som genomfört studien 
försökt att säkra informanterna om anonymitet och vår bedömning är att de informanter som 
ställt upp inte varit osäkra på den anonymitet som vi utlovat då de väl träffat oss och 
genomfört intervjun, dessa informanter har känt sig trygga.  
     Om informanterna varit rädda att bli identifierade kan det ha påverkat deras ”öppenhet”, de 
kanske håller inne med för studien intressanta svar. Detta skulle enligt min bedömning bara 
leda till att mina resultat skulle stärkas ytterligare. Då det generellt varit svårt för 
informanterna att tala om våld och då det ändå i studien framkommit intressanta resultat 
skulle resultatet bara ha kunnat bli tydligare och kunnat ”spetsats till” ytterligare. Antagligen  
kommer informanterna själva att känna igen sina svar. Detta är i sådana fall någonting positivt 
för studien, då det visar att deras svar är återgivna korrekt.  
Ämnet våld kan ha varit avskräckande för informanterna och kanske har personliga assistenter 
valt att tacka nej till intervjuerna grund av detta. Detta är dock ingenting som vi har kunnat 
styra över och därför kan bristen i reliabilitet anses försumbar.  
     Vi som studenter har ett maktövertag i intervjusituationen, inte minst när vi är två som har 
genomfört intervjuerna vilket vi även beaktat i mötet med informanterna. 
     Två av informanterna har haft någon annan person tillhörande hushållet hemma under 
pågående intervju. Vid ett tillfälle satt en av dessa med vid intervjun i början. Detta kan ha 
stört informanten eller hämmat dennes svar. Vår bedömning är dock att detta inte har påverkat 
reliabiliteten nämnvärt.  
    Samtliga intervjuer har bandats vilket medför att alla citat är korrekt återgivna vid 
utskrifterna. Det innebär också att alla intervjuer kan jämföras med varandra och specifikt hur 
informanterna har svarat på samma fråga eller jämförbar fråga. Instrumenteringen och 
analysarbetet har utgått från ordagrant transkriberade utskrifter, vilket bidrar till en hög 
reliabilitet.   
     Då jag steg för steg, detaljrikt redogjort för tillvägagångssättet av studien och hur 
sammanställningen av intervjumaterialet genomförts, är det möjligt för någon annan att göra 
om studien. Detta ökar studiens tillförlitlighet då det är möjligt att testa studiens restultat 
genom att genomföra den igen.  
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För att uppnå hög validitet har vi utgått från vår intervjuguide, med förutbestämda teman. Då 
intervjuguiden är semistrukturerad och då människor är olika och uppfattar frågor på olika 
sätt, har inte alla informanter fått exakt samma frågor, vilket inte heller var meningen.  
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Teoretisk referensram 
Arbetet med uppsatsen började från en serie begrepp relevanta för studiens syfte och har vuxit 
fram efter hand. Jag har arbetat med begrepp såväl som övergripande teorier.  
 
Begreppsdefinitioner  
I uppsatsen förekommer många begrepp som kan betyda olika för olika människor. Nedan 
följer de definitioner av relevanta begrepp för denna studie.  
 
Personlig assistent 
En personlig assistent arbetar med att assistera en annan person, vars funktionsnedsättning 
medför att någon eller några kroppsfunktioner är reducerade. Det kan vara en fysisk och/eller 
psykisk nedsättning. Den personliga assistentens uppgift blir att ”kompensera de bristande 
funktionerna”. En personlig assistent kan vara anställd i privat eller offentlig sektor av till 
exempel företag eller kommuner och arbetar ofta med denna assistans i personens hem 
(Olsson, 2008:9). 
 
Kund 
En person som är i behov av personlig assistans och som antingen köper den tjänsten via 
kommunal service eller privata företag kallas i uppsatsen för kund. Det finns olika begrepp 
för detta och synonymer för kund kan vara brukare eller klient. Detta beror ofta på vad 
personen själv vill kallas eller vilken tradition som finns i respektive instans eller företag. Jag 
har valt kund, trots att begreppet brukare är vanligt inom forskning, då personen köper en 
tjänst och då de flesta av informanterna använder det ordet både på kundens begäran och på 
begäran av det företag som den personliga assistenten är anställd inom. 
 
Funktionsnedsättning 
En funktionsnedsättning kan bero på sjukdom, skada eller medfödd nedsatt funktionsförmåga. 
Det kan vara en nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga. Intellektuell 
funktionsnedsättning kan definieras som en medfödd nedsatt förmåga. Psykisk 
funktionsnedsättning innebär att det handlar om en följd av en psykiatrisk diagnos, som kan 
uppkomma vid vilket tillfälle när som helst i livet. Fysiska funktionsnedsättningar innebär 
någon form av nedsatt rörelseförmåga, medfödd eller till följd av annan skada eller sjukdom. 
Funktionsnedsättningar kan vara möjliga att antingen rehabilitera eller habilitera 
(Socialstyrelsen, 2009).  
 
Nära relation 
Våld mot kvinnor sker ofta av en närstående person som en partner, en före detta partner, 
släkting eller annan närstående, inte sällan en man. En man som kvinnan har eller har haft en 
relation med och därigenom en för henne känd man. Våld i nära relationer är på många sätt 
skilt från annan brottslighet som innefattar våld. Detta på grund av den känslomässiga 
relationen mellan parterna men även då våldet ofta är dolt för andras insyn eller vetskap då 
det utförs i hemmet, ofta planerat och kontrollerat av mannen (Amnesty, 2004). 
 
Beroendeställning 
Kvinnor med en funktionsnedsättning kan vara beroende av hjälp från andra i sin vardag. 
Kvinnor som utsätts för våld är ofta utsatta av någon de är beroende av, ofta är denne person 
en man. Dessa män kan vara närstående som en partner, släkting eller anhörigvårdare. Det 
kan även vara personal av olika former som till exempel förvaltare, personlig assistent eller 
färdtjänstpersonal. Ofta riktas våldet mot själv funktionsnedsättningen (Amnesty, 2004).  
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Genusordningen 
Genusforskaren och historikern Yvonne Hirdman (2001) menar att män och kvinnor och det 
omgivande samhället är uppdelat i olika sfärer. Detta kallar Hirdman för genusordningen, 
som baseras på två grundläggande principer. Dikotomin, som innebär ett isärhållande genom 
att kvinnor och män tolkas i samhället, nu och historiskt sett, som två helt olika typer av 
människor. Enligt Hirdman innebär denna tolkning att vi gör en artskillnad mellan kvinnor 
och män. Vi finns och verkar på olika samhälleliga platser, privat och offentligt. Hierarkin, 
vilket betyder att män står högst i hierarkin och har generellt sett tolkningsföreträde före 
kvinnor, som är underordnade detta. Mannen är normen, vilket medför att det som tillhör 
männens sfär blir överordnat kvinnornas.  
     Vi människor och vårt samhälle sätter mäns egenskaper och sfär högre än kvinnornas och 
vi är i och med detta hela tiden delaktiga i att återskapa genusordningen. Det blir, enligt 
Hirdman, svårt att bryta mot detta ”genuskontrakt”. Gör vi detta märks det tydligt mot den 
samhälleliga normen och det kan krävas mycket av den enskilda individ som står för 
någonting annat som försöker göra annorlunda, då de flesta betraktar detta som avvikelser. 
 
R. W. Connell (2003) sociolog och forskare, som fokuserat mycket av sitt arbete på 
genusproblematiken beskriver också genusordningen som någonting som återskapas hela 
tiden. Det dikotomiska tänkandet har blivit del av vårt västerländska samhälle att det blir lätt 
att uppfatta det som någonting ”naturligt”. Denna uppfattning gör det också svårt för 
människor att göra annorlunda, då det tydligt uppmärksammas att bryta mot en given norm. 
Connell menar att genusordningen är en konstruktion, vi människor gör oss själva maskulina 
eller feminina och inordnar oss i genusordningen. Traditionen att tänka i dikotomier gör det 
också svårt att acceptera likheter mellan könen och mycket forskning går ut på att söka 
olikheterna. 
     Även om det är svårt att som individ bryta mot genusordningen är det inte ovanligt att vi 
människor gör detta. Gränserna mellan de feminina och maskulina genuskategorierna är 
ibland flytande och all ansträngning som görs för att försvara dessa är, enligt Connell, också 
ett bevis för dess instabilitet. Feminina och maskulina underkategorier, eller olika former av 
feminint och maskulint genus, gör också förståelsen av genusordningen bredare. Det 
synliggör också att det även finns hierarkier inom respektive genuskategori (ibid.). 
     Män som kollektiv har mer kontroll över tillgångar och makt än kvinnor och även om de 
tjänar på genusordningens ojämlikhet, menar Connell att de tjänar olika mycket. Män som 
avviker från den dominerande maskuliniteten med hög status, som bland annat utgörs av den 
vita heterosexuella mannen, får många gånger betala ett högt pris (Connell, 2003:17). 
     Om vi skulle flytta fokus från skillnaden mellan genuskategorierna och det dikotomiska 
tänkandet och i stället fokusera på de sociala relationerna, som både grupper och individer 
verkar inom, skulle vi också kunna se den många gånger kraftiga genusdynamiken inom till 
synes lika grupper (Connell, 2003).  
     Genus är, om än med ett ursprung i biologin, en social struktur. Genus har ett förhållande 
till kroppen och biologin, som måste problematiseras. Genusordningen är inte en avspegling 
av biologiska skillnader, även om det ibland hänger samman med dessa (ibid.). 
Kvinnor är inte lika endast på grund av att de är kvinnor. Genushierarkier finns såväl inom 
gruppen kvinnor som inom gruppen män. Kvinnor med någon form av funktionsnedsättning 
kan vara dubbelt underordnade vilket innebär att de kan vara underordnade män samt även 
underordnade andra kvinnor som inte har en funktionsnedsättning.  
     Karin Barron (2004) synliggör vikten för alla att ha möjligheten att vara aktiva i 
utformningen av de egna livsvillkoren. Vi människor är delaktiga i att återskapa 
genuskategorier som konstruerar våra egna livsvillkor och andras. På grund av 
maktförhållanden som är ojämlika mellan olika grupper av människor saknar vi lika 
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möjligheter att aktivt vara med i utformningen av våra livsvillkor. Den feministiska 
forskningen får kritik för att inte inkludera funktionsnedsatta kvinnor i de flera korsvägar av 
vilka kategorin kvinna skapas. Genuskonstruktion hänger samman med klass, ålder, 
funktionalitet och andra klyvnadsdimensioner i samhället (jfr. de los Reyes & Mulinari, 
2005). Barron menar vidare att den politiska agendan utgår från en föreställning om att alla 
kvinnor är lika och vill samma saker, vilket kan osynliggöra frågor som kan vara viktiga för 
till exempel kvinnor med funktionshinder. Om vi problematiserar begreppet kvinna och 
granskar föreställningarna om vad ”normala” och ”riktiga” kvinnor är, finns det många 
forskningsfrågor som kan väckas av studier av livsvillkoren för funktionsnedsatta kvinnor 
(Barron, 2004). 
      
Våld 
Enligt Eva Lundgren (2004) är våld en könad process och finns mellan människor i våra 
sociala relationer. Våldet är med och skapar manlighet, manligt genus och våldet får 
konsekvenser för de som utsätts för det. Våld hör ihop med människans föreställningar om 
kvinnor och män och relationerna mellan dem. Enligt Lundgren är inte parförhållande utan 
förekoms av våld, artskilda från parförhållanden där våld förekommer, då relationer mellan 
kvinnor och män bygger på mäns överordning. Våld hänger ihop med kön såväl som med 
makt och sexualitet. Våldet sker mot bakgrund av detta resonemang i genusordningens 
kontext, i ett över- och underordnat förhållande mellan genuskategorierna. 
     Våldet kan ta olika uttryck. Lundgren menar att det ibland är verksamt att skilja olika typer 
av våld åt, men samtidigt att förstå att gränserna mellan olika våldstyper är flytande. Våldet 
kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt, inte sällan tillsammans (Lundgren, 2001).  
     Per Isdal (2001) anser att det är viktigt att tala klarspråk om våldet och menar vidare att om 
vi benämner våldet blir det först då möjligt att kunna reagera mot det men framförallt att 
kunna uppmärksamma det. 
     Isdals definition av våld innefattar fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och latent våld. 
Han menar att det ofta är det fysiska våldet som avses när vi använder ordet våld. Begreppet 
måste vidgas och nyanseras då det ligger för många begränsningar i att endast avse det fysiska 
våldet. Isdal menar också att när vi definierar våldet är det också viktigt att se konsekvensen 
av våldet. Isdal skriver: 
 

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling 
skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin 
vilja eller avstå från att göra något den vill (2001:34). 

 
Isdal menar att vi tenderar att bagatellisera våldet och omformulera det i språket. Vi benämner 
allvarligt fysiskt våld som våld, men annat våld för någonting annat. Vi sätter in våldet på en 
gradskala och har svårt att jämställa olika typer av våld. Nedan följer Isdals definitioner av 
våld som jag kommer att utgå ifrån.  
     Fysiskt våld kan innebära att hålla fast någon, nypa, skaka, använda vapen och tillhyggen, 
slå och sparka till den yttersta formen att slå ihjäl någon, mord. Vållande av någonting ont för 
att påverka någon är gemensamt för allt våld och enligt Isdal kan vi därför likställa nypningar 
med sparkar. Enligt Isdal är det fysiska våldet målinriktat och verksamt snarare än slumpartat. 
     Psykiskt våld är kränkningar, hot, kontroll eller till exempel emotionellt våld. Det innebär 
ofta att skapa en oro och rädsla hos andra människor, ett obehag som får till konsekvens att 
mottagaren av våldet begränsar sig själv och våldsverkaren kan kontrollera andras beteenden. 
Elaka ord, förödmjukande beteenden och liknande drabbar en människas inre och psykiskt 
våld kan få konsekvensen att den utsatta för våldet blir osäker och självkänslan utplånas. 
     Sexuellt våld kan innebära våldtäkter och tvång till sexuella handlingar, kränkningar och 
trakasserier samt sexuell tortyr. Det sexuella våldet drabbar en persons privata och mest 
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sårbara sida. Det är en psykologiskt nedbrytande form av våld som även drabbar vår 
existentiella sida på grund av att det är kopplad till vår reproduktion. Våldtäkter har också på 
grund av den svårt nedbrytande konsekvensen fått status som krigsförbrytelse. 
     Materiellt våld ses ofta som ett alternativ till annat våld vilket innebär att det kan vara en 
lägre tröskel till att använda just detta. Våldet kan innebära att slå sönder eller kasta saker, 
som den som utsätts för våldet, håller kära. Materiellt våld används precis som annat våld till 
att skrämma, hota och tillfoga smärta. Det kan också upplevas som hot om ytterligare våld 
vilket medför att konsekvenserna av det blir precis som vilket annat våld som helst. Våldet är 
också kontrollerat då det ofta bara är vissa utvalda saker som till exempel slås sönder. 
     Latent våld är när ett beteende styrs av risken för våld. I nära relationer där annat våld 
förekommit kan latent våld efter hand bli den enda formen av våld som används. Våldet 
verkar ständigt vara närvarande bara på grund av att det finns en möjlighet till att det används. 
En annan form av latent våld är till exempel kvinnors rörelsemönster i det offentliga rummet, 
som styrs av rädslan för att utsättas för våldtäkt. 
     För att kunna se att våld är en handling som är vanlig mellan människor måste vi också 
”betrakta allt våld som våld” (Isdal, 2001:42).  
 
Mäns våld mot kvinnor  
FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor definierar våld mot kvinnor, i första 
artikeln, som våld riktat mot kvinnor eller på grund av kön. Våld som kan orsaka eller orsakar 
fysisk, psykisk eller sexuell skada eller lidande hos kvinnor. Definitionen inkluderar hot om 
sådana handlingar, tvång eller frihetsberövande oavsett om de sker i offentligt eller privat 
miljö.  
     Artikel två beskriver i tre punkter vad som ska innefattas i begreppet våld, mot kvinnor, 
men att det inte endast är dessa beskrivningar som är rådande. Några exempel är våld i nära 
relationer, sexuella övergrepp mot barn, våldtäkt inom äktenskapet, könsstympning, våld i 
mindre nära relationer. Här innefattas också våld som sker i samhället som våldtäkter, 
sexuella trakasserier och trafficking av kvinnor för sexuella ändamål. Samt även våld som 
tolereras eller begås av staten oavsett vars det händer (egen översättning)(OHCHR, 1993). 
 
Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 
Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar är inte synonymt med mäns våld mot 
kvinnor, men det är begrepp med samma grund. Kvinnor utsätts för våld för att de är kvinnor, 
inte på grund av funktionsnedsättningen. Våldet kan dock riktas mot funktionsnedsättningen 
och därigenom kan det få andra konsekvenser. Detta kan till exempel innebära att våld mot en 
kvinna i behov av hjälpmedel som rullstol och av mediciner kan yttra sig som att medicinen 
ställs på en plats som hon inte kommer åt och för att få denna krävs hon på exempelvis 
sexuella tjänster, det vill säga övergrepp. Våldet mot en kvinna som är blind kan tillexempel 
yttra sig som att en närstående person möblerar om hemma hos henne så att hon krockar mot 
möbler och ramlar eller blir rädd för att röra sig och hamnar i ett ytterligare beroende till sin 
omgivning, inte sällan förövaren (Amnesty, 2004, Sahlström, 2001).  
 
Asymmetri och normalisering 
Inom socialpsykologin finns perspektivet symbolisk interaktionism, som beskriver hur vi 
människor formas i interaktion med andra och hur vi sätter oss in i hur andra ser på oss själva. 
Begreppet den generaliserande andre förekommer inom symbolisk interaktionism och 
innebär ett rollövertagande. För att förstå hur andra ser på oss måste vi sätta oss i andras 
situation. För barn är den generaliserande andre närstående vuxna och i takt med att vi växer 
upp flyttas den generaliserande andre över till att innebära samhället och den attityd som finns 
och formar oss (Angelöw & Jonsson, 2000:22).  
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Den feministiska forskningstraditionen gör en delvis annan tolkning av rollövertagande och 
den generaliserande andre och begreppen problematiseras. Alla människor kan inte förhålla 
sig på samma sätt till den generaliserande andre. Ett erkännande av en rådande genusordning 
innebär möjligheten att kvinnor och män inte gör samma slags rollövertagande och heller inte 
har samma typ av generaliserande andre. Kvinnor kommer att internalisera ett patriarkalt 
mönster i samhället, då de förhåller sig till begreppen (Holmberg & Enander, 1993:52 ff.). 
     Under den rådande genusordningen i samhället kan rollövertagandet bli asymmetriskt. 
Detta är inte nödvändigtvis någonting medvetet, men läggs ett maktperspektiv till begreppen 
kan maktrelationen mellan könen ha betydelse. Detta medför att personer med begränsad 
makt i större utsträckning än de med mer makt kommer att försöka förstå den andres 
situation. Detta innebär att män inte kommer att göra samma rollövertagande som kvinnor gör 
i relation till varandra. Det asymmetriska rollövertagandet kan leda till att kvinnor känner till 
andras önskningar och gör sina prioriteringar efter det. De kan hamna i en omedveten eller 
medveten situation där de sätter andras behov framför egna och avstår från egna önskemål. 
Detta skulle främst kunna bli aktuellt om kvinnor upplever en vinst, till exempel i form av 
bekräftelse (Holmberg & Enander, 1993:52 ff.). 
     Pierre Bourdieu (1995) använder begreppet symboliskt våld. Genom asymmetrin eller 
över- och underordningen som råder mellan män och kvinnor möjliggör våldet och med 
Bourdieus begrepp blir det möjligt för mannen att utöva symboliskt våld. Våldet behöver bara 
vara närvarande som ett reellt hot. Relationer där våld förekommer kan omformuleras till 
kärleksfulla relationer. Det symboliska våldet uppfattas inte som våld, då det blir förväntat 
och underordningen blir därför än mer tvingad. 
     Våld i nära relationer är uppbyggt av mekanismer som gör det möjligt att relationen kan 
fortgå trots det många gånger grova våldet. Våldet finns inte närvarande från första stund utan 
är någonting som smyger sig på. En process mellan parterna, inte sällan en man och en 
kvinna, som kan kallas för normaliseringsprocessen. Detta innebär att för både den 
misshandlande mannen och den våldsutsatta kvinnan blir våldet normalt, ett normalt inslag i 
vardagen, någonting som båda parter förhåller sig till. Våldet normaliseras, eller med andra 
ord, blir det onormala normalt (Lundgren, 2004). 
     För en kvinna som utsätts för våld och misshandlas har detta ofta föregåtts av en successiv 
nedbrytning och ofta en isolering från omvärlden. Detta leder i sin tur till att det kan vara 
svårt för henne att bryta med mannen som utsätter henne för våldet. Det är inte ovanligt att 
den misshandlande mannen även använder sig växelvis av våld och värme. Med detta menas 
att han även blir den som tröstar, tar hand om och hjälper kvinnan. Många kvinnor som utsatts 
för våld gör flera försök att lämna relationen. Ju längre isoleringen har pågått, desto längre tar 
det att lämna relationen och våga stå på egna ben (Lundgren, 2004). 
     Våldet upphör inte nödvändigtvis då relationen bryts. Hot och trakasserier förekommer 
ofta och är en av många anledningar till att relationen ibland upptas igen. Även efter att 
relationen tar slut kan parterna leva med våldet ständigt närvarande, som om det vore ett 
normalt inslag i livet. Våldtäkt inom en relation är en av de former av mäns våld mot kvinnor 
som är mest dolt för omvärlden (Lundgren, 2004, Amnesty, 2004). 
     Holmberg och Enander (1993) beskriver uppbrottsprocessen från en relation där våld 
förekommer som en lång process. En av de anledningar till att kvinnan lämnar relationen är 
då hon tappar hoppet om relationen eller då hon själv anser att hennes eget liv, eller hennes 
barns liv, är i fara. Uppbrottet är en lång process och då våldet ofta är dolt från omvärlden blir 
det ytterligare en aspekt som kan fördröja uppbrottet. I och med den asymmetri som kan 
finnas mellan de människor som lever i en relation där våld förekommer, kan kvinnan se 
situationen från mannens perspektiv och lägga skulden för våldet på sig själv. Detta kan 
innebära att kvinnan har svårt att se att relationen är farlig för henne. Det kan även innebära 
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att utomstående som finns nära kvinnan, som till exempel personliga assistenter har svårt att 
upptäcka att våld förekommer, om de inte är medvetna om vilka signaler de ska märka.  
     Föreställningar om kön, om män och kvinnor och deras förhållande till varandra hänger 
tätt samman med normaliseringen av våldet. Personliga assistenter och andra människor som 
finns i närheten av en relation präglad av våld kan vara med i processen att göra våldet 
normalt eller att osynliggöra det. Det skulle kunna ske genom att inte uppmärksamma våldet 
eller att bortförklara det genom att benämnda strukturer präglade av våld som tillhörande en 
relation (Lundgren, 2004).  
 
Symboliskt fält och kompetens 
Enligt Pierre Bourdieu (1995) är kapital inte alltid ett fysiskt kapital utan även ett så kallat 
socialt förhållande. Egenskaper, eller kapitalarter som Bourdieu beskriver dessa, kan vara 
fysiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital. Människor uppfattar och tillskriver dessa 
kapitalarter ett värde, vi erkänner dem och då blir dessa enligt Bourdieu ett symboliskt 
kapital. 
     I stället för begreppet samhälle, som kan vara svårt att avgränsa eller definiera, använder 
Bourdieu begreppet fält. Detta kan förstås som ett socialt rum, eller en kontext. Varje fält har 
egna strukturer och lagar och vad som är specifikt för varje fält bestäms av de som verkar 
inom det, sociala agenter. De som har framträdande positioner inom varje fält är de som 
definierar vilket kapital som är önskvärt eller verksamt (Bourdieu, 1993:270 f). 
     Vad som är ett gångbart och verksamt kapital och vad som är det symboliska kapitalet är 
specifikt för varje fält. Detta innebär, enligt Bourdieu, att om vi rör oss mellan olika fält 
skiftar också det symboliska kapitalet. Status i ett fält kan alltså ha liten eller ingen betydelse i 
ett annat. Fälten är också dynamiska och som människa finns vi i många olika fält och rör oss 
mellan dessa (Bourdieu, 1993:70 f). 
     Fältet och det symboliska kapitalet förutsätter också att vi människor som rör oss i detta 
accepterar det. Genom att vi erkänner och ger ett visst kapital värde är vi också med att 
återskapa det. Dynamiken i fälten utgörs bland annat av att nya människor kommer till och 
fältets ”spelregler” kan komma att ifrågasättas (Bourdieu, 1991:131 ff.). 
     Kunskap eller kompetens kan vara en form av symboliskt kapital beroende på hur det 
uppfattas och tas upp i det specifika fältet. Vem som är bildad eller obildad och vad som 
bestämmer dessa begrepp är någonting som varierar mellan olika fält. Formell kompetens i 
form av utbildningar som staten har ansvar för kan vara viktig ur ett samhälleligt perspektiv, 
men helt oviktigt inom vissa fält. Informell kompetens och vad som är viktigt att kunna kan 
vara viktigare beroende på vilket fält vi rör oss i (Bourdieu, 1995). 
     Med Bourdieus resonemang kan även kompetensen säga något om det specifika fältet och 
möjligheten att skifta fält och behålla kompetens. Han menar också att det finns en officiell 
kompetens som sanktioneras av staten genom till exempel dokument, betyg eller andra former 
av intyg. Ett yrke innebär ibland formell eller officiell kompetens men kan även innebära ett 
kapital av olika tekniker och till exempel språktermer förvärvade inom yrkesområdets fält. Ett 
sådant yrke skulle kunna vara en personlig assistent som utbildas på arbetsplatsen av kollegor 
eller arbetsledare, men som samtidigt måste vara flexibel och arbeta olika hos olika kunder 
(Bourdieu, 1991, 1995). 
 
LSS  
Här beskrivs kort Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Denna lag är en norm/lag som personliga assistenter ska känna till och kunna tillämpa i sitt 
arbete. Då detta inte är en uppsats med fokus på juridik ska detta inte ses som uttömmande på 
något sätt. Samhället har ramar som styr arbetet för personliga assistenter och vad som är 
tillåtet för alla oss människor som utgör samhället.  
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Den lag som ger personer med funktionsnedsättning rätt att få stöd, som tillexempel personlig 
assistans heter Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De 
personer som har rätt till detta stöd, enlig lagtexten, är de 
 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,  
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i  vuxen ålder 

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

åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 
omfattande behov av stöd eller service (SFS 1993:387 LSS). 

     
Lagen är en så kallad rättighetslag som för den funktionsnedsatta innebär rätt till insatser för 
att kunna ha levnadsvillkor jämlika med alla andra i samhället. Lagen anger även vikten av att 
kunna delta i samhället precis som vilken annan individ som helst. Viktigt är också att 
personen har inflytande över insatserna och meningen är att respekt för personens integritet  
ska ges samt att genom insatserna möjliggöra ett självständigt liv för individen (Olsson, 2008, 
s. 9ff). 
     Lagen reglerar även tystnadsplikt för personliga assistenter, detta innebär att de inte får 
föra vidare uppgifter om en person som de arbetar med, till obehöriga. Vilka som räknas som 
obehörig kan variera mellan olika fall och en nära anhörig till kunden har inte med 
självklarhet rätt att ta del av alla uppgifter. Tystnadsplikten för privatanställda personliga 
assistenter regleras i LSS § 29. Även efter avslutad anställning samt livet ut gäller 
tystnadsplikten (Olsson, 2008). 
     Dock är personliga assistenter som upptäcker allvarliga brister samtidigt skyldiga att 
kontakta arbetsgivaren, oberoende av privat eller offentlig anställning. De har anmälningsplikt 
vid missförhållanden som är allvarliga och detta regleras i § 24a. Anmälningsplikt finns även 
till socialnämnden om det misstänks att minderåriga far illa (Olsson, 2008). 
     Om en personlig assistent överväger att göra en polisanmälan finns det möjlighet att frångå 
tystnadsplikten. Detta kan vara vid brott mot kunden som sker i den egna verksamheten. 
Anmälan är dock ingen skyldighet. Brott, för vilka det är lagstadgat minst ett års fängelse, 
finns också möjligheten att frångå tystnadsplikten för och anmäla. Exempel på sådana brott är 
grov misshandel (Olsson, 2008). 
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Resultat – det empiriska materialet 
Under analysarbetet har olika teman utkristalliserats ur materialet. Resultatet från det 
empiriska arbetet kommer att presenteras nedan under de teman som framkommit. De 
personliga assistenterna som intervjuats benämns nedan för intervjupersoner, informanter 
eller personliga assistenter för att möjliggöra en variation i texten.  
 
Presentation av informanterna 
Samtliga sju informanter i denna studie är kvinnor mellan 20 och 50 år gamla. De har arbetat 
olika länge på företagen och under olika anställningsformer. Vissa är vikarier och har 
timanställningar, med olika många timmar per månad. Andra har tillsvidareanställningar. 
Erfarenhetsgraden i yrket varierar mellan informanterna, vissa har flera års erfarenhet och 
andra några månader, vissa har arbetat på olika assistansföretag och andra endast på det 
aktuella företaget. En del har också erfarenhet av arbete som personlig assistent från offentlig 
sektor. Alla informanter är representerade med citat. Jag har valt, med hänsyn till 
informanternas anonymitet att varken sätta ut fingerade namn eller ålder under citaten, jag har 
av denna anledning också valt att inte presentera informanterna dess mer.  
 
Att arbeta som personlig assistent  
Det finns många olika faktorer som påverkar arbetssituationen. Framträdande under de flesta 
intervjuer var att intervjupersonerna uppehöll sig länge kring ämnet om hur det är att arbeta 
som personlig assistent med deras respektive villkor.  
 
Som personlig assistent handlar arbetet till största delen om vardagliga göromål som att laga 
mat, tvätta eller städa. En personlig assistent är en form av förlängning av den egna personen 
och ska fungera som en assistent i det kunden behöver hjälp eller stöd med i sin vardag. 
Gemensamt för de personliga assistenterna är att de är stolta över sitt arbete med att assistera 
en annan person till ett självständigt liv och många uttryckte också en glädje över det.  
     Intervjupersonerna vittnar om att det både är svårt och lätt att beskriva vad en personlig 
assistent gör, dels för att det kan vara allt möjligt men också för att det kan verka självklart. 
Gemensamt för alla intervjupersoner är att de alla berättar att det är kunden som styr vad som 
ska göras under dagen. Detta kan variera under dagen och vara olika från dag till dag.  
     Det är en speciell arbetssituation att arbeta hemma hos någon, enligt de flesta 
intervjupersoner. Beroende på vilken typ av funktionsnedsättning kunden har kan det vara 
både en fysisk och psykisk tung arbetssituation enligt de flesta av våra intervjupersoner.  
     På frågan om det finns någonting som är svårt i arbetet berättar några av 
intervjupersonerna att kundens humör kan vara svårt att anpassa sig till. Någon intervjuperson 
berättar att vissa kunder kan vara aggressiva och en intervjuperson beskriver det som en 
svårighet i arbetet: 
 

Jo, det är ju ganska svårt, det är ju det där att hjälpa och just dem som är ju som vi 
kallar de svåra kunder som är ju mest för att bråka och såra folk hela tiden de vill ju 
inte inse att vi är ju där att jobba och hjälpa. 

 
Anpassningen kommer många tillbaka till och en intervjuperson beskriver det såhär: 
 

…man måste kunna ta det lugnt, det är inte bra att stressa in när man kommer till 
jobbet. /…/ Av respekt ska man ta det lugnt när man kommer in i familjen, man får 
inte vara splittrad, det krävs 100 procent vakenhet för att det ska vara lugnast. Det 
gäller att vara utvilad när man kommer dit. 
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Många intervjupersoner berättar också att det är kunden själv, ensam eller tillsammans med 
företaget, som anställer sin egen personal. Intervjupersonerna berättar att det handlar om 
personkemi och att den måste stämma om det ska gå att göra ett bra arbete eller att 
överhuvudtaget bli anställd.  
     Några intervjupersoner beskriver också sin arbetssituation som osäker, då de kan vara 
rädda att förlora jobbet om de gör någonting fel. Då kunden bestämmer vem som ska arbeta, 
är det också lätt att förlora arbetet om personkemin inte stämmer.  
 

Jo det är de som väljer och sen om det inte går bra, det är dem som bestämmer 
när en person ska sluta. 

 
En informant berättar att det är svårt att alltid behöva fråga kunden om allting, att hon bara 
frågar om det är någonting speciellt. En annan informant berättar att då det är kunden som 
styr arbetsuppgifter och dagens agenda är det bara att fråga kunden om det är något som är 
oklart.  
 
I det empiriska materialet framträder att det kan vara skillnad i hur de personliga assistenterna 
blir introducerade i sitt arbete. En intervjuperson, som blev anställd snabbt, berättar : men jag 
fick ingen intro, för att det var panik. Andra informanter har fått introduktion och på frågan 
”Hur introducerades du i ditt arbete?” svarar en intervjuperson:  
 

Jag har fått jättebra introduktion, jag har fått jobba alla de här tre passen 
som jag har, på introduktion, så att det har gjorts på ett bra sätt. 

 
Hur företaget de arbetar för är organiserat, med arbetsledare och andra ansvariga chefer, har 
de flesta intervjupersoner svårt att beskriva och många vet inte hur det ser ut. Informationen 
från arbetsgivaren till intervjupersonen skiljer sig åt mellan de olika intervjupersonerna, vissa 
berättar att de inte fått någon information och andra berättar att de inte har läst den 
information som de fått, noggrant. Gemensamt för alla intervjupersoner är dock att de har haft 
svårt att berätta om det företag de arbetar för dess mer.  
 
Många intervjupersoner berättar att det sällan förekommer personalmöten och att när det väl 
sker är det inte alla som får delta. Vilka som kallas till möten beror till största delen på 
sysselsättningsgrad och anställningsform. Det är inte alltid de med timanställning får 
möjligheten att delta på personalmötena. I många fall sker personalmöten hemma hos kunden, 
då även kunden är med på dessa. Kunden har även möjlighet att bestämma vilka punkter som 
ska tas upp på personalmötena och intervjupersonerna berättar att dessa ofta handlar om 
schemafrågor. I vissa fall sker möten på annan plats, på företagets kontor eller liknande och i 
vissa fall finns möjlighet att ha möten utan att kunden närvarar. En intervjuperson berättar att 
det finns möjlighet att efterfråga personalmöten som kunden inte är med på, men att dessa 
inte sker per automatik eller är planerade i förtid.  
 
På frågan om hur de hanterar saker som är svåra i sitt yrke svarar de flesta intervjupersoner att 
de ringer till arbetsgivaren. Alla intervjupersoner berättar att det finns en jourtelefon som kan 
användas om det dyker upp frågor eller svårigheter i arbetet.  
     Det har framkommit olika uppgifter i materialet om vad denna jour hanterar för ärenden. 
Några intervjupersoner berättar att det ofta är frågor som rör schemat som de brukar ringa 
jouren om, det kan till exempel vara om någon blir sjuk. Andra intervjupersoner berättar att 
jouren inte ska ringas i onödan och att det endast brukar ske vid eventuell kris som till 
exempel vid olyckor. En intervjuperson berättar att kunden hon arbetar hos inte vill att de 
ringer på arbetstid och att de därför inte brukar använda journumret förutom i undantagsfall.  
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På frågan om de kan rådfråga kollegor har det framkommit olika uppgifter i vårt material. 
Några intervjupersoner pratar ofta med kollegor medan andra inte vill prata om arbetet inför 
kunden, förutom om det handlar om hur praktiska göromål, som tillexempel lyft, ska göras. 
Några intervjupersoner hade tillgång till eget rum för assistenterna hos den kunden de 
arbetade hos. De flesta informanter nämner dock att om det är någonting som behöver 
klargöras är det i första hand till kunden som de vänder sig.  
 
I materialet framkommer en uppgivenhet, hos de personliga assisterna vi har intervjuat, i 
fråga om att påtala svårigheter eller det som informanterna beskriver som problem. Några 
intervjupersoner berättar att de har slutat påtala saker som de vill förändra för att det inte leder 
någonstans. En intervjuperson säger: Jag vågade inte, eller jag orkade inte bråka med 
cheferna. 
     En annan intervjuperson berättar att det går att ta upp ämnen med kunden eller prova ringa 
till företaget eller arbetsledaren, men hon avslutar med att säga att ingenting händer ändå. 
     
Andra informanter uttrycker en misstanke om att det kan förekomma att företaget medvetet 
inte svarar i telefonen, för att undvika att ta tag i det som personalen vill påtala eller förändra 
vilket en informant uttrycker så här: Nyligen hände, de vill inte svara på telefonen, de är lite 
så, jag hade en sådan känsla. 
     I intervjumaterialet blir det tydligt att de flesta informanter anser att företaget värnar mer 
om kunden än om de anställda. Företaget vill inte förlora kunderna och intervjupersonerna 
uttrycker att det är lätt att byta ut personalen, då det är många andra som vill arbeta.  
     Andra uttrycker att det kan vara svårt för företaget att ta itu med de stora frågorna, då de 
måste lösa alla vardagliga problem som dyker upp, som till exempel schemaändringar och 
fylla ut med vikarier. Andra informanter undrar om företaget kanske inte vågar eller möjligen 
inte har tid att ta upp det som personalen upplever som problem.  
     När vi frågar om policydokument eller liknade dokument som riktlinjer för arbetet är det 
några som berättar om den tystnadsplikt de har att förhålla sig till. Det framkommer dock att 
det finns få andra riktlinjer eller handlingsplaner för arbetet som är nedskrivna och som 
intervjupersonerna kan berätta om. Vad tystnadsplikten innebär har vi fått divergerade 
uppgifter om. Några intervjupersoner berättar att tystnadsplikten gäller inom företaget medan 
andra berättar att den är knuten till person och gäller mellan kund och personlig assistent, med 
innebörden att de har tystnadsplikt gentemot andra assistenter och även arbetsledare och andra 
på företaget.  
     Det har framkommit i materialet att det finns en brist på policydokument eller nedskrivna 
riktlinjer för arbetet som personlig assistent. Dyker det upp svårigheter i arbetet, för 
intervjupersonerna, som det inte finns policydokument kring, är det få intervjupersoner som 
kan uttrycka hur de går tillväga för att lösa detta. Några skulle ringa arbetsledare eller annan 
ansvarig person, andra skulle lösa situationen där de är. En intervjuperson berättar att hon 
skulle göra på bästa sätt för kunden. 
 
De flesta intervjupersoner har kommit i kontakt med handledning. Framträdande i materialet 
är att det ofta handlar om grupphandledning. Av intervjuerna har det framkommit att det finns 
motsägelsefulla uppgifter om grupphandledningens styrka. Några anser att det inte är givande 
med grupphandledning, medan en intervjuperson inte anser att det är bra med enskild 
handledning. Några har inte alls blivit erbjudna handledning. Några av informanterna hade 
erfarenheten att kunden var med på grupphandledningen och andra uttryckte själva arbetet 
med andra som en form av handledning. Dock finns det gemensamma nämnare bland 
informanterna. De flesta ville ha handledning bland annat med möjligheten att ”prata av sig”. 
Några av informanterna efterfrågade också handledning av någon som hade tystnadsplikt.  
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…med en person som också har tystnadsplikt/…/det var en jättesvår situation, jag 
kan inte prata med någon, inte säga direkt vad jag vill, bara stå ut och så… 

 
I materialet framkommer att det kan vara svårt för några intervjupersoner att sätta gränser 
både mot arbetsgivaren och mot kunderna. Det framkommer att det är svårt att definiera var 
gränsen går mellan arbetsuppgifter och det egna privata livet. De flesta uttrycker dock att det 
är viktigt att ha en gräns mot kunden, att hålla någon form av distans och inte berätta för 
mycket om den egna personen. En informant säger: Det är inte bra att man är jättenära med 
kunden. 
 
Några intervjupersoner berättar att de tycker att det är svårt med den gränsen när de arbetar 
med människor.  
 

Nä… alltså ja, det är lite svårt…/…/det är ju så olika hos alla så att det är ju svårt att 
säga någonting/…/det är inte samma överallt… 

 
På frågan om det är svårt att veta var gränsen mellan kundens integritet och arbetsuppgifterna 
går, svarar de flesta intervjupersoner att det inte är det. De uttrycker att det är någonting som 
de lär sig och att det är någonting som de känner och att det beror på vem de arbetar hos. 
Vilket kan illustreras med en informants ord: Nej det tycker jag inte, alltså det ser man 
ganska direkt på kroppsspråk… 
 
Den egna integritet är det dock svårare att definiera och några intervjupersoner berättar att det 
kan vara svårt om det händer någonting på jobbet, att inte tänka på det när de kommer hem. 
Några intervjupersoner återkommer till tystnadsplikten och uttrycker att det kan vara svårt att 
inte kunna berätta varför eller vad de tänker på hemma. En intervjuperson berättar vad hon 
brukar få höra hemma: Du har problem, du måste berätta faktiskt, du är bara tyst och tyst och 
tyst hela tiden… 
 
Formell och informell kompetens 
Vi ställde frågor kring de personliga assistenternas bakgrund och vad de gjort tidigare innan 
de började arbeta som personliga assistenter. De flesta informanter påpekade själv att de 
saknade tillräcklig utbildning, eller att de inte hade utbildning för det de arbetade med idag. 
Då ingen av oss som genomförde intervjuerna hade någon egen erfarenhet av att arbeta som 
personlig assistent har vi också bett informanterna att berätta hur de har lärt sig sitt yrke och 
hur de blivit introducerade i sitt arbete.  
 
De flesta intervjupersoner saknade vårdutbildning som bakgrund. Flera av intervjupersonerna 
har andra yrkesförberedande gymnasieutbildningar som grund. En intervjuperson berättar att 
det också har varit ett önskemål från kundens sida att personalen inte har vårdutbildning:  
 

Hon vill inte ha utbildad personal/…/hon vill inte ha en institutionskänsla, vårdhem, 
vill ha familjär känsla… 

 
I materialet framkommer det att intervjupersonerna har olika erfarenheter av utbildningar 
anordnade eller anvisade från företaget. Många har deltagit på utbildningsdagar som ofta är 
knutna till kundens behov eller önskemål. Det kan vara lyftteknik eller andra typer av 
specifika utbildningar som rör kundens funktionsnedsättning.  
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Det som passar kunden, alla får delta på alla utbildningar. Kunden får vara med och 
bestämma lite om även det. Kan vara om en specifik funktionsnedsättning… 

 
Andra intervjupersoner har inte deltagit i några utbildningar från företagets sida och känner 
heller inte till om någon annan av kollegorna har deltagit. Precis som rörande personalmötena 
bekräftar intervjumaterialet att det skiljer sig i erfarenhet av utbildningar beroende på vilken 
sysselsättningsgrad eller anställningsform intervjupersonen har. De som hade timanställningar 
var sällan eller aldrig erbjudna utbildningar.  
 
Det empiriska materialet visar att gemensamt för intervjupersonerna är att de baserar mycket 
av sitt arbete på den informella kompetensen. Många av intervjupersonerna återkommer till 
att det är viktigt med livserfarenhet i arbetet som personlig assistent. På frågan om det är 
någonting som en personlig assistent bör veta eller kunna innan de börjar arbeta är 
livserfarenhet ett nyckelord som återkommer hos de flesta intervjupersoner. En intervjuperson 
berättar att det kan vara bra att veta lite om sig själv. En annan intervjuperson berättar att det 
kan vara bra att veta lite om människor och andra berättar att det är bra att kunna vardagliga 
saker som att laga mat och städa. En intervjuperson berättar att livserfarenhet är en bra grund 
för att arbeta som personlig assistent. En annan uttrycker det: Man behöver ingen examen för 
att vara en bra personlig assistent! 
 
Intervjupersonerna berättar att de ofta frågar kunden om det är någonting som de inte vet hur 
de ska hantera eller hur det ska göras. Vissa frågar sina kollegor och många av 
intervjupersonerna berättar att de brukar lösa det själv utifrån de olika situationerna som kan 
uppstå. Några informanter berättar att det inte är möjligt att ha allt nedskrivet då det inte går 
att förutse vad en dag kan innehålla. Interaktionen med kunden blir viktig för vägledning i 
arbetet och de flesta informanter uttryckte att arbetet i sig var en utbildning.   
 
De flesta av intervjupersonerna nämner ordet respekt då de talar om kunden och 
arbetsuppgifterna. Med respekt för kunden är det i första hand kunden som de personliga 
assistenterna frågar om det uppstår behov av vägledning i arbetet.  
Några av intervjupersonerna nämner dock att de saknar utbildning i vissa specifika frågor och 
att de kan sakna riktlinjer i hur de ska gå till väga. Detta framkom då vi frågade om hur de gör 
om de stöter på svårigheter i sitt arbete.  
     På frågan om det finns oskrivna regler på arbetsplatsen svarar de flesta intervjupersoner på 
olika sätt att det finns det. En del intervjupersoner har svårt att uttrycka vilka dessa kan vara 
men en intervjuperson säger: 

 
Ja vi har ju egentligen ingenting skrivet på nått papper, så det är egentligen allt vi 
gör, det bara, vi gör så… 

 
Våld  
Genomgående i intervjumaterialet framkommer att intervjupersonerna har svårt att prata om 
begreppet våld och frågor kring detta. Bland annat visar det sig genom att samtliga 
intervjupersonerna tystnar som svar, till en början, på frågor om våld och vad det kan tas för 
uttryck. Det blir tydligt i materialet att det är frågor som intervjupersonerna behöver tid på sig 
för att svara på. Några av intervjupersonerna viskar som svar, skruvar på sig i stolen, tittar ned 
i golvet och de flesta skrattar till eller fnissar, även om det är tydligt att det inte betyder att det 
är roligt att prata om ämnet. En informant svarade, nästan på varje fråga som handlade om 
våld: …jag vet inte. 
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De flesta intervjupersoner nämner fysiskt våld som det första svaret på frågan om vad våld är. 
Efter en stund är det några som också lägger till psykiskt våld. I materialet framkommer en 
osäkerhet kring definitioner och många intervjupersoner letar en bekräftelse på att de svarar 
”rätt”. Det kan illustreras med detta citat:  
 

Våld för mig är när, när en person gör sånt, som är obehagligt för mig 
som jag inte vill eller som jag tycker är respektlöst /…/ det finns olika vägar för att 
tänka efter våld, eller hur? Så det finns inte bara våld, som när en man slår dig 
eller någonting det är också våld när man skriker åt dig 
eller behandlar dig på en dåligt sätt det är också psykologiskt våld… 

 
En annan intervjuperson svarar på frågan om vilka uttryck våld kan ta: Ehm, våld, ja /…/ det 
är ju handgripligt. På följdfrågan om det kan vara på ett annat sätt fortsätter hon: Ehm… ja, 
det kan väl kanske vara psykiskt… 
 
Det är ingen som nämner sexuellt våld eller andra typer av våld eller brott till svar på frågan 
om vad våld är. Det är inte förrän vi som intervjuar frågar om våld kan vara på ett annat sätt 
eller själva nämner sexuellt våld som intervjupersonen bekräftar detta.  
     En informant säger att det är polisen som får definiera vad våld är. Några av 
intervjupersonerna säger dock att det är den som utsätts för våld som får definiera detta. 
Vilket kan illustreras med följande citat, som svar på frågan om vem som får definiera vad 
våld är: Ja, en själv då, när man har varit med om det kanske… 
 
Det är få intervjupersoner som tror att det förekommer våld mot funktionsnedsatta kvinnor i 
någon större utsträckning. Vissa har hört talas om att det förekommer, men de fortsätter 
berätta att de inte tror att det är vanligt. Vissa vet om att det förekommit våld mot kunden de 
arbetar eller har arbetat hos, även om de inte har sett det själva. De tror ändå att det är relativt 
ovanligt.  

 
En intervjuperson svarar på frågan om i vilken utsträckning kvinnor med 
funktionsnedsättningar är utsatta för våld: Det kan jag inte svara på, tyvärr… 
 
En informant är av en annan åsikt: 

 
Det förekommer självklart/…/vi som jobbar eller någon som jobbar, man kan inte 
blanda sig i någonting, det är familjen… 
 

En intervjuperson berättar att kvinnor med funktionsnedsättningar kan vara speciellt utsatta: 
 
Det är ju om man sitter i rullstol, du har ju inte samma sätt att kunna fly som en 
vanlig människa som kan gå. 
 

Alla intervjupersoner uttrycker att de skulle upptäcka om den kund de arbetade hos var utsatt 
för våld. De nämner att de skulle upptäcka blåmärken eller andra fysiska skador, då de hjälper 
kunden med personlig hygien och dylikt. Den främsta orsaken till att de uttrycker att de skulle 
märka förekomsten av våld är att de finns på plats flera timmar om dagen, i några fall finns 
det personliga assistenter hos kunden under dygnets alla timmar. En informant uttrycker detta 
genom att säga: Alltid finns det nåt blåmärke… 
 
Några intervjupersoner nämner att de skulle märka om kunden är utsatt för våld på grund av 
att kunden antagligen skulle uppträda på ett annorlunda sätt.  
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… Ja, ehm… ja, jo det skulle jag nog göra /…/ hon skulle ju ändra sig i beteendet, i 
sättet, så det tror jag nog att jag skulle göra. 

 
På frågan om vart våldet sker berättar de flesta intervjupersonerna att det sker hemma eller 
överallt.  

 
Ja, det mest vanligaste som man har läst om det är ju i hemmet, det osynliga våldet, 
men det kan även ske ute i stan och på fester. 
 

Några intervjupersoner är säkra på att de skulle anmäla förekomst av våld mot kunden direkt 
till arbetsgivaren, för att det är en fråga för ansvarig personal. Andra skulle endast anmäla 
eller rapportera detta om de var direkta ögonvittnen till händelsen. Några intervjupersoner 
berättar dock att de inte skulle rapportera detta till arbetsgivaren, då det rör kundens privatliv 
och det är upp till kunden vem hon vill berätta för. Vissa nämner också tystnadsplikten som 
en anledning till att inte ta upp våld med arbetsgivaren, utan endast med kunden, om det 
skulle vara aktuellt. Dock framkommer det att det inte är säkert att de skulle ta upp det alls 
med kunden. De flesta intervjupersoner skulle undvika att rådfråga en kollega vid misstanke 
eller förekomst av våld mot kunden. Vissa med hänsyn till tystnadsplikt och privatliv och 
andra med en oro för att kunden skulle misstycka. Finns det någon att rådfråga? En informant 
svarar: 

 
Ehm… nä, det vet jag inte, det tror jag inte och det kan man ju som ändå inte 
riskera, att berätta för någon annan person ifall det nu skulle vara så att/…/den 
personen inte vill att man ska berätta. 
 

De flesta intervjupersoner gör skillnad på misstanke om våld mot kunden och vetskap om 
förekomst av våld mot kunden. De gör också skillnad på om de vet att det förekommit på 
grund av att någon, kund eller annan, berättat detta, eller om de vet det för att de har sett det 
själva.  
 
En intervjuperson svarar på frågan om våld och berättar vad hon skulle göra om kunden 
utsätts för våld på offentlig plats om hon som personlig assistent är med vid händelsen: 

 
Ja, jag vet inte, då skulle man väl ringa polisen antar jag, om det skulle hända 
(fnissar till)/…/det är ju som nåt som inte har hänt så man vet ju som inte vad man 
ska svara på det heller. 
 

En annan intervjuperson svarar på ett liknande sätt: 
 
… om det händer bråk eller misshandel på stan, det är en annan sak, då är det från 
en helt annan person… då måste man ta ansvar och berätta vad som hände, 
polisanmäla… 
 

På frågor om agerande vid upptäckt eller misstanke om förekommet våld svarar de flesta 
intervjupersoner med utgångspunkt i det fysiska våldet. Vissa svarar också med utgångspunkt 
i att de är direkta vittnen och eventuellt själv skulle kunna bli drabbade. Polis eller ambulans 
skulle tillkallas vid förekomst av våld, om det är allvarligt. Några informanter nämner också 
vikten av att återgå till det normala efter en händelse av våld, att inte göra för stor affär av det 
som hänt.  
 
Intervjumaterialet visar på två divergerade sätt att agera på. Antingen är det säkert att 
arbetsgivaren skulle få rapport i händelse av våld eller också skulle endast kunden få vetskap 
om att de personliga assistenterna känner till att det förekommer våld. Men det är endast om 
det är säkert att det har förekommit våld och att intervjupersonen är vittne till händelsen, som 
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arbetsgivaren säkert får en rapport. Om det finns osäkra moment kring händelsen förändras 
villkoren för hur de skulle agera. Sker våldet på offentlig plats, finns möjligheten att 
polisanmäla.  
 
På frågan om hur en informant skulle agera om hon hade hört talas om att det förekommit 
våld mot en kund, om hon inte hade sett detta själv, svarar hon: 
 

Jag kan ju inte göra någonting/…/agera som vanligt…/…/det är ju personligt… 
ehm… det kan ju vara så att brukaren kanske inte alls vill, vill att jag ska veta om 
vad som har hänt…/…/jag tror att man ska bara agera som vanligt, helt normalt, 
naturligt… 

 
Många nämner att det är kunden som själv bestämmer vad som ska göras och att det inte är 
möjligt att gå mot detta. Detta gäller till största delen då kunden inte vill anmäla förövaren till 
polisen, eller be om annan hjälp från sjukvården, företaget eller annat håll. En informant säger 
dock: 

 
… om det nu är så pass att det behövs sjukvård, så tycker jag att det är helt fel… då 
ringer jag gärna 112…/…/om jag anser att det är så pass allvarligt så gör jag det… 
 

En annan informant som pratar om att agera om våld förekommer säger: 
 
Jag kan inte anmäla till polisen, jag kan inte göra någonting/…/om jag ringer till 
polisen och säger/…/hon säger: vad säger du? Varför gör du det? det är ju min 
sambo, det är min man, jag älskar honom, det är mitt privatliv… 
 

Efter detta uttalande visade informanten tydligt att det var jobbigt att prata om våld. Hon sa: 
… nu blir det för mycket… 
     Hon tystnade ett tag och sedan ville informanten att vi skulle berätta igen varför vi pratade 
med henne om det här. Hon försäkrade sig om att det inte skulle komma i någon tidning och 
vi berättade igen om vad vi gjorde för en studie och att hon valde själv vad hon ville berätta 
och vilka frågor hon ville svara på. Vi berättade också igen att hon skulle vara anonym i 
studien. Efter detta försäkrandet ville hon fortsätta intervjun.  
 
Om den personliga assisten själv är med om en händelse där det förekommer våld svarar 
några av informanterna att de skulle försöka skydda kunden eller försökt stoppa våldet på 
något sätt. Detta uttrycktes bland annat genom orden: … jag jobbar ju för brukarens skull. 

 
En informant säger också att det blir en så kallad tillbudsrapport till företaget om det skulle 
förekomma våld som hon är vittne till. Om hon inte själv är med vid händelsen utan får 
vetskap om det i efterhand menar hon att det inte går att göra denna tillbudsrapport.   
     Om den personliga assistenten inte varit med själv vid händelsen och hört talas om att det 
förekommit våld, nämner några intervjupersoner att de i det läget skulle försöka prata med 
kunden om hennes situation och kanske på den vägen få henne att förstå att hon inte behöver 
leva under sådana omständigheter. Andra menar att det är kundens privata angelägenhet och 
att de inte har rätt att lägga sig i sådana beslut.  
 
Ingen av de personliga assistenterna har varit med vid ett tillfälle där våld i nära relationer har 
förekommit, de har inte varit ögonvittnen till en sådan händelse. Dock är det några som har 
vetskap om att det förekommit våld i nära relationer mot en kund. Vi frågade vad de gjorde då 
och en informant svarade: 
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Ehm… jag blev chockad, jag vet inte hur jag gjorde men jag kände mig chockad… 
(skratt) …ja… 
 

En annan intervjuperson berättar om en händelse hon har hört talas om: 
 
… men jag hörde faktiskt från kompis, eller från kollega… för ja, det hände, som 
hade hänt våld, men mitt i natten när ingen var där… för kund hade inte natt 
(personalbemanning)/…/ då ringde min kompis polisen… 
 

Hon fortsätter att berätta att kunden i fråga inte velat följa upp en polisanmälan och att det 
blev svårt för intervjupersonens kollega att göra någonting mer. Vi undrade vad som hände 
efteråt: 

 
Ingenting!... företaget har inte någonting att göra med det…/…/Jo, chefen kan prata 
med patienten eller kunden, men… hon kan inte göra någonting heller, inte företag 
kan göra någonting, om du själv vill inte, det är ditt liv, alla har rätt att få sitt 
privatliv. 
 

Vi frågade om personalen fått handledning efter händelsen och vad som hänt senare inom 
företaget, om det hade lett fram till några riktlinjer om en liknade situation skulle förekomma 
igen: Jag försöker komma ihåg om det hände någonting… nä jag tror inte det… Hon fortsätter 
att prata om efterföljande riktlinjer: 

 
… kunden själv vill inte ha någonting… men det är en annan fråga, säkert när dom 
frågar henne, eller ja… vad ska vi göra i sådan situation, hon svarar 
ingenting…/…/och då kan dom inte ge någon information när, dom kan inte ge 
något besked, vad ska vi göra… 
 

Ingen av intervjupersonerna har fått några riktlinjer, i fråga om hur de ska agera om våld mot 
kunden förekommer, de tror inte heller att det finns några sådana dokument att tillgå. När vi 
frågar om policydokument om våld, är det några som nämner att det finns bestämmelser om 
hur de ska gå tillväga om det sker våld mot de personliga assistenterna, men inte om kunden 
är utsatt för våld av en närstående.  
 

… nä jag vet inte om det finns nå såna dokument ens men ehm, det hade ju vart bra 
om det hade funnits, men jag tror att man får väldigt mycket lita på sin egen 
intuition. Man vet ju liksom vad som är rätt och fel. 

 
Vissa intervjupersoner har fått någon utbildning som rör svårigheter i arbetet. Det kan vara 
hur de ska hantera om kunden blir våldsam. Någon informant berättar om tidigare 
utbildningar hos tidigare arbetsgivare som de anser att de skulle ha nytta av om de kom i 
kontakt med våld. Här nämns till exempel krishantering och kriskommunikation.  
 
Företagen de personliga assistenterna arbetar för har inte haft någon utbildning om våld och 
om hur de ska agera om våld i nära relationer skulle förekomma. En informant säger: Nä, inte 
som jag har tagit del av än i alla fall… En annan uttrycker det: 

 
… det tror jag inte ens att ledningen skulle ens tänka på att ha en sån utbildning men 
det skulle ju vara bra. 

 
Några informanter uppger att de saknar kunskap i fråga om våld, medan andra tycker att de 
har nog med livserfarenhet för att hantera eventuell förekomst av våld. En intervjuperson 
säger att för henne skulle utbildning i fråga om våld inte leda någon stans. Om kunden ändå 
inte vill att hon ska agera, spelar det ingen roll vad hon har för utbildning. Detta står i motsats 
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till vad en annan intervjuperson säger om vad ett policydokument skulle kunna ha för 
funktion:  
 

… det är ju mer att vad som finns svart på vitt… /…/ det är alltid bra att ha 
någonting på papper /… / det blir ju som bättre direktiv i vad man, och hur man ska 
agera. 

 
Några citat får illustrera de olika åsikterna i fråga om de har tillräcklig kunskap i fråga om 
våld: 

 
… ja det tycker jag, man vet ju vad som är rätt och fel. 
 
… jag saknar väl ganska mycket kunskap inom den frågan. 
 
Nä, men man skulle försöka hjälpa… 
 
… nä, alltså jag har ju ingen utbildning i något sånt här direkt/…/kunskaper har man 
väl som sig själv/…/man utgår ju alltid ifrån sig själv, men man vet ju vad man 
känner och man vet ju vad man ser, så att den utbildningen har man ju med sig 
egentligen, alla människor har det. 
 

 
En annan intervjuperson berättar: … det skulle bli bättre om man har utbildning eller någon 
information… 
 
På frågan om det finns kunskap om våld hos arbetsgivaren var det ingen informant som kunde 
specificera det. Det illustreras med en informants ord: Det kan jag inte svara på… fast man 
tycker ju att det bordet det. En annan säger: Nä… /…/ någon vet väl… Ytterligare en 
informant uttrycker det så här:  
 
 

Det vet jag inte, jag vet inte, jag alltså, jag vet att de har psykolog till kunderna de 
har sjukgymnaster och allt men det vet jag inte om, om ehm… ja, om det finns en 
person som skulle svara på denna frågan… 

 
 
Intervjupersonerna berättar att det inte pratas om våld på arbetsplatsen, varken mellan 
kollegor eller mellan arbetsgivare och anställd. Samtidigt berättar en av dessa informanter att 
hon hört från kollegor att det förekommer våld. På frågan om hon trodde att företagsledningen 
visste om detta svarar hon: Det borde de göra, men jag kan inte svara på det. 
 
Några av informanterna berättar att information om förekomst av våld i allmänhet kommer 
från tidningar eller TV. Annat än detta framkommer det inte i materialet hur de personliga 
assistenterna får kunskap eller information om ämnet.  
 
De flesta intervjupersoner tror att kvinnor som har en funktionsnedsättning kan vara speciellt 
utsatta för våld. Några informanter berättar om situationer då kunder kan bli utsatta för stöld 
eller rån. Även i detta sammanhang landar de flesta i slutsatsen att det har med det fysiska 
våldet att göra och beskriver att kvinnor med fysiska funktionsnedsättningar kan ha svårt att 
försvara sig. En informant säger ändå: …men även alltså sexuella bitar, det har man ju hört 
talas om… Citatet kommer efter den delen av intervjun som hade berört definitioner av vad 
våld är.  
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Intervjupersonerna ger olika svar på frågan om de tror att kvinnor med funktionsnedsättningar 
som varit utsatta för våld behöver bemötas på ett speciellt sätt. Många återkommer till att det 
har med situationen att göra, men menar också att det inte är någon skillnad på hur en person 
utsatt för våld behöver bemötas, om personen är funktionsnedsatt eller inte. De flesta nämner 
att det mer har att göra med hur personen är som människa.  
 
På frågan om de personliga assistenterna har några skyldigheter om de får vetskap om brott, 
eller hur de skulle agera, visar materialet på divergerade svar. En intervjuperson säger: Jag vet 
inte… Hur skulle man göra? Hon fortsätter senare med att berätta att det är arbetsledaren som 
ska kontaktas. Medan en annan intervjuperson säger:  
 

Ja, det har man ju, det är ju som vanligt, att man får ju, man måste ju ringa till 
företaget… 

 
Många nämner en anmälan till företaget om det händer någonting, men med en viss tvekan. 
En intervjuperson säger:  Vi har skyldigheter… absolut, det har vi. 
 
Brott förknippades ofta med stöld bland intervjupersonerna: 

 
… det är bara dumma människor som kan göra någonting sånt, att ta någonting från 
henne…/…/vi kom fram om vad händer om det händer så/…/ det är bara 
polisanmäla. 
 

Dock framkommer att det i den situationen kan vara upp till kunden att ringa polisen: …för 
det är hennes hem, jag kan inte göra någonting! 

 
Ingen av intervjupersonerna anser att frågan om våld i nära relationer eller våld mot kvinnor 
med funktionsnedsättning är prioriterad av arbetsgivaren i dagsläget. De flesta uttryckte, trots 
detta, att våld inte skulle vara accepterat om arbetsgivaren fick vetskap om att det förekom. 
Om det skulle uppdagas att våld förekommer trodde några av informanterna att arbetsgivaren 
skulle agera. Hur detta agerande skulle se ut, kan ingen informant beskriva närmare. En 
informant säger apropå om frågan är prioriterad: 

 
Nej, inte så mycket. Det är konstigt att vi inte har så mycket information om det 
händer, när som helst kan det hända… 
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Diskussion 
Denna studies syfte var att beskriva hur personliga assistenter förstår våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättningar i sitt arbete. Har personliga assistenter tillräcklig kompetens om mäns 
våld mot kvinnor med funktionsnedsättning? Vad har personliga assistenter för upplevelse 
och erfarenhet i sitt yrke av mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning? Nedan följer 
diskussionsavsnittet där jag diskuterar resultatet från samtliga intervjuer mot en bakgrund av 
studiens teoretiska ramverk.  
 
Gemensamt för alla personliga assistenter som har intervjuats är att de hade svårt att prata om 
våld. Många tystnade eller visade obehag och det tog en stund att komma in i ämnet. Våld 
förstås bland de personliga assistenterna som någonting fysiskt och någonting som de också 
berättar att de skulle märka om det förekom. Några av informanterna berättade också att det 
skulle vara svårt att inte märka om våld förekom på grund av att den kunden de arbetade med 
hade assistans under dygnets alla timmar.  
     Några av de personliga assisterna hade erfarenhet av att våld hade förekommit mot någon 
av deras kunder, men ingen av dem hade varit med vid händelsen. De flesta av de intervjuade 
assisterna upplevde att våld förekommer, men inte på deras arbetsplats.  
     Det framkom i materialet att personliga assistenters förståelse om våld är begränsad till det 
fysiska våldet som enda våldsform. Det framkom också att kompetensen kring det fysiska 
våldet även var begränsad i fråga om utbreddhet och förekomst mot kvinnor med 
funktionsnedsättningar. Ingen av de personliga assistenterna som förekommer i denna studie 
hade någon formell utbildning om våld och de hade inte heller några policydokument, 
handlingsplaner eller nedskrivna riktlinjer att tillgå om våld skulle förekomma. Utan tydliga 
direktiv från arbetsgivaren är de personliga assistenterna utelämnade till sin egen bedömning  
i fråga om hur de kan agera. 
     Våldet är för de personliga assistenterna i denna studie situationsberoende. Förflyttningen 
mellan privat och offentlig miljö förändrar villkoren för att förstå våld. Våld blir ett brott om 
det förekommer i det offentliga fältet och en privat sak om det förekommer i det privata fältet 
(Bourdieu, 1993). Den ibland oklara gränsdragningen mellan arbetsuppgifter och kundens 
integritet eller privatliv gör det svårt för personliga assistenter att agera om våld förekommer.  
 
Arbetsvillkor 
De personliga assistenterna vi har intervjuat rör sig i sitt arbete, deras offentliga fält, i någon 
annans hem, dennes privata hem, eller fält, i enlighet med Bourdieus (1993) begrepp. Det är 
en speciell arbetssituation som enligt de personliga assistenterna själva förutsätter flexibilitet 
och anpassning till kundens vardag. De kunder som de arbetar för har varit med i 
anställningsprocessen och många av intervjupersonerna har blivit anställd på grund av att 
personkemin stämde mellan dem och kunden. Dock var det några som arbetade med kunder 
som de uttryckta var svåra och att personkemin inte stämde. Detta var inte någonting de 
kunde eller ville berätta för företaget de var anställda för av en, som de utryckte, rädsla att 
förlora sitt arbete. Någon intervjuperson berättade att kunden som hon arbetade hos inte ville 
har utbildad personal, för att få en mer familjär känsla hemma. Ingen av intervjupersonerna 
hade någon formell utbildning för yrket personlig assistens, även om vårdutbildning av annat 
slag var en bakgrund hos vissa. Vårdyrken är traditionella yrken för kvinnor i vårt samhälle 
och alla de personliga assistenterna som förekommer i studien är också kvinnor. Kvinnors fält 
eller sfär har historiskt sett och även i vår tid ofta låg status. Personliga assistenter behöver 
inte ha någon formell utbildning vilket kan leda till en stämpel av låg status på yrket. Många 
av de personliga assistenterna uttryckte en glädje i att hjälpa andra människor och det 
framkom en stolthet över att vara delaktig i att en annan människa kan leva sitt liv mer 
självständigt. Vårda, stötta och hjälpa är värdeord som kan förknippas med kvinnligt genus 
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och som hör till den sfär som kvinnor ofta befinner sig i, med Hirdmans (2001) begrepp om 
dikotomi, isärhållande av kvinnor och mäns sfärer. Några av de personliga assisterna ansåg 
själva att det var viktigt att ha erfarenhet av städning och att laga mat inför arbetet. Någonting 
som traditionellt sett är obetalt arbete som till stor del utförs av kvinnor, vilket kan tolkas som 
en form av informell kompetens. Ojämställdheten i samhället, de olika villkoren för kvinnor 
och män, har sin grund i den genusordning som Connell (2003) och Hirdman (2001) 
beskriver. Även om dikotomin kan leda till ojämställdhet och bidrar till att skapa 
föreställningar om genuskategorier finns det vinster i detta system. En vinst kan vara att finna 
en tillfredställelse i att kunna hjälpa andra och att vara bra på någonting som förknippas med 
den genuskategori som individen identifierar sig med (Hirdman, 2001, Connell, 2003).  
     Förmåga till anpassning som de personliga assistenterna behöver i sitt arbete innebär med 
Bourdieus begrepp att de rör sig mellan olika symboliska fält som sociala agenter och kan 
skifta vilken kompetens som är gångbar i de olika fälten, vilket kapital som är viktigt att 
inneha beroende på var du befinner dig (Bourdieu, 1993, 1995).  
     Många av de personliga assistenterna som intervjuats för denna studie har snabbt satts i 
arbete utan introduktion och förlitar sig på kunden som den ytterst ansvariga över de 
arbetsuppgifter som ingår i arbetet. Det framkom divergerade uppgifter i materialet om hur 
vida det är en trygghet att ha kunden som arbetsgivare. Några uttryckte det som att det var en 
självklar del i arbetet och att med eller utan introduktion är det ändå kunden som rådfrågas om 
det uppstår frågetecken. Andra uppfattade detta som en otrygghet och ville inte fråga kunden 
för ofta. Ett rimligt antagande är att det kan finnas en otrygghet i anställningen och då det är 
kunden som anställer och också säger upp sin personal kan det vara en svårighet i arbetet om 
det dyker upp frågetecken eller situationer som den personliga assistenten uppfattar som 
problem. En osäkerhet som kan leda till att den personliga assistenten vill hålla sig väl med 
kunden, på grund av rädslan att förlora sitt arbete. Arbetssituationen för de personliga 
assistenterna leder också till att de många gånger får lita på sig själv, vilket de själva också 
berättar. De bedömer situationer och får själva bestämma om de behöver stöd eller inte. Detta 
skulle kunna vara en frihet i arbetet men en tolkning är att det leder till en osäker 
arbetssituation, då det kan vara svårt att bedöma olika situationer utan riktlinjer från 
arbetsgivaren. Vad är en krissituation och när kan de rådfråga kunden? Det framkommer i 
materialet att de många gånger är utelämnade till sin egen bedömning i sin arbetssituation.  
     Enligt de personliga assistenterna är det ett arbete som många gånger kräver mycket av 
dem, fysiskt och psykiskt. Handledning var det få som hade tillgång till och vid de tillfällena 
det förekom var det ibland tillsammans med kunden eller tillsammans med andra personliga 
assistenter, så kallad grupphandledning. Grupphandledning tillsammans med kunden medför 
att det kan vara svårt att prata om frågor som rör kunden, eller kundens privatliv. De 
personliga assistenterna kan behöva vara tysta om frågor som rör kunden under en 
grupphandledning vilket kan leda till att de inte har någon att rådfråga. Vilken information 
den personliga assistenten har fått om tystnadsplikten skulle också kunna påverka hur öppen 
en grupphandledning kan vara. Dock är det möjligt att grupphandledningen också leder till en 
ökad säkerhet bland de personliga assistenterna då de kan ges tillfälle att prata med varandra 
utanför arbetsplatsen och tillsammans arbeta fram lösningar på eventuella frågetecken eller 
förbättra arbetsrutiner.  
 
De personliga assistenterna hade olika relationer till sin arbetsgivare, företaget de ytterst var 
anställd hos. Få hade fått introduktion och det var få av dem som visste hur företaget var 
organiserat och några visste inte vem som var närmaste chef eller arbetsledare. Detta skulle 
kunna innebära att det blir svårt för de personliga assistenterna att få stöd i sitt arbete om de 
skulle behöva detta. Introduktionen varierade mellan assistenterna, några hade fått 
introduktion, men tiden för denna var olika. Några hade fått en pärm med dokument som 
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skulle vara vägledande i arbetet, men få av dessa hade läst innehållet i pärmen. En personlig 
assistent som är anställd i det privata fältet av en kund, utan någon formell kompetens i form 
av sanktionerade utbildningar kan möjligen också bortprioritera formell kompetens då den till 
synes inte är eftersträvansvärd eller aktuell för det dagliga arbetet. Utan introduktion eller 
vägledning in i arbetet som personlig assistent och utan en formell utbildning som bas, kan 
det medföra att de personliga assistenterna är än mer utelämnade till egna bedömningar om 
vad som är rätt förhållningssätt till kunden och på vilket sätt arbetet ska utföras.  
     De flesta assistenter hade ett telefonnummer till arbetsledare, chef eller annan ansvarig på 
företaget de var anställda inom, men det skiljde sig mycket åt i svaren hur detta nummer 
skulle användas. Några hade uppgiften att det var vid krissituationer och andra att det endast 
var till för att sjukskriva sig, eller ringa för information om arbetsschema. Detta innebär att 
assistenterna ofta är utelämnade till sina egna möjligheter att agera och de får ofta förlita sig 
på eget omdöme. Utan tydlig information medför det också att de själva får bedöma vad som 
ska räknas som en krissituation och inte. En tolkning av detta är att det leder till att olika 
personliga assistenter kommer att göra olika bedömningar, beroende på vad de själva har med 
sig in i situationen från början, i fråga om egen bakgrund och erfarenheter. En annan tolkning 
är att det arbetssättet som redan råder på arbetsplatsen eller i arbetslaget kommer att 
implementeras hos nya assistenter. Nya assistenter kan komma att lära av de med längre 
erfarenhet i yrket. Det kapital, med Bourdieus begrepp, som är gångbart kommer att 
användas, då de med längre erfarenhet kan ha högre status i fältet och också får 
tolkningsföreträde över vad som ska anses vara viktigt. En annan tolkning är att det kan 
innebära en trygghet för de nya i yrket att lära av de som arbetat längre och som kan berätta 
hur arbetsmoment ska utföras eller hur olika situationer kan bedömas (Bourdieu, 1993, 1995).  
Anställningsformer och anställningstid varierade kraftigt mellan de personliga assistenterna 
och de arbetade med kunder som hade olika behov av stöd, vilket innebar att vissa hade 
ensamarbete och andra arbetade i arbetslag. Några kunder ville inte att de skulle prata om 
arbetet på arbetstid och en personlig assistent fick heller inte ringa ärenden som rörde arbetet 
till det företag de var anställda inom. Andra assistenter hade möjlighet att gå ifrån på sin 
arbetsplats och kunde prata med varandra utan att kunden var med. Dock var det få som ansåg 
att det var lämpligt. Reglerna som är gångbara i ett fält skiftar med de som är verksamma 
inom detsamma och de som är verksamma bestämmer också dess regler. Kunden är den som 
sättar dagordningen för arbetet och kan också tolkas som den som har status eller möjlighet 
att bestämma vad som är gångbart inom fältet, det vill säga kundens privata hem, som är 
dennas hem om än det är de personliga assistenternas arbetsplats.  
     Många av assistenterna uttryckte önskemål om att kunna prata med andra och uttryckte en 
önskan om stöd från företaget. Det framkom att de personliga assistenterna ofta var 
utelämnade med det som de uttryckte som problematiskt i arbetet. Många uttryckte att 
företaget inte mottog deras önskemål om förändring och många assistenter uttryckte också en 
uppgivenhet inför att försöka förändra. Många uttryckte också att företaget ofta tog kundens 
parti eftersom kunden bestämmer vem som ska arbeta för denna och hur det arbetet ska 
bedrivas. Från företagets perspektiv kan detta innebära en rädsla att förlora kunden till förmån 
för ett annat företag och kan i det läget ta kundens parti före assistentens. Assistenterna 
uttryckte också att företaget hade hög arbetsbelastning och att personalen på företaget inte 
alltid har tid för frågor från de personliga assistenterna, då de arbetar med annat som 
exempelvis schemafrågor. En tolkning av detta skulle kunna vara att företaget ”släcker 
bränder” som akuta schemafrågor och kan inte, av tidsbrist, ta tag i övergripande frågor som 
arbetssituationen för de personliga assistenterna. En rimlig bedömning är att de personliga 
assistenterna är relativt utbytbara vilket gör deras anställning otrygg.  
     I materialet framkom att det var få bland de personliga assistenterna som hade en klar 
uppfattning om vad tystnadsplikten innebar. Några berättade att det innebär att de inte fick 
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prata med någon alls och andra berättade att tystnadsplikten gällde utanför företaget. Utan 
information i fråga om tystnadsplikten blir det svårt för de personliga assistenterna att veta 
vem de kan vända sig vilket också kan öka otryggheten. Om de inte tror att de kan prata med 
kollegor i arbetslaget, eller arbetsledaren utan att bryta tystnadsplikten blir det omöjligt att 
informera övrig personal om allvarliga händelser som till exempel förekomst av våld eller 
andra brott. LSS anger att personliga assistenter inte ska föra uppgifter som rör kunden vidare 
till någon obehörig. Vem som är obehörig bör vara tydligt för de personliga assistenterna och 
de ska känna till hur lagen ska tillämpas. Arbetsgivaren ska kontaktas om det råder allvarliga 
brister enligt lagen (SFS 1993:387 LSS). Detta skulle kunna innebära att arbetsgivaren kan 
kontaktas, om det förekommer brott på arbetsplatsen, om kunden de personliga assistenterna 
arbetar med är utsatt för våld.  
     Några assistenter efterfrågade också handledning av någon med tystnadsplikt och en rimlig 
bedömning är att många assistenter är utelämnade till sitt eget omdöme och inte kan förlita sig 
på någon annan om det uppstår svårigheter i arbetet. Den psykosociala arbetsmiljön blir i ett 
sådant läge betungande och kan möjligen vara svår att hantera utan handledning eller annat 
stöd.  
 
I materialet har det framkommit att personliga assistenter arbetar under ibland tunga 
förhållanden, både psykiskt och fysiskt. Detta med tanke på de många lyft som kan 
förekomma under en arbetsdag med en kund som har en fysisk funktionsnedsättning men 
även på grund av den anpassning som krävs av den personliga assistenten för att kunna 
tillgodose kundes önskemål under en dag som styrs av kunden. Framträdande i materialet var 
är att det är viktigt att vara utvilad och lugn på arbetet och att alltid ha fokus på det som 
dagen har att erbjuda. Även om dagarna innehåller mycket liknande moment, som att hjälpa 
till med kundens personliga hygien och assistera vid hushållsarbetet, kan det dyka upp nya 
saker hela tiden, då det är kunden som avgör vad som ska ske under dagen. Några 
informanter berättade också att det kan vara svårt att bemöta vissa kunder då det kan 
förekomma aggressioner och humörsvängningar. Det kan bli svårt för de personliga 
assisterna att ställa krav på kunderna, när det är kunden som bestämmer agendan för dagen 
och dessutom är de som är ytterst ansvarig för assistentens anställning. Den personliga 
assistentens arbete kan lätt avbrytas om det inte fungerar mellan kunden och assistenten. 
Personkemin är en viktig faktor, kanske den viktigaste, när de arbetar nära inpå och i en 
annan människas liv. Den personliga assistenten behöver vara följsam och i vissa fall ska 
denna inte alls märkas mycket. Detta innebär en speciell arbetsmiljö där arbetsplatsen är 
någon annans mest privata miljö. Det kan innebära att den personliga assistenten måste 
anpassa sig till kundens agerande oavsett hur kunden själv bemöter assistenten, för att inte 
riskera att förlora arbetet. Detta skulle kunna leda till att det är svårt för den personliga 
assistenten att sätta gränser för sin egen person och integritet i arbetet.  
     Trots detta framkommer det att det inte är svårt att skilja på kundens integritet och 
arbetsuppgifterna. Enligt informanterna är det någonting som de lär sig med tiden. Med 
Bourdieus (1995) resonemang är detta en form av informell kompetens som de lär sig genom 
att arbeta och umgås med kunden. Vissa av informanterna arbetar i arbetslag och där finns en 
möjlighet att tillgodogöra sig informell kompetens, genom att arbeta tillsammans och forma 
sitt eget arbetssätt i relation till den specifika kunden. Dock måste arbetsförhållandena ändras 
om kunden ändras eller andra arbetskollegor dyker upp. Detta är med Bourdieus begrepp en 
skiftning mellan olika fält och att fältets struktur och regler beror på vilka sociala agenter som 
verkar i fältet. Regler kan komma att ändras och kompetensen kan skifta mellan fälten, 
beroende på vem som har status i fältet. Ansvaret att hitta denna form av osynliga strukturer 
läggs på den enskilda personliga assistenten, som ett villkor för att få behålla arbetet. En 
assistent som inte kan skilja på arbetsuppgifter och kundens integritet skulle möjligen kunna 
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förlora arbetet på grund av att personkemin inte stämmer. De personliga assistenterna rör sig i 
ett gränsland mellan det privata och det offentliga fältet. Det offentliga fältet är själva arbetet 
med tydliga arbetsuppgifter, som att laga mat, städa eller att assistera vid förflyttningar av 
fysiskt funktionsnedsatta kunder. Det privata fältet är kundens hem, där det saknas insyn i 
den personliga assistentens arbetsmiljö. Både det privata och offentliga fältet förändras för 
den personliga assistenten i och med att kunderna är olika, vilket kräver anpassning.  
 
Kompetens 
Kompetens kan vara formell och informell. Den formella kompetensen kan baseras på 
utbildningar av olika former eller policydokument som vägledande i det dagliga arbetet. Den 
informella kompetensen kan baseras på erfarenhet eller kompetens som förs över mellan 
kollegor. Kompetensen för de personliga assistenterna som har intervjuats kommer inte sällan 
av informell utbildning. Interaktionen med kunden blir viktig för vägledning i arbetet. 
Flertalet av de intervjuade personliga assistenterna svarade att de saknade formell utbildning 
så som till exempel en vårdutbildning. Det kan tolkas som att de inte har någon formell 
utbildning för att lära sig yrket personlig assistent. Dock påtalade många att de lärde sig av att 
vara på arbetet. Den informella kompetensen av att inneha livserfarenhet för att kunna ha 
trygghet i sitt yrke var det flera av informanterna som påtalade som viktigt i arbetet som 
personlig assistent. Tryggheten i sin egen person men också möjligheten att kunna lite av 
varje som att laga mat och städa. Få intervjupersoner kopplade ihop den egna informella 
kompetensen med kompetens som begrepp. I materialet framkom det tydligt att de flesta 
intervjupersoner sammanlänkar kompetens med formella utbildningar.  
     Assistenterna lär av varandra eller av situationen och kompetensen kan komma att skifta, 
mellan arbetslag och mellan kunder. Det är inte någon formell utbildning som krävs för att bli 
assistent och i enlighet med det empiriska materialet rör det sig heller inte om några krav på 
formella utbildningar inom företaget för att arbeta som personlig assistent. Kortare 
utbildningar i till exempel lyftteknik, som anordnades i arbetsgivarens försorg är exempel på 
formell kompetens och formella utbildningar.  
     Det framkommer dock i materialet att de personliga assistenterna som intervjuats i denna 
studie har kompetens inom sitt yrkesområde i fråga om att kunna anpassa sig efter kundens 
önskemål och integritet som enligt de själva är en förutsättning för att kunna utföra arbetet.  
 
Våld 
Gemensamt bland informanterna var att de hade svårt att prata om våld. Detta visade sig i 
undfallande blickar, rörelser, skratt och tystnad, som kan tolkas som ett resultat av osäkerhet 
eller obehag, under intervjuerna. Många av informanterna tystnade på frågorna om våld. Det 
blev tydligt att informanterna inte var vana att prata om våld. Våld i nära relationer är vanligt. 
Många kvinnor har någon gång i sitt liv varit utsatta för våld enligt statistik både från studier 
och sett till anmälda brott. Upp till 67 procent av kvinnor i vuxen ålder kan någon gång ha 
varit utsatta för mäns våld mot kvinnor enligt undersökningen Slagen dam (Lundgren, et al., 
2001). Det är möjligt att några av de informanterna vi träffade hade egna erfarenheter av mäns 
våld mot kvinnor, men detta är ingenting som framkommit i studien. Detta skulle, om så var 
fallet, dock kunna leda till ett obehag att prata om våld då det skulle kunna påminna om egna 
erfarenheter. En tolkning är också att det kan väcka en rädsla för vad som ska komma fram i 
en intervjusituation, om intervjupersonen har egna erfarenheter av våld som de inte vill 
berätta om.  
     Våld i nära relationer är någonting som rör den privata sfären då det ofta är dolt för 
omvärlden, det sker i enlighet med Bourdieu (1993) ofta i det privata fältet. Det sker ofta 
mellan personer som har eller har haft en kärleksrelation och detta tolkas ofta av omvärlden 
som någonting som andra inte har med att göra. Dock rör våldet även det offentliga samhället, 
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då våld är ett brott. Våld påverkar också individerna i ett samhälle och får konsekvenser för 
samhället i stort. Samhället har, genom oss människor som verkar i det, bland annat genom 
lagar på området bestämt att våld inte är accepterat och därmed straffbart. Här finns en 
distinktion mellan hur våld uppfattas i ett offentligt fält och ett privat fält. Våld är inte tillåtet i 
ett offentligt fält, det är straffbart och inte moraliskt accepterat. Lagar och moral kan tolkas 
som socialt kapital som tillhör det offentliga samhällets fält. Dock sker en förändring då en 
förflyttning sker mellan fälten. I det privata fältet är våldet om möjligt diskutabelt. Sker våldet 
mellan två personer som har eller har haft en relation kan det komma att bortförklaras och 
nästan tillåtas genom att det tolkas som en privatsak.  
     Våld i nära relationer är enligt Eva Lundgren (2004) en könad process och då det enligt 
detta resonemang inte är någon större skillnad på relationer där det förekommer våld och 
relationer utan våld, är det möjligt att våldet bortförklaras och marginaliseras. Vi människor 
lever i ett samhälle präglat av en genusordning och kvinnor och män lever med olika villkor 
på många olika områden. Kvinnor kan vara vana att leva i en underordning och ständigt 
förhålla sig till att män har tolkningsföreträde (Lundgren, 2004). Våldet sker i en samhällelig 
kontext eller i det offentliga fältet och med Holmberg och Enanders (1993) tolkning av det 
asymmetriska rollövertagandet kan det vara svårt att göra skillnad på när någon annan får en 
att göra det du inte vill, eller när det handlar om en anpassning som görs i alla relationer till 
människor och kanske i synnerhet i parrelationer (Holmberg & Enander, 1993). Om våld inte 
uppmärksammas, eller omtolkas till någonting som tillhör en parrelation, bortförklaras våldet 
eller omtolkas till någonting ”normalt”. Våldet kan här förminskas och därmed också 
ytterligare osynliggöras (Isdal, 2001).  
 
Enligt Per Isdal (2001) är det viktigt att vi har en vid och tydlig tolkning av vad våld är, för att 
kunna synliggöra och därmed också ha en möjlighet att göra någonting åt våldet. Vi måste 
”betrakta allt våld som våld” (Isdal, 2001:42). Dock finns tendensen att bara tolka det fysiska 
våldet som våld. Annat våld än det fysiska måste ofta benämnas med någonting före som 
exempelvis psykiskt våld. Motsvarande tendens visade sig bland informanterna i denna studie 
vilket handlade om att våld beskrevs som i första hand något fysiskt. Ofta var det inte förrän 
vi ställde följdfrågor kring våld som det psykiska våldet som en ytterligare form av våld 
nämndes. En av informanterna nämnde även det ekonomiska våldet, i form av stöld. 
Föreställningar om vad våld är, är djupt rotade i samhället och det som visas på TV och det 
som det står om i tidningarna är ofta det fysiska våldet. Precis som Per Isdal menar så är det 
först när vi kan prata om allt våld och visa det, som vi också kan definiera det (Isdal, 2001).  
     Det var svårt för informanterna att svara på följdfrågorna som handlade om våld. Det 
sexuella våldet var om möjligt ännu svårare att prata om. De flesta av informanterna sa 
ingenting förrän vi som ställde frågorna frågade om våldet kan vara sexuellt. Detta kan bero 
på att sexuellt våld rör vår mest privata sfär och kan vara både svårt att definiera vad det är 
samt att prata om.  
     Citatet …men även alltså sexuella bitar, det har man ju hört talas om… sägs mot 
bakgrunden att vi tidigare under samma intervju, i en annan situation, pratat om vad våld är 
och det kan vara med anledning av detta som informanten väljer att använda orden ”sexuella 
bitar” då vi som intervjuat tidigare frågat om sexuellt våld. En annan tolkning är att 
informanten upplever en trygghet i att vi som intervjuar henne kan prata om våld på olika sätt. 
Detta skulle kunna ha avdramatiserat orden och också möjliggjort för henne att kunna berätta 
vad hon tror att kvinnor med funktionsnedsättningar kan vara speciellt utsatta för. Dock är det 
ingenting som går att säkerställa, huruvida informanten skulle använda orden om vi inte 
frågat om sexuellt våld tidigare.  
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Vad som definieras som våld är komplicerat vilket framkom i våra intervjuer. Det var få av 
informanterna som kunde svara på frågan om vem som kan definiera vad våld är, men en av 
dem nämnde att den som utsätts för våldet får definiera det. En annan nämnde polisen. Här 
står två olika synsätt mot varandra. Det ena rör det privata fältet, där du som har utsatts har 
rätt att definiera det som händer dig. Den andra rör det offentliga fältet där samhället, genom 
rättsväsendet, har definierat i lagtext vad som är straffbart. Dock är inte allting definierat i 
lagtexten och därför kan det synsättet bli något begränsande. Det är inte alltid det går att 
bevisa vad som har hänt och den enskilda individen kan ha utsatts för våld och kränkningar 
utan att någon blir dömd för detta. Till detta kommer också mörkertalet som hör till de 
anmälda våldsbrotten. Alla anmäler inte, men våld förekommer ändå (Brottsförebyggande 
rådet, 2010). En människa som har utsatts för våld är i behov av stöd oavsett om en anmälan 
eller fällan dom äger rum.  
     Under intervjuerna frågade vi intervjupersonerna vad de skulle göra om de upptäckte att 
det förekom ett brott på arbetsplatsen. Ingen av informanterna sammanlänkar ordet brott med 
våld i nära relationer. Detta betyder sannolikt inte att de anser att våld i nära relationer är 
tillåtet utan snarare beror det på de mekanismer som gör att vi omdefinierar våld i nära 
relationer till en privatsak. Någonting som det sällan pratas om eller som inte anses 
förekomma i någon större utsträckning.  
      Skiftar fältet från offentligt till privat skiftar också definitionen på brott och våld. Något 
tillspetsat kan det uttryckas som att våldet villkoras. En rimlig tolkning är att även 
handlingsutrymmet för de personliga assistenterna kommer att skifta. Om det finns ”rätt” 
omständigheter eller villkor kring våldet, till exempel att det sker i ett offentligt fält av någon 
som den utsatta inte är bekant med, är det våld. Om det är ”fel” omständigheter eller villkor, 
till exempel att det sker mellan två personer som har en relation till varandra och i ett privat 
fält, omdefinieras det till något annat, eller osynliggörs helt och hållet.  
 
Många intervjupersoner uttrycker att våld är någon form av allmängiltig kunskap – att det har 
med moral att göra. Informell kunskap som alla människor på något sätt har med sig. Våld är 
ett kompetensområde där det finns forskning att tillgå. Enligt Isdal  (2001) är det viktigt att 
benämna alla typer av våld som våld för att kunna ha en möjlighet att se det och att göra 
någonting åt detta. En rimlig tolkning är att om det saknas kompetens om våld leder det också 
till att det är svårt att definiera våldet och att upptäcka det. Det skulle kunna leda till att våldet 
osynliggörs ytterligare och människor som till exempel i sitt yrke skulle kunna möta våldet 
inte kommer att upptäcka att det förekommer. Vi människor är olika och det skulle också 
kunna leda till att tolkningar av våldet sker på många olika sätt om vi bara har oss själva som 
enda referensram. Utan policydokument eller andra riktlinjer ifråga om hur de personliga 
assistenterna ska agera om våld förekommer, är de utelämnade till en egen bedömning och en 
egen tolkning av vad de möter.  
     Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är ett eftersatt forskningsområde, även om det 
finns forskning och undersökningar som visar att kvinnor med funktionsnedsättningar är 
utsatta för våld i lika hög grad, eller högre som kvinnor i allmänhet (Barron, 2004, Mathisen 
Olsvik, 2005). Forskningen visar också att kvinnor  med funktionsnedsättningar som utsätts 
för våld kan vara så kallat dubbelt utsatta (Sahlström, 2001). Våldet kan även ta sig andra 
uttryck mot dessa kvinnor och riktas mot kvinnans funktionsnedsättning. För att som 
personlig assistent kunna bemöta kvinnor som utsätts för våld, och ha möjlighet att agera, är 
det viktigt att ha rätt kompetens.  
     De flesta av informanterna berättade att våld inte förekommer i någon större utsträckning 
mot kvinnor med funktionsnedsättningar, enligt deras egna erfarenheter. De flesta trodde att 
det kunde förekomma, men att det mest handlade om andra former av brott och här nämnde 
de bland annat stöld. Våld i nära relationer eller i beroendeställning nämndes inte. En rimlig 
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tolkning är att det blir svårt för de personliga assistenterna att se om våld förekommer om de 
inte kan definiera vad våld är. Om de har det fysiska våldet som enda definition är det rimligt 
att anta att de inte kommer att se till exempel det psykiska, sexuella eller latenta våldet. En 
rimlig tolkning är att personliga assistenter behöver en formell utbildning i fråga om våld och 
hur våldet kan ta sig i uttryck, för att underlätta möjligheterna att upptäcka att våld 
förekommer. Det framkommer i materialet att personliga assistenter har ett stort behov av 
stöd från arbetsgivaren, det företag som de personliga assistenterna är anställda i, om våld 
förekommer mot den kund de arbetar med. Policydokument eller handlingsplaner skulle 
kunna vara ett sådant stöd för att också stötta de personliga assistenterna i deras dagliga arbete 
i frågor som rör våld och ge dem en möjlighet att agera om våld förekommer. Information om 
LSS och hur lagen ska tillämpas med tanke på kundens rätt till integritet och tystandsplikten 
för de personliga assistenterna skulle också kunna vara ett stöd i det dagliga arbetet (SFS 
1993:387 LSS). Information om tillämpningen av LSS och tystnadsplikten skulle möjligen 
kunna komma från arbetsgivaren, det privata företag som anställer de personliga 
assistenterna.  
     Några av informanterna berättade också att det fanns få tillfällen då våld mot kunden 
kunde förekomma om kunden hade personlig assistans många timmar per dygnet. Det fanns 
ofta någon assistent på plats om kunden hade tät bemanning av personal och någon som 
kunde höra eller se. Här är det också tydligt att det är det fysiska våldet som är definitionen på 
våld för de personliga assistenterna.  
     Mathisen Olsvik (2005) har i en undersökning visat att våld förekommer mot kvinnor med 
fysiska funktionsnedsättningar i högre grad än personer utan funktionsnedsättningar. En 
studie framlagd av utredningsinstitutet Handu, visar också på att kvinnor med 
funktionsnedsättningar är utsatta för våld och samma tendenser gäller för kvinnor med 
psykiska funktionsnedsättningar (Westerlund, 2007). Karin Barron (2004) menar att kvinnor 
med funktionsnedsättningar är dubbelt underordnade och möjligen är det också på grund av 
deras osynlighet inom forskningen som deras erfarenheter av våld inte heller nått något 
officiellt fält och tagits upp som en kompetens som värderas inom fältet som tillhör 
personliga assistenter och deras arbetsgivare. Samhället är präglat av en genusordning som till 
stora delar innebär att vi människor verkar inom olika fält som är genuskodade (Bourdieu, 
1993, Connell, 2003). Makten över vilken kompetens som är viktig innehas av de med hög 
status inom varje specifikt fält.  Inte sällan innehas chefspositioner eller beslutspositioner av 
män vilka också enligt genusordningen generellt sett också innehar högre status än kvinnor 
(Hirdman, 2001). Möjligen är våld mot kvinnor inte något som generellt sett har prioriterats 
bland beslutsfattare och chefer. Våld mot kvinnor har länge setts som en privat angelägenhet 
innan ämnet tagits upp till offentlig diskussion av olika instanser i samhället. Den 
feministiska forskningstraditionen har lyft frågan om kvinnors villkor men genusdynamiken 
som finns inom kategorin kvinna skulle kunna innebära att det är de kvinnor med hög status 
som sätter normen för vad som räknas som kompetens. Våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättningar är ett eftersatt forskningsområde och det skulle kunna bero på 
genusordningen och även leda till ytterligare osynlighet och utsatthet av kvinnor som har 
funktionsnedsättningar (Barron, 2004, Connell, 2003).  
     Kvinnor som har en funktionsnedsättning och utsätts för våld, utsätts på samma grunder 
som vilken kvinna som helst, de är utsatta för mäns våld mot kvinnor och med Lundgrens 
termer blir också deras nära relationer präglade av normalisering (Lundgren, 2004). Våldet 
finns i vardagen, om än inte alltid närvarande i praktiken, men närvarande som ett hot, det 
latenta våldet (Isdal, 2001). Kvinnor med funktionsnedsättningar kan också utsättas för våld 
som tar sig andra uttryck än för andra kvinnor. Om den kompetensen inte finns hos de 
personer som arbetar med kvinnor som har funktionsnedsättningar, leder det till att det blir 
svårt att uppmärksamma det. Kvinnor som tvingas utföra sexuella tjänster åt närstående män, 
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i utbyte mot sina mediciner eller en möjlighet att få ta del av hjälpmedel för att klara sin 
vardag skulle kunna omdefinieras till kvinnor som har ett eget sexliv. Detta oberoende av om 
personliga assistenter är närvarande i rummet intill eller inte.  
     Om våldet inte uppmärksammas eller bortförklaras av de personliga assistenterna kan det 
innebära att de personliga assistenterna är med i processen att normalisera våldet. Om de inte 
reagerar trots att våld förekommer är en möjlig tolkning att de är med i processen att göra 
våldet till någonting accepterat eller ”normalt” för kunden som är utsatt (Lundgren, 2004). En 
liknande bedömning av det empiriska materialet är också att de på samma gång är med i 
processen att göra våldet till en privat sak och inte ett brott.  
     Dock hade någon av informanterna hört talas om att det hade förekommit våld mot någon 
kund. Här blev det svårt att utröna fler detaljer kring detta. Det var ett ämne som de inte ville 
beröra. En informant hade varit med om att våld hade förekommit mot en kund, men detta var 
inte någonting som det talades högt om i det företaget assistenten var anställd i. Svårigheter 
att prata om förekomst av våld kan bero på den tystnadsplikt som de personliga assistenterna 
har och som de är hänvisade till att följa. I det fallet då våld hade förekommit hände enligt 
intervjupersonen ingenting trots att flera på arbetsplatsen kände till att det hade förekommit 
våld, det var dock oklart om arbetsgivaren kände till det eller inte. I ett annat fall där våld 
förekommit hade en kollega till den intervjuade assistenten ringt polisen, men då kunden inte 
ville följa upp en anmälan berättade assistenten att företaget lät det stanna där och talade inte 
om det med assistenterna.   
 
Om våld mot kunderna som de personliga assistenterna arbetar hos förekommer, hur skulle de 
då agera? Om det förekommer ett brott på arbetsplatsen skulle de flesta intervjupersonerna 
kontakta arbetsgivaren. Några intervjupersoner har också vetskapen om hur de ska gå till väga 
i händelse av brott. Detta står i kontrast till vad intervjupersonerna skulle göra om våld 
förekommer. De personliga assistenterna sammankopplar inte brott med våld i nära relationer. 
Om våld förekommer mot kunden på en offentlig plats av en person okänd för denna, skulle 
polisen kontaktas eller sjukvård om det bedömdes behövas. Om våld sker i det privata fältet, i 
kundens hemmiljö, av en partner eller annan närstående, tolkas våldet som en privat sak och 
inte som ett brott. Om den personliga assistenten själv var i fara finns möjligheten att ringa 
polisen. Om våldet är av en allvarlig grad, då ambulans behöver tillkallas, berättar en 
intervjuperson att sjukvården skulle kontaktas. Agerandet blir dock annorlunda om våldet inte 
har förorsakat allvarliga fysiska skador. Här skiftar intervjupersonerna i sina svar angående 
agerande. Vissa skulle prata med kunden i fråga och höra hur hon ville göra. Några skulle 
också ta upp ämnet med kunden och prata om hennes levnadsvillkor. Andra skulle inte göra 
någonting om inte kunden själv tog upp ämnet. Detta kan bero på skiftningen mellan det 
offentliga fältet och det privata. Några av intervjupersonerna hänvisar till tystnadsplikten som 
enligt dem skulle hindra dem att prata om förekomst av våld med någon som de tolkar som en 
utomstående. Andra hänvisar till kundens integritet och att det är kundens egna liv det handlar 
om och ingenting som någon annan kan lägga sig i.  
 
Avslutande reflektioner 
En tolkning av materialet och varför de personliga assistenterna hade svårt att prata om våld 
skulle kunna vara att det är möjligt att några av de personliga assistenterna som intervjuats i 
denna studie själva har egna erfarenheter av våld. Erfarenheter som de inte vill ska bli kända 
vilket kan medföra ytterligare en förskjutning av att tolka våld i nära relationer som en privat 
sak. Normaliseringsprocessen som pågår i relationer där våld förekommer skulle också kunna 
vara en bidragande orsak till att personer, själva utsatta för våld, inte har möjlighet att tolka 
våld som våld utan i stället omdefinierar det till någonting annat, eller skuldbelägger sig 
själva. Detta är inte någonting som rör syftet med studien, men skulle kunna vara en rimlig 
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förklaring till svårigheten att prata om våldet. Dock är våld i nära relationer ett ämne som rör 
våra relationer och oss själva och som kan vara svårt att förstå. Med tanke på att våld i nära 
relationer också till stor del är osynliggjort, är det heller inte konstigt att det är svårt att prata 
om det, med eller utan egna erfarenheter.  
     Personliga assistenter i denna studie förstår våld som fysiskt våld och någonting som också 
syns och märks. Personliga assistenters kompetens om våld är begränsad till det fysiska 
våldet, men även angående det fysiska våldet fanns bristande kompetens om hur utbrett våldet 
är i samhället och bland kunderna hos den egna arbetsgivaren. Våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättningar förstås av intervjupersonerna som någonting som säkert förekommer, 
men inte ofta och inte där de arbetade. Det var få personliga assistenter som hade erfarenhet 
av våld i sitt arbete. De få som hade det, hade själva inte varit med vid händelsen, vilket 
innebar att de också bortförklarade sin egen roll och möjlighet att agera.  
     I studien framkommer att våldet villkoras och är situationsberoende. Villkoren för att 
förstå våld förändras genom förflyttningen mellan privat och offentligt fält. Våld är ett brott 
om det sker i ett offentligt fält och en privat sak om det sker i ett privat fält. Personliga 
assistenter har en begränsad möjlighet att agera som enligt de själva beror på att de arbetar i 
kundens privata hem. Kundens integritet blir en förevändning att inte agera och reagera på 
våld. Detta innebär att ansvaret läggs på den kund som kan vara utsatt för våld.  
Personliga assistenters begränsade kompetens i fråga om tystnadspliktens tillämpning leder 
också till att de har svårt att veta hur de ska agera, vilket kan påverka den psykosociala 
arbetsmiljön negativt.  
     Personliga assistenter har ingen formell kompetens baserad på formella utbildningar om 
våld och inga policydokument eller handlingsplaner att tillgå vid förekomst av våld mot 
kvinnor med funktionsnedsättningar. De är utelämnade till sina egna bedömningar och 
tolkningar av situationen. I studien framkommer att personliga assistenter har ett stort behov 
av kompetens om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar och ett stort behov av 
stöd från arbetsgivaren, företagen som de är anställda i.  
     Utan stöd från arbetsgivaren, det företag de personliga assistenterna är anställda i, blir  det 
mycket svårt för den enskilda personliga assistenten att göra en egen bedömning och förstå 
våld.  
     Då denna studie är begränsad till ett litet material går det inte att dra några generella 
slutsatser om personliga assistenters förståelse av våld, dock ger studien en uppfattning om 
kompetensen hos personliga assistenter i fråga om våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättningar.   
     Avslutningsvis vill jag framhålla att de personliga assistenterna själva ansåg att de gjorde 
ett viktigt arbete och att de var stolta över att ge kunderna möjligheten att leva ett så 
självständigt liv som möjligt.  
 
Fortsatt forskning 
Förslag på fortsatt forskning kan vara en studie om vad personliga assistenter anställda i 
offentlig förvaltning har för förståelse av våld mot funktionsnedsatta kvinnor. Detta skulle 
vara intressant mot bakgrund av projektet Viva som avslutades i Luleå kommun under 2010. 
Vivas syfte var bland annat att informera och utbilda om våld mot funktionsnedsatta kvinnor. 
Utbildningar har erbjudits till bland annat personal på socialtjänsten, gruppboenden och 
mobila stödteamet5. 
Frågor som dykt upp under arbetet med denna studie är också vad representanter för de 
personliga assistenternas arbetsgivare har för förståelse och kompetens om våld. I arbetet med 
denna studie fanns inte möjligheten att undersöka detta. Dock skulle det vara en intressant 

                                                
5 Utbildningsdag för Socialförvaltningen Våld mot kvinnor – utsatta grupper 2010-04-16 
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forskningsfråga, då det är deras kompetens och prioriteringar som förmodas genomsyra 
arbetsplatsen och organisationen.  
     Andra intressanta forskningsförslag skulle kunna innebära att undersöka Kvinnojourernas 
krav på tillgänglighet för funktionsnedsatta kvinnor och hur det är möjligt att tillgodose mot 
bakgrund av den finansiering Kvinnojourerna har från kommunerna och de så kallade 
Regeringspengarna.  
      
Ytterligare förslag till fortsatt forskning är en studie om förståelse och arbete med våld, riktat 
mot kvinnor som har funktionsnedsättningar, bland andra personer än personliga assistenter 
som kan komma i kontakt med kvinnorna. Dessa personer skulle kunna vara personal på 
socialtjänsten, god man och förvaltare, sjukvårdspersonal, anhörigvårdare eller 
färdtjänstpersonal.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Bakgrund 
• Berätta kort om dig själv  
• Ålder, utbildning, yrke, antal år i branschen/företaget /tidigare arbeten/hur blev du 

personlig assistent? 
• Vilka typer av funktionsnedsättningar möter du? 
• Vad kallar du de personer du arbetar med? 
• Arbetar du för en person/brukare/kund eller flera? 

 
Företag/arbets-/anställningsförhållanden? 

• Berätta kort om företaget (antal anställda, organisation mm) 
• Hur går det till när en person/brukare/kund anlitar er? 
• Hur organiseras arbetet kring en person/brukare/kund som anlitar assistans? Ur ditt 

perspektiv som anställd. (chefer, gruppledare, arbetsgrupp, organisationen som helhet, 
vem har ansvar för verksamheten?) 

• Hur ser arbetsplatsträffar/arbetsgruppsmöten ut? Vad brukar ni ta upp på dessa?  
 

Arbetsuppgifter 
• Berätta om en vanlig dag… Vad kan den innehålla… 
• Finns det saker som du upplever som  svårt i ditt arbete? (positivt med arbetet och 

negativt med arbetet som assistent ?) 
• Hur hanterar du dessa? Vem vänder du dig till om du behöver fråga om något ? 
• Hur tycker du att gränsen mellan personens/brukarens/kundens integritet och dina 

arbetsuppgifter bör definieras? (Går den att definiera?) 
• Vilket förhållningssätt tycker du är lämpligt? 
• Känner du till vilka skyldigheter personliga assistenter har vid misstanke om brott 

eller vetskap om brott som har anknytning till en person/brukare/kund? 
 

Kunskap 
• Känner du till om det finns etiska riktlinjer/policys/styrdokument nedskrivet i arbetet 

som personliga assistenter bör följa? 
• Finns riktlinjer/policy/styrdokument om mäns våld mot kvinnor hos din arbetsgivare? 
• Vad händer om något inträffar som det inte finns styrdokument om hur man ska 

hantera? Hur gör ni då?  
• Finns det någonting som du anser att en personlig assistent borde veta/kunna då man 

anställs? (Tillräckliga kunskaper/utbildning inför anställningen/under anställningen.) 
(Hur får du reda på det? Var får man den kunskapen från?) 

• Hur introducerades du till ditt arbete?  
• Förekommer det att det finns det kunskap som inte är formell? – Sådant ni gör men 

som inte är nedskrivet så kallade rutiner? (tyst kunskap, oskrivna regler)? 
• Förekommer det situationer när du upplever att du behöver rådfråga dina kollegor 

(personliga assistenter)? (Vilka kan dessa vara? Brukar du göra det?) 
• Har du fått utbildning? Vilken typ av utbildning? (Vidareutbildning, kurser, 

fortbildning) 
 
 
Våld 

• Vad innebär våld för dig? (fysiskt, psykiskt, sexuellt, bedrägerier. Ev. måla upp ett 
scenario.) 
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• Vem kan definiera vad våld är, enligt dig? (Alla?) 
• Hur uppfattar du en förövare? Hur tänker du kring det? (Vem?) 
• Hur tänker du kring våld mot kvinnor? Beskriv? (Te sig olika?) 
• Var kan våld mot kvinnor ske? 
• Känner du till om det förekommer våld mot kvinnor med funktionsnedsättning? 

(Beroendeställning, nära relation…)  
• Kan man vara speciellt utsatt i vissa situationer om man är funktionsnedsatt? (Hur 

menar du?) 
• I vilken utsträckning tror du att kvinnor med funktionsnedsättningar är utsatta för våld 

eller övergrepp? (Beroendeställning, nära relation…) 
• Tror du att kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld måste bemötas på 

ett särskilt sätt? Hur?  
• Känner du till hur du som personlig assistent ska agera om du eller någon av dina 

kollegor möter våld i ditt/deras arbete? (Kan du möta det?) 
• Tror du att du skulle upptäcka om en person/brukare/kund är utsatt för våld? 

(Varför/varför inte?) 
• Har du misstänkt/upptäckt det någon gång? (Vad gjorde du då? Hur upplevde du det?) 
• Tycker du att du har tillräckliga kunskaper i att hantera eventuellt våld i ditt arbete? (I 

så fall, hur har utbildning skett – vem har utbildat? Har alla fått utbildning ?Vem har 
beslutat om vem som ska utbildas?) 

• Upplever du att du saknar någon kunskap i ditt arbete i frågan om våld? I så fall 
vilken? 

• Upplever du att det finns kunskap om mäns våld mot kvinnor hos din 
arbetsgivare/kollegor? Hur ser den ut? (Är frågan prioriterad? Hur? Pratas det om 
frågan?) 

• Om du eller någon annan skulle upptäcka våld, vart vänder du/ni er då? 
 

Samverkan 
• Känner du till om din arbetsgivare/företaget, samverkar med andra aktörer i 

kommunen när det handlar om enskilda person/brukare/kund? 
• Kommer du i ditt arbete i kontakt med andra aktörer/verksamheter i kommunen? 

(Polis, Kvinnojouren, Brottsofferjouren, sjukvården, kommunen – socialförvaltningen, 
Handikappföreningen Samarbetsorganisation, HSO?) 

• Lokala föreningar för olika funktionsnedsättningar? (Neurologiskt Handikappades 
Riksförbund, NHR, Synskadades Riksförbund, SRF?) 

• Är samverkan kring dessa frågor viktig? 
• Vad tror du att samverkan kan leda till? 

 
Avslutning 

• På vilket sätt tycker du att du som personlig assistent gör en insats för 
personen/brukaren/kunden? 

• Vad är det mest positiva med att arbeta som personlig assistent? 
• Skulle du rekommendera andra att arbeta som personliga assistenter?  
• Är det någonting som du vill tillägga som vi kanske har missat i våra frågor? 
• Är det någonting som du tycker är viktigt och som berör ditt arbete som behöver 

uppmärksammas? 
• Tack för din medverkan! 

 
 
 


