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FÖRORD 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till de personliga assistenter som helhjärtat ställde upp 

och medverkade i våra intervjuer. Tack för att ni tog er tid, för er diskussionsvillighet samt 

öppenhet. Utan er hade inte denna studie varit genomförbar. Vi vill även tacka de inblandade 

verksamhetscheferna för deras vänliga hjälpsamhet och tillmötesgående.  

Ett stort tack till vår handledare Åsa Vidman för ditt stora engagemang och din inspiration.  

Din värdefulla tid och reflektioner samt din konstruktiva kritik har hjälpt oss att lyckas i denna 

process.  

Vi vill även tacka varandra för ett bra samarbete och hur vi på olika sätt har stöttat varandra 

under processens gång.  

Tack till alla inblandade, ingen nämnd ingen glömd!   

 

Vi har gemensamt och till lika delar ansvarat för genomförandet av arbetet.  

Katarina Sandelin & Nina Lahtinen 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Forskning visar att personliga assistenter är en yrkesgrupp som ofta har en bristande 

psykosocial arbetsmiljö på grund av att assistenterna många gånger arbetar ensamma hos 

kunden, har brist på tydliga riktlinjer från ledningen samt otillräckligt socialt stöd. Detta i 

kombination med kunders alkoholmissbruk och deras själbestämmanderätt kan ytterligare 

skapa utsatthet och etiska dilemman hos assistenterna.   

  Syftet med vår studie var att undersöka hur personliga assistenter beskriver att 

deras psykosociala arbetsmiljö påverkas av kundens alkoholmissbruk.  Vidare var det av vikt 

att belysa kundens självbestämmanderätt och assistenternas egna gränsdragningar i denna 

problematik. För att besvara vårt syfte valde vi en kvalitativ undersökningsmetod och 

intervjuade fem personliga assistenter som har erfarenheter av kunder som lever med 

alkoholmissbruk. Huvudresultatet av vår studie visade att personliga assistenternas 

psykosociala arbetsmiljö påverkas negativt av denna problematik genom att de upplever stress 

och oro. Det bristande stödet och otydliga riktlinjer var viktiga orsaker till den upplevda 

negativa psykosociala arbetsmiljön. 

 

Nyckelord: Personliga assistenter, alkoholmissbruk, psykosocial arbetsmiljö och 

självbestämmanderätt.  

 

Research shows that personal assistants is a profession that has often been a lack of 

psychosocial work environment due to the fact that assistants often work alone with the client, 

the lack of clear guidance from management, and inadequate social support. This, in 

combination with the client's alcohol abuse and its soul discretion may further create 

additional vulnerability and ethical dilemmas of the assistants.  
  The aim of our work was to investigate how personal assistants describe that 

their psychosocial work environment is influenced by the customer's alcohol abuse. Further, it 

was important to highlight the client's autonomy and assistants own boundaries in this 

problem. To fulfill our purpose, we chose a qualitative research method and interviewed five 

personal assistants who have experience of clients living with alcohol abuse. The main result of 

our study showed that their psychosocial work environment is adversely affected by this 

problem in a way that causes stress and anxiety. The lack of support and unclear guidelines 

were important reasons for the perceived negative psychosocial work environment. 

 

Keywords: Personal assistance, Alcohol abuse, Psychosocial work environment  

and Self-determination right.  
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1. INLEDNING 

”Det är så svårt det där när vi har självbestämmanderätt, när det 

finns folk som inte klarar av att bestämma själv”  – ”Björn”  

 

Ovanstående citat är från en av våra intervjuer med en personlig assistent.  

Citatet speglar hur självbestämmanderätten hos kunder med alkoholmissbruk kan upplevas hos 

personliga assistenter. Därmed kan tänkas att assistenterna samt cheferna ställs inför etiska 

dilemman gällande kundens självbestämmanderätt speciellt i situationer då kunden har ett 

socialt problem utöver sin funktionsnedsättning, tillexempel alkoholmissbruk. Denna 

problematik berör socialt arbete i dess betydelse då personliga assistenter, samt organisationen 

de arbetar under påverkas av detta.  

  Personliga assistenter är en yrkesgrupp som växte fram efter handikappreformen i 

samband med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387) som 

är en rättighetslag för sociala tjänster för individer med funktionsnedsättningar. En av 

insatserna i LSS är stödet i form av personlig assistans som är ett personligt utformat stöd för 

individer som ingår i personkretsen i LSS. Målet med personlig assistans är personligt 

utformade stödinsatser för att öka kundens inflytande och självbestämmande i vardagen och 

samhället (Askheim, m.fl. 2014).    

  Centrala delar i LSS är kundens självbestämmanderätt vilket talar för att 

inflytande och självbestämmande i livet berör alla människor (SFS 1993:387). 

Självbestämmanderätten förklarar hur vi själva har rätten att bestämma över våra egna liv. 

Vidare är normaliseringsprincipen en princip som förespråkar att individer med funktionshinder 

skall få uppleva vardagsvillkor och levnadsmönster som ligger så nära samhällets gängse som 

möjligt (Nirje, 2003).   

  Man kan tänka sig att assistenterna arbetar i en utsatt psykosocial arbetsmiljö, 

vilket kan förvärras i situationer där kunderna lever med alkoholmissbruk, och orsaka ohälsa 

hos assistenterna. Många alkoholbehandlare säger att för varje alkoholberoende person 

involveras och påverkas ytterligare åtta till tolv individer (Iverus, 2008). På grund av detta 

anser vi att det är angeläget att lyfta fram assistenternas situation och hur deras psykosociala 

arbetsmiljö och hälsa kan tänkas påverkas av att arbeta nära en kund med alkoholmissbruk.  

Att arbeta nära en kund med alkoholmissbruk kan ofta skapa dilemman hos assistenterna, att 

antingen låta kundens självbestämmanderätt råda och vidare kanske riskera kundens hälsa, eller 

att gå emot lagen för att säkra omsorgsbehovet. Detta dilemma kan tänkas vara särskilt svårt i 
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den ensamma situationen personliga assistenter ofta arbetar under och avsaknaden av 

tillräckligt socialt stöd (Larsson & Larsson, 2004).  

  Utifrån ovan nämnda och med erfarenheter av verksamhetschefspositionen över 

personlig assistans väcktes frågan om hur personliga assistenter påverkas när de arbetar nära 

sin kund under en längre tid då kunden lever med alkoholmissbruk.  I denna studie vill vi därför 

belysa personliga assistenter och deras psykosociala arbetsmiljö då kunden lever med 

alkoholmissbruk. Önskvärt är också att denna undersökning kommer generera ökad förståelse 

kring problematiken, ett bättre förhållningssätt samt eventuellt tydligare riktlinjer för 

assistenterna för att fortsättningsvis från ledningen kunna arbeta preventivt mot en bättre 

psykosocial arbetsmiljö.   

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur personliga assistenter beskriver att deras 

psykosociala arbetsmiljö påverkas av kundens alkoholmissbruk. Vidare är det av vikt att belysa 

kundens självbestämmanderätt och assistenternas egna gränsdragningar i denna problematik. 

Studien utgår från följande frågeställningar:  

  

-  Hur beskriver personliga assistenter att den psykosociala arbetsmiljön påverkas av 

kundens alkoholmissbruk?   

-  Hur uppfattar personliga assistenter kundens självbestämmanderätt när kunden lever 

med alkoholmissbruk?  

 

1.2 BEGREPPSFÖRKLARING 

1.2.1 ALKOHOL OCH MISSBRUKARBEGREPPET 

Helmersson Bergmark (2010) skiljer på konsumtionen av alkohol, problematisk konsumtion, 

som innebär att konsumtionen av alkohol betraktas som alkoholmissbruk samt 

rekreationskonsumtion som innebär att brukaren konsumerar alkohol men inte till den grad att 

det blir den mest centrala prioriteten i livet; konsumtionen ligger så att säga på en socialt 

accepterad nivå.   

  Helmersson Bergmark för vidare ett resonemang kring riskbruk; den punkt när 

bruket av alkohol befinner sig någonstans mittemellan rekreations- och problematisk 

konsumtion. Ett alkoholriskbruk handlar alltså om ett bruk av alkohol som vid fortsatt 
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konsumering, riskerar att fortgå till ett missbruk men där problemen ännu inte är allvarliga 

(Ibid).  

  Gällande alkoholbruk är det ytterst svårt att dra en bestämd gräns för när 

missbruk skall anses föreligga, tillexempel i form av en viss konsumtionsnivå. En konsumtion 

som leder till allvarliga följder för den enskilde i form av medicinska eller sociala problem 

måste dock bedömas som missbruk (Norström & Thunved, 2012). Vidare förklaras ett 

alkoholmissbruk i huvuddrag som ett tillstånd där en individ förtär alkohol i den grad att 

konsumtionen har blivit en central aktivitet i livet och förtäringen av alkohol prioriteras före 

andra viktiga delar i livet. Då förtäringen av alkohol överskrider den normala nivån blir det ett 

missbruk, ett socialt problem (Helmersson Bergmark, 2010). Missbruket skall också vara 

fortgående, vilket betyder att bruket skall vara varaktigt. Det får således inte röra sig om en 

tillfällig överkonsumtion (Norström & Thunved, 2012). Vi har i vår studie valt att begränsa oss 

till kunder med fortgående missbrukarproblematik. 

 

1.3 UPPSATSENS DISPOSITION 

 

Studien är indelad i 8 kapitel. Under kapitel 1 beskrivs uppsatsens inledande avsnitt, syfte samt 

frågeställningar. I kapitel 2-4 redovisas den valda tidigare forskningen och i kapitel 2 behandlas 

en översiktlig beskrivning av LSS och yrkesrollen som personlig assistent. Fortsättningsvis i 

kapitel 3 beskrivs arbetsmiljön för personliga assistenter och centrala begrepp. I kapitel 4 

förklaras missbrukar begreppet. Vidare i kapitel 5 redovisas och förklaras teorierna vi ämnar 

använda: systemteori och coping, samt teoriernas syfte för uppsatsen. I kapitel 6 beskriver vi 

vår metod genom att beskriva vald forskningsdesign, uppsatsens trovärdighet, etiska 

överväganden, uppsatsens tillvägagångssätt samt avslutande metoddiskussion. Kapitel 7 

representerar resultatet samt analysen av studien. I det avslutande 8:e kapitlet diskuteras 

huruvida syfte och frågeställningar har besvarats samt fortsatt analys som kan komma att vara 

lämpliga för vidare forskning. 
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2. PERSONLIG ASSISTANS  

2.1 LSS 

 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, tillförsäkrar individer med stora och 

varaktiga funktionshinder rätt till insatser för att kunna leva ett jämlikt och värdigt liv. Målen 

med lagen är att ge den funktionshindrade full delaktighet i samhället och stöd och hjälp till att 

leva ett så självständigt liv som möjligt (SOU 2004:103). Lagens personkrets är indelad i tre 

grupper, vilket framgår av den första paragrafen:  

 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och 

särskild service åt personer   

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, 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). 

 

Punkt 1 och 2 i § 1 i LSS inkluderar de grupper som har rätt till stöd enligt omsorgslagen. 

Punkt 3 däremot är en nyare grupp i lagstiftningen som förutsätter att den funktionsnedsatta har 

ett ”omfattande” behov av stöd och service. Vidare skall dessa funktionshinder påverka flera 

livsområden samtidigt som dessa svårigheter skall vara varaktiga (SFS 1993:387). År 1989 

lades grunden för LSS, då tillsattes en utredning som hade till uppdrag att ge förslag till 

åtgärder för att förbättra livskvalitén för individer med stora funktionsnedsättningar. Den 

utredningen tog sig namnet 1989 års handikapputredning. I utredningen konstaterades att det 

fanns stora brister i stödet till individer med funktionsnedsättningar. Utifrån denna 

handikapputredning kom den nya rättighetslagen, LSS (Giertz, 2008).  

  En av insatserna i LSS är stödet i form av personlig assistans.  

Som ett resultat av handikappreformen växte kundens inflytande i samhället, 

normaliseringsprincipen och självbestämmande i insatsen i personlig assistans fram (Giertz, 

2008). Fortsättningsvis diskuteras inflytande i samhället utifrån Giertz avhandling (2008) och 

självbestämmande utifrån lagtext och förarbeten. Giertz menar att självbestämmande och 

autonomi är överlappande begrepp och att dessa används synonymt och inte är väldefinierade i 

förarbetena till LSS. Hon menar vidare att begreppet självbestämmande inte konkretiseras och 

att det uppfattas som en självklarhet och är som en motsats till att vara utlämnad till andras 
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godtycke. Hon menar att enligt lagens förarbeten ska just personlig assistans som insats stödja 

kundens förmåga att fatta olika slags beslut om vilka uppgifter som ska utföras med praktiskt 

stöd av assistenten (Ibid). I regeringens proposition (Prop. 1992/93:159) framhålls att 

insatserna ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande. Dock gäller inte detta 

obetingat då det kan uppstå situationer där den enskilde inte fullt ut kan vara 

självbestämmande, exempelvis vid risk att skada sig själv.   

  Centrala begrepp i vår studie, som är av vikt att belysa, är 

normaliseringsprincipen och självbestämmanderätten. De ger en bild av hur komplext det kan 

vara för den personliga assistenten att förhålla sig till i svåra etiska dilemman. 

Normaliseringsprincipen handlar om att alla individer, med eller utan funktionshinder, skall ha 

lika rättigheter i samhället. Självbestämmanderätten handlar om individens integritet och rätten 

att själv bestämma över sitt eget liv.  

2.2 NORMALISERING 

Normaliseringsprincipen fastställdes i ett svenskt sammanhang på 1960-talet.  

Historiskt måste denna princip förstås mot bakgrund av de segregerande och humaniserande 

omsorgsformerna som de funktionshindrade fick ta del av under 1900-talets första hälft. 

Normaliseringsprincipen löste upp polariseringarna mellan de pedagogiska och den medicinska 

traditionen. Trots dess olikheter utgick bägge från klinisk förståelse som tar fasta på de 

avvikande. Den medicinska motpolen handlade om segregering och/eller habiliterande insatser, 

och de pedagogiska handlade om träning för att återföra de funktionshindrade till samhället. 

Däremot var syftet med normaliseringsprincipen att ta fasta på de funktionshindrades rätt att bo 

och leva så normalt som det var möjligt. Normaliseringsprincipen blev efter det en 

välfärdsstatlig ideologi och fick en stor betydelse för reformeringen av funktionshindrades 

omsorg (Johansson, 2007).  

  Normalisering betyder inte normalitet, därför syftar denna ideologi inte till att 

normalisera personer med funktionsnedsättningar, utan att dessa individer skall kunna leva så 

normalt som möjligt i samhället. Vidare var därför utgångspunkten för normaliseringsprincipen 

en sociokulturell förståelse av det normala för individer. Man kan säga att 

normaliseringsideologin blev ett verktyg att utgå ifrån i arbete med människor med 

funktionsnedsättning (Ibid).  

  Normaliseringsprincipen förespråkar att individer med funktionsnedsättningar 

skall få uppleva vardagsvillkor och levnadsmönster som ligger så nära samhällets gängse som 

möjligt. Principen bygger på förståelse för hur förhållandena i karakteristiska livsrytmer och 
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rutiner, traditioner och sociala mönster inverkar på de funktionshindrades mognad, utveckling 

och tillvaro. Den visar vidare anvisningar till ändamålsenliga omsorger i enlighet med allmänt 

överenskomna mänskliga rättigheter. Normaliseringsprincipen bör fungera som riktlinjer för 

medicinskt, pedagogiskt, socialt, lagstiftande och politiskt arbete (Nirje, 2003). Nirje (Ibid) 

hävdar att när LSS kom moderniserades normaliseringsprincipen med övergripande mål som 

goda levnadsvillkor och ett liv som alla andra. I 5§ i LSS belyses detta:   

Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1§. Målet skall vara att 

den enskilde får möjlighet att leva som andra (SFS 1993:387).  

En av normaliseringsprincipens viktigaste mål reflekterar vikten av den funktionshindrades rätt 

till respekt som alla människor har rätt att kräva. Den funktionshindrades önskemål, val, 

förhoppningar och krav måste så långt som möjligt beaktas när åtgärder vidtas inom 

assistansen. Att hävda sig inom personkretsar eller inför myndigheter är för många svårt. En 

speciellt utsatt situation kan det vara för den funktionshindrade att få sina önskemål 

respekterade. Den funktionshindrade måste genom sina levnadsomständigheter och livsvillkor 

få sin identitet definierad för sig själv och för andra. Vägen till självbestämmande är både svår 

och av avgörande betydelse för den funktionshindrade (Nirje, 2003).  

 

2.3 SJÄLVBESTÄMMANDE  

 

Rätten till självbestämmande genomsyrar LSS men uttrycks främst i 6§:  

 

Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i 

samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten 

skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 

integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och 

medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall 

systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.  

 För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för 

att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges (2005:125). 

 

I en avhandling av Giertz (2012) beskrivs självbestämmanderätten och dess innebörd. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM#P1
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Inflytande och självbestämmande i livet berör alla människor och självbestämmanderätten 

förklarar hur vi själva har rätten till att bestämma över vårt eget liv. I en annan studie av Giertz 

(2008) framkom att vilken funktionsnedsättning kunden har utgör en central del i betydelsen 

för grad av inflytande och självbestämmande. Avhandlingen belyser också att omgivningens 

kunskapsbas och förhållningssätt påverkar kundens vardag. Kunskap, synsätt och bemötande är 

faktorer som både möjliggör eller begränsar kundens inflytande (Ibid).   

  Ahlström och Klinkert (2001) har i en studie beskrivit hur assistenterna i vissa fall 

upplever sig overksamma och/eller överflödiga eftersom yrket förespråkar att förhålla sig till 

LSS:s intentioner om kundens rätt till självbestämmande, snarare än att ta egna initiativ.  

Samma studie visade att kundens självbestämmande var orsaken till de flesta problem i arbetet, 

vilket ofta är fallet när kunden har stort omsorgsbehov. Detta skapade ett etiskt dilemma hos 

assistenterna, ska de lyssna på och acceptera självbestämmanderätten hos kunden eller själva ta 

över för att säkra omsorgsbehovet. Studien visar även hur assistenterna förhåller sig i dessa 

etiska dilemman; för att inte skapa situationer som är obekväma väljer assistenterna att låta sig 

styras och visa hänsyn inför kundens självbestämmande (Ibid).   

 Socialstyrelsens (2007) etiska råd beskriver ett fall där en kunds alkoholvanor får 

hans 11 assistenter att inte längre vilja arbeta hos honom. Kundens alkoholvanor har överskridit 

den gräns assistenterna anser vara rimlig för självbestämmanderätten eftersom vanorna hotar 

kundens välmående och i värsta fall liv. Kunden är förlamad från huvudet och ned men ger 

tydliga direktiv om vad han vill ha, hur mycket och när, och detta fortskrider till den gränsen att 

kunden vomerar av alkoholintaget. Assistenterna är därefter tvungna att suga upp vomeringen 

för att kunden inte skall kvävas, för att sedan fortsätta mata kunden med alkohol igen. 

Fortsättningsvis tar fallet upp att assistenternas arbetsmiljö kan upplevas som pressande i den 

rådande problematiken.  

  Enligt socialstyrelsens (Ibid) etiska råd väger kundens självbestämmanderätt 

tyngre än assistenternas psykosociala arbetsmiljö och de måste acceptera kundens önskan om 

berusning. För vidare åtgärder föreslås att arbetsledningen tillsammans med kunden och 

assistenterna skall komma fram till en mer rimlig nivå på förtäringen av alkohol för båda 

parters välmående (Ibid). Fallet demonstrerar ett tydligt exempel på hur denna problematik 

berör socialt arbete och att det är av vikt att belysa denna för att kunna utveckla preventiva 

åtgärder och bättre riktlinjer för personliga assistenter.  
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2.4 YRKESROLLEN  

Tillkomsten av personlig assistans är ett resultat av de värderingar som under 1980-talet 

började gälla i samhället. Individens självbestämmanderätt blev aktuell och många med behov 

av hjälp och service accepterade inte längre det paternalistiska synsätt som ansågs prägla de 

konservativa hjälpmedlen. En tilltalande service skulle inte endast tillgodose basbehoven, utan 

den enskilde skulle också ha makt över dess utformning (Ds 2001:72). 

  Yrket som personlig assistent avser ett personligt utformat stöd, till en och samma 

individ som ingår i LSS personkrets. Stödet är individuellt och individanpassat. Assistansen 

skall ges i den funktionshindrades dagliga livsföring och under förutbestämda tider (Askheim, 

m.fl. 2014). Assistansen skall vara personlig eftersom kunden har behov av intim hjälp med 

personlig hygien, måltider, på och avklädnad, samt kommunikation i samhället (Ibid).  

  I Giertz (2008) avhandling beskrivs att själva grunden för personlig assistans är 

att det är kunden som har kunskapen om vad som skall göras och hur. Kunden är 

uppdragsgivaren. Enligt en studie av Gough (1994) är kundens roll den stora skillnaden mellan 

personlig assistans och annat stöd inom socialt arbete. Gough benämner detta som en synvända 

och menar att assistenterna blir tvungen att avstå från inflytande och makt och överlämna det 

till kunden. Ahlström m.fl. (2001) har i en intervjustudie fokuserat på hur de personliga 

assistenterna upplever sitt arbete och intentionerna i LSS i förhållande till personlig assistans. 

Där framkom att assistenterna vill ha mer utbildning både för assistenter och för kunder om 

lagens intentioner, samt att assistenterna efterfrågade mer kunskap om olika 

funktionsnedsättningar. Vidare framkom också att personlig assistans är en komplicerad insats 

eftersom insatsen är kundstyrd och det är svårt att tillämpa lagens intentioner.  

Studierna tar upp det svåra i arbetet som enligt direktiven ska vara styrt av kunden och 

utformas helt individuellt men samtidigt flera gånger utgår från en arbetsmiljölagstiftning och 

en kommunal organisation där det traditionsmässigt ska arbetas med kollektiva riktlinjer och 

rutiner. På detta sätt hamnar därför assistenterna i kläm mellan kund och administration, mellan 

riktlinjer och kundinflytande och arbetar i en svår arbetsmiljö (Ibid).  

  I Larsson och Larssons (2004) studie framkom att flera personliga assistenter 

uppgett att de inte riktigt vet vad som förvänts av dem eller vad det är för arbetsuppgifter som 

väntar. Vissa påpekade osäkerheten som uppstår i och med bristande information, vilket också 

är en riskfaktor i arbetet som personlig assistent. Om arbetsuppgifterna uppfattas som otydliga 

kan det innebära att assistenterna utför arbete som de uppfattar inte hör till arbetsuppgifterna 

(Ibid). Ytterligare faktorer som kan ligga till grund för ohälsa hos personliga assistenter är 
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psykosociala faktorer som bland annat, oklara förväntningar på arbetsinsats, alltför komplexa 

arbetsuppgifter och nattarbete (Ds 2001:72). Vidare belyses problemområden inom personlig 

assistans så som avsaknaden av arbetskamrater och kontakter och att personliga assistenter 

många gånger känner sig ensamma i sitt arbete. Assistenterna efterlyser också en uppbackande 

organisation eller mer stöd från arbetsgivarna för råd och hjälp i svåra etiska 

ställningstaganden. Det positiva i yrket som personlig assistent beskrivs vara att arbetet känns 

meningsfullt och att yrket leder till personlig utveckling och självkännedom. Yrket beskrivs 

även som flexibelt (Ibid). 
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3. ARBETSMILJÖ 

3.1 ARBETSMILJÖLAGEN 

 

Nedanstående lag belyser regler om arbetstagarens psykosociala arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen, 

AML, (SFS 1977:1160): 

 

Kap 1. 1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 

samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Lag (1994:579).  

 

Kap 2. 1 § Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets 

natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.[…] 

Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i 

fysiskt och psykiskt avseende.  

Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 

arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget 

arbete.  

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att 

arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan 

medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning 

av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller 

begränsas.  

Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt 

och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. 

Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till 

personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och 

yrkesmässigt ansvar. Lag (2003:365) 

   

Arbetsmiljöverket har till uppgift att se till att arbetsgivare följer lagar för att säkra en god 

arbetsmiljö för arbetstagarna. Kan inte arbetsgivaren säkra en god arbetsmiljö åt arbetstagaren 

har en som skyldighet att vidta åtgärder (3 kap 3§ AML).  På arbetsplatser där det arbetar minst 

fem arbetstagare skall det utses skyddsombud som skall företräda arbetstagarna i 

arbetsmiljöfrågor (6 kap. 4§ AML).  

  Här lämpar sig att åter igen nämna fallet från Socialstyrelsens etiska råd (2007), 

där kundens självbestämmanderätt vägde tyngre än assistenternas arbetsmiljö. Det fallet 
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illustrerar problem som kan uppstå när två eller flera rättsområden överlappar varandra. LSS, 

som har kunden som huvudperson samt AML, som har assistenterna som huvudperson. En 

bärande princip enligt LSS är självbestämmanderätten. AML skall skydda assistenterna för att 

utsättas för en arbetsmiljö som kan vara skadlig för deras fysiska, psykiska eller sociala hälsa. 

Fallet från socialstyrelsen är ett konkret exempel på hur komplext det kan vara för assistenterna 

när lagarna LSS och AML överlappar varandra och skapar gråzoner.  

 

3.2 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ 

 

Enligt Weman-Josefsson och Berggren (2013) omfattar det psykosociala arbetsmiljöområdet de 

delar av arbetet som ställer krav på mentala resurser och som kan relateras till den arbetande 

individens psykiska resurser och sociala behov.   

  Arbetet påverkar vår hälsa och välbefinnande både positivt och negativt. Negativa 

faktorer som vi i den här studien valt att belysa kan på längre sikt leda till ohälsa hos individer. 

När vi utsätts för stressorer upplever många känslomässiga reaktioner såsom oro, nedstämdhet, 

rastlöshet, olust och/eller trötthet. Arbetsrelaterad stress kan också påverka vårt beteende som 

kan leda till att individer börjar röka, söker tröst i alkohol eller mat, tar onödiga risker på 

arbetet eller i trafiken. Detta kan på sikt leda till sjukdom och för tidig död. Självmord är ett 

extremt men inte ovanligt exempel på ett sådant beteende (Theorell, 2012). 

  För att ytterligare förtydliga vad begreppet psykosocial arbetsmiljö innebär kan 

det vara bra att förstå vad som menas med det psykosociala helhetsperspektivet, specifika 

psykosociala arbetsförhållanden och psykosociala effekter på välbefinnandet. Det psykosociala 

helhetsperspektivet har en grundtanke i att en människas totala upplevelser av sitt arbete består 

av en kombination av det som omger individen i arbetet, såsom anställningsförhållanden och 

arbetsplatsens fysiska utformning, samt innehållet i arbetsuppgifterna. Det är den totala 

arbetssituationen som sammanfattas i denna upplevelse (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

Weman-Josefsson och Berggren (2013) diskuterar vidare att det psykosociala 

helhetsperspektivet kan ses som en kontrast till det delperspektiv som många gånger har lagts 

till i arbetsmiljöforskningen och som betyder att enskilda delar av arbetet undersöks separat.  

Dagens arbetslivsforskning visar att psykosociala förhållanden ofta får effekter enbart i närvaro 

av andra förhållanden. Den negativa effekten ensamt kan få motsatta konsekvenser kombinerat 

med andra förhållanden (Ibid).  

  Weman-Josefsson och Berggren (2013) forsätter att beskriva vad specifika 

psykosociala arbetsförhållanden innebär. Dessa är förhållanden i arbetet som först och främst 
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ställer krav på individens psykiska resurser och/eller är viktiga för att uppfylla och göra anspråk 

av psykiska och sociala behov. Det förhållande som anses typiskt för psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer är att de utgår från den arbetande individens upplevelser och värderingar av 

sin arbetssituation. Exempelvis utifrån hur tillfredsställande variationen, hanterbarheten, 

säkerheten och rättvisan är.    

  Inom arbetslivsforskning går att urskilja olika forskningsinriktningar. Den 

dominerande riktningen i den svenska forskningen utgår från det patogena perspektivet, vilket 

innebär att den fokuserar på att identifiera riskfaktorer (patogener) för sänkt välbefinnande. 

Perspektivet har som grundidé att undersöka vilka psykosociala förhållanden i arbetet eller i 

organiseringen av arbetet som kan ge negativa effekter, såsom skadlig stress hos individen 

(Ibid).  

  Det andra perspektivet är det salutogena, som har sin utgångspunkt i att 

undersöka förhållanden som påverkar individens prestationsförmåga i arbetet och många 

gånger ur ett arbetsgivarperspektiv. Detta perspektiv har motivationspsykologiska teorier och 

modeller som utgångspunkt, vilket betyder att man undersöker vad som motiverar människor 

att prestera, lösa problem och ta egna initiativ. Dock finns inga vattentäta skott mellan 

ovanstående perspektiv. Ett gott välmående är ofta förenligt med och en förutsättning för goda 

prestationer, samtidigt som en hög grad av motivation också innebär att individen är intresserad 

av och mer tillfreds i sitt arbete (Ibid)  

  Theorell (2012) beskriver olika psykosociala konsekvenser som forskning har 

fokuserat på. Upprepade undersökningar har kommit fram till att den fysiologiska reaktiviteten 

styrs av huruvida de negativa faktorerna är påverkbara eller inte, eller om den är lustfylld eller 

olustfylld. En viktig komponent i utlösandet av stressreaktioner är inte de fysiska egenskaperna 

av belastningen utan graden av plötslighet och mentalt obehag som dessa medför, vilket 

ytterligare påvisar att psykologiska och sociala aspekter i en händelse har stor betydelse och 

rentav är avgörande för hur starkt vårt fysiologiska system reagerar. Psykiska och sociala 

belastningar och de så kallade mjuka förhållanden, så som en människas tolkning av en speciell 

situation, ger hårda fysiologiska konsekvenser. Därmed har psykosociala förhållanden direkta 

konsekvenser för vårt psykiska och sociala välbefinnande. Vidare förklarar Theorell (2012) att 

vara stressad ibland, att inte alltid tycka om sitt jobb eller att ibland inte kunna koppla av 

tankarna på jobbet, är ”normalt”. Men om man drabbas av svår ångest, överdriven orkeslöshet, 

total brist på initiativförmåga eller liknande, är konsekvenser på den psykiska 

funktionsförmågan minst lika allvarligt för individen som drabbas, som för arbetsgruppen och 

organisationen där personen arbetar (Ibid).   
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  Olika slags konsekvenser av ohälsa som exempelvis sjukfrånvaro, behov av att 

byta jobb eller bristande engagemang i arbetet har uppmärksammats i den senaste 

arbetsmiljödiskussionen. För att kunna mäta dessa effekter överlag har man bett den arbetande 

personen att själv beskriva sitt välbefinnande och sina upplevelser i arbetssituationen (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013).   

  Theorell (2012) hävdar att det finns samband mellan ökande krav, ökad kontroll 

och föga stöd i arbetet och risken för ökad ohälsa. De flesta undersökningar visar att någon av 

komponenterna eller kombinationen av dem har samband med ohälsa hos den påverkade. På 

arbetsplatser där de yttre kraven är stora och möjligheterna att påverka sin arbetssituation är 

begränsad, ökar risken ytterligare (Ibid).   

  Arbeten som upplevs psykiskt påfrestande är till största delen yrken där man 

arbetar med andra människor (Arbetsmiljöverket och SCB, 2001). Personliga assistenters utgör 

en arbetsgrupp som arbetar med andra människor. Deras arbetsmiljö innefattar många gånger 

stora krav, kontroll och föga stöd i arbetet samtidigt som möjligheterna att påverka den egna 

arbetssituationen många gånger är begränsad. Det är ingen fråga om att yrkesgruppen är utsatt. 

Och mot bakgrund av detta ser vi vikten av att i denna studie belysa den psykosociala 

arbetsmiljön och assistenternas hälsotillstånd. 

3.3 ENSAMARBETE   

Negativa aspekter för assistenterna är bland annat ensamheten, bristen på arbetskamrater och 

det totala beroendet av en uppdragsgivare. Att det inte finns personalutrymmen på de flesta 

ställen och det är svårt att ta rast när assistenterna arbetar i kundens hem anses också bidra till 

negativa påfrestningar (Larsson & Larsson, 2004).  

  Arbetarskyddsstyrelsen (sedan år 2001 Arbetsmiljöverket efter sammanslagning 

med Yrkesinspektionen) pekar på olika riskfaktorer på arbetsplatsen (AFS 1980:14). Bland 

annat belyses att avsaknaden av sociala kontakter på arbetsplatsen kan skapa psykisk ohälsa. 

Interaktionen mellan kollegor, chefer och andra parter på arbetsplatsen är viktiga aspekter för 

de psykiska och sociala förhållandena. Denna interaktion är också viktig för att känna trygghet 

och gemenskap på arbetsplatsen. För individer som saknar interaktion med kollegor och andra 

individer på arbetsplatsen kan problematiska situationer skapa oro och psykisk påfrestning 

inför konsekvenserna av vissa ensamma beslut, detsamma gäller oron över att inte klara av 

vissa arbetsuppgifter under arbetet (Ibid).  

  I Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling finns särskilda föreskrifter för 

ensamarbete. Föreskrifterna riktar sig till arbetstagare som arbetar i fysisk eller social 
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avskildhet. Fysisk avskildhet innebär att arbetstagaren utför sitt arbete utan direkt kontakt med 

andra individer samt har avsaknad av tekniska kommunikationshjälpmedel. Social isolering 

innebär att arbetstagaren har människor omkring sig i på sin arbetsplats, men där förhållandena 

är sådana att arbetstagaren inte kan förvänta sig någon hjälp i problematiska situationer 

(AFS1982:3). Huvudpoängen med denna föreskrift är att arbetsgivaren skall beakta den 

särskilda risk som finns vid ensamarbete för den anställde eftersom ensamarbete kan skapa 

psykisk ohälsa hos den anställde.   

  I 5§ i arbetarskyddsstyrelsens författningssamling om ensamarbete (AFS 1982:3) 

beskrivs olika förebyggande åtgärder för ensamarbete som pågår under en längre tid.  

Tillexempel skall ensamarbetet avbrytas med regelbundna kontakter med andra människor eller 

växling av annat arbete, tillräckligt med raster där arbetstagaren kan interagera med andra 

individer etcetera. Dock kan dessa åtgärder vara svåra att tillämpa vid arbetsplatser som kan ge 

allvarliga konsekvenser för andra människors säkerhet (Ibid). Detta kan kopplas till personliga 

assistenter som oftast inte har schemalagda raster eftersom de arbetar ensamma och inte har 

några arbetskamrater som kan ersätta dem. Detta visar på ytterligare svårigheter med att 

tillämpa skyddsfaktorerna (Rinnan och Sylwan, 1994). Vidare beskriver Rinnan och Sylwan 

(1994) att frånvaro av arbetskamrater är exempel på en negativ arbetssituation, och som i 

problematiska fall innebär att assistenterna självständigt måste ta ställning till etiska dilemman 

och komplicerade frågor utan att kunna diskutera med någon (Ibid).  

   I Larsson och Larssons studie (2004) beskrivs att det är svårt att avgöra i 

ensamma situationer hur mycket initiativ man skall ta i svåra etiska dilemman, då man oroar sig 

för kundens hälsa och samtidigt inte vill inkräkta på dennes integritet samt själv vara ansvarig 

för följderna (Ibid). Larsson och Larsson (2004) menar att assistenternas utsatta roll med osäkra 

arbetsuppgifter, individuellt arbete och krav från flera håll skapar svårigheter i arbetet, 

samtidigt som assistenterna kan få problem att sätta gränser genom det överväldigande krav de 

många gånger känner. Detta kan få till följd att många assistenter känner sig utbrända och inte 

vill arbeta kvar hos kunden eller ens inom personlig assistans (Ibid). Detta oönskade resultat 

belyses även i rapporten (Ds 2001:72) där anledningarna till att assistenter slutat det senaste 

året undersöktes. Rapporten visar på att assistenter anställda av kommunen listade ensamarbete 

som den vanligaste orsaken till skäl för avslut, följt av låg lön och psykisk och/eller fysisk 

påfrestning.  
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3.4 DET SOCIALA STÖDET 

Socialt stöd i arbetet är en viktig skyddsfaktor. Det kan innebära möjligheter till praktisk hjälp. 

Men avgörande är många gånger den sociala gemenskapen med stöd i påfrestande situationer. 

Om arbetet innebär höga krav och brist på egen påverkan underlättar ändå ett gott socialt stöd i 

den anställdes möjligheter att hantera arbetssituationen. Desto värre är det om man i en 

pressande arbetssituation saknar möjligheter till stöd och hjälp från chefer och/eller kollegor. 

Det ökar risken för negativ stress och därmed ohälsa. Ett tillfredställande socialt stöd är ingen 

självklarhet i många arbetssituationer (Arbetsmiljöverket och SCB, 2001). Det framkommer att 

personal i omsorgsyrken ofta är utsatta för psykisk stress som på sikt kan leda till utbrändhet. 

En viktig förebyggande åtgärd är därför handledning som har en rad positiva effekter på det 

psykosociala arbetsklimatet. Det framhålls i forskning av Larsson och Larsson (2004) att 

handledning kan fungera som ett känslomässigt stöd så att personalen skall kunna hålla viss 

distans till besvärliga omsorgstagare och inte riskera att uppslukas av arbetet. Övriga positiva 

effekter av handledning som lyfts fram är att den leder till bland annat bättre förmåga att 

strukturera, sätta gränser och prioritera. Att över huvud taget ha någon att rådfråga 

efterfrågades av flera assistenter i Larsson och Larssons studie, liksom tydligare riktlinjer(Ibid). 

  House (1981) har studerat effekterna av olika slags socialt stöd på arbetsplatser. 

Han menar att med tillräckligt socialt stöd uppfylls förbättring av hälsa och välmående genom 

att man tillgodoser viktiga behov som trygghet samt social kontakt. House nämner fyra 

huvudgrupper i det sociala stödet. Emotionellt stöd innebär att individer visar omtanke och 

empati för en annan individ, och detta stöd anses vara det viktigaste. Nästa grupp är 

instrumentellt stöd. Detta skiljer sig mest från det emotionella stödet; hjälp ges bara vid behov 

genom praktisk handling. Det informativa stödet innebär att förse andra med information som 

de kan behöva i svåra förhållanden, dvs. hjälp till självhjälp. Den sista gruppen är det 

värderande stödet. Detta stöd utgörs av information för att hjälpa individen till självvärdering, 

det kan tillexempel innebära feedback från kollegor eller chefer. Dessa olika typer av socialt 

stöd är viktiga för samtliga parter på en arbetsplats att utöva, men i synnerhet från ledningen 

(Ibid). Utöver ledningens ansvar finns andra strategier för att hantera problem i arbetet. 

Personliga assistenters olika slags coping- strategier för att hantera problem i vardagen har 

studerats och diskuterats av Ahlström och Klinkert (2001). Deras undersökningar visar att det 

är vanligt att intala sig att arbetet innehåller fördelar i syfte att uppnå acceptans och en positiv 

inställning till arbetet. Vi har därför också valt att belysa coping-teorin i vår studie, och denna 

beskrivs i teoridelen.  
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4. TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

Vårt syfte är att undersöka hur personliga assistenter upplever den psykosociala arbetsmiljön 

när kunden lever med alkoholmissbruk. För studiens relevans är det viktigt att belysa olika 

teorier som är av värde inför resultat och analysarbetet. 

4.1 SYSTEMTEORI 

 

Eftersom vi kommer att belysa assistenternas psykosociala arbetsmiljö är det av vikt att 

redogöra för systemteorin då dess övergripande syfte är att undersöka helheter snarare än delar 

och hur de påverkar varandra i ett system. I vår studie är systemet organisationen som 

assistenterna arbetar inom. Systemteori handlar översiktligt om att alla människor ingår i flera 

olika sociala system i samhället, medborgare, kollegor, familj, vänner etcetera. Tillsammans 

deltar vi i ett gemensamt samspel. Systemen i samhället är beroende av varandra i interaktioner 

och är konstruerade i hierarkiska strukturer (Öquist, 2003).   

 Systemteorin är en betydelsefull teori som används inom samhälleliga system och 

socialt arbete via beskrivningar av hur socialarbetare i organisationer samverkar, influerar och 

influeras av varandra (Ibid). Systemteorins processer innebär hur relationer och samspel 

uppstår och utvecklas. I och med detta kan socialarbetaren upptäcka positiva delar samt 

relationer i en annan del av en människas liv som vidare kan överföras till de delar där 

problemen finns. Man försöker på detta sätt urskilja beteendemönster så att det blir enklare att 

finna positiva möjligheter, där ett beteende i ett system har varit grunden för lärandet i ett annat 

system. Vidare kan detta ge en kännedom om vad som behöver förändras och det är därför 

viktigt att förklara olika systems samverkan (Payne, 2008).  

  Som nämnts är samverkan en viktig del i systemteori. Detta åskådliggör hur ett 

indirekt arbete i samverkan med andra sociala instanser, familjer och nätverk kan möjliggöra en 

positiv förändring för kunden och socialarbetaren. Det gemensamma arbetet är en följd av 

systemtänkandet. Ett indirekt arbete tillsammans med andra sociala instanser eller nätverk kan 

möjliggöra ett inflytande över kunden, vidare skapar det en skyddsfaktor för assistenten (Ibid).  

  Den italienske teoretikern Folgheraiter (2004) hävdar att sociala problem grundar 

sig i relationsproblem, varför gemensamma hjälpinsatser bör utformas i det sociala arbetet. 

Vidare hävdar han också att ett nätverk, ett system eller mönster av kopplingar mellan olika 

delar är centrala för samtliga inblandade. Målet är att identifiera formella och informella sociala 

nätverk samt vidareutvidga dem och mobilisera dem till hjälp (Ibid). Öquist (2003) talar om att 
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varje system har en högsta och lägsta toleranströskel. Systemets rörlighet bevaras så länge 

systemet håller sig i toleransområdets mitt. Men systemets rörlighet minskar när systemet 

befinner sig under stress vilket leder till störningar i individens förmåga till återhämtning och 

anpassning i systemet och kan i vissa fall leda till kollaps (Ibid). Nackdelen med systemteorin 

är att den är alltför generell vilket resulterar i att den är svår att använda praktiskt, samt att de 

tillämpningar som finns varierar mycket (Payne, 2008).  

 

4.2 COPING 

 

Copingteorin är en viktig teori att ta upp i detta sammanhang då den handlar om människors 

sätt att hantera stress och känslor. Personliga assistenter är en yrkesgrupp som ofta upplever 

stress i sitt arbete, varav denna teori är av relevans för att se hur de hanterar sin stress. En av 

psykologerna inom detta forskningsområde är Richard Lazarus som även introducerat 

distinktionen mellan problemfokuserad coping (att försöka förändra situationen) och 

emotionsfokuserad coping (att hantera emotionen) (Lazarus & Folkman, 1984). De 

problemlösande strategierna är av betydelse när situationen går att lösa. Om detta inte går är det 

mer funktionellt att fokusera på hur känslorna skall hanteras. Lazarus och Folkman (1984) 

hävdar att både problemfokuserad coping och emotionell coping kan användas samtidigt och 

kombinerat av en individ. Detta innebär att olika copingstrategier innehåller vissa delar från 

båda kategorier som individen kan använda sig av parallellt beroende på vilken situation denne 

befinner sig i (Ibid). Vidare beskrivs coping-begreppet enligt följande:   

 

Constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific 

external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the 

resources of the person. (Lazarus och Folkman 1984, 141).   

 

Hur en individ hanterar situationen handlar dels om de resurser som finns tillgängliga hos 

denne själv och även i individens omgivning. Vidare ges exempel på olika copingresurser, 

såsom en positiv tro på sig själv, en god hälsa och energi, problemlösningsförmåga samt sociala 

färdigheter. De copingresurser som utgår mer från omgivningen handlar om materiella och 

sociala resurser (Ibid).  

  Lazarus och Folkman (1984) hävdar, till skillnad från tidigare teorier om stress, 

att den subjektiva tolkningen av en stressig situation har mer betydelse än själva händelsen i 

sig. Det handlar om människans upplevelser av hot, förlust eller utmaning i en stressfylld 
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situation, tillsammans med den upplevda tilliten att hantera stressen, som bestämmer hur hon 

reagerar i olika stressfyllda situationer. När man inser detta, kan man förstå stora individuella 

skillnader som finns i individers olika sätt att reagera på samma händelser (ibid).  

Man kan säga att forskningen om coping försöker förklara vilka egenskaper, vilka sätt att tänka 

och agera som kännetecknar individer som hanterar stressfyllda situationer bra eller dåligt 

(Persson, L-O, 2007).  

 Det har visat sig att coping är mer komplext och mycket mer beroende av 

situation, personlighet och sociala förhållanden än vad man tidigare insett. Det finns många 

betydelsefulla slutsatser om coping att uppleva sig kunna kontrollera den egna situationen 

verkar exempelvis vara fundamentalt för att kunna hantera stress i många sammanhang. Om 

man förlorar kontrollen betyder det att man ger upp och slutar kämpa.  

Upplevd kontroll under påfrestande situationer har tvärtom stor inverkan för både 

välbefinnandet och många fysiologiska stressreaktioner (Ibid).  

  Rotter (1966) (i Lazarus & Folkman, 1984) formulerade begreppet locus of 

control för att visa på om individen har kontroll över sin situation, ”inre kontroll” eller om 

individen känner att andra har kontroll över situationen, ”yttre kontroll” (Lazarus & Folkman, 

1984). Lazarus och Folkman (1984) jämför locus of control med en undersökning de genomfört 

och hävdar att personer som upplever att de har möjlighet att förändra eller kontrollera 

situationen kan förknippas med problemfokuserad coping medan personer som inte upplever 

sig kunna påverka sin situation använder sig av en mer känslofokuserad copingstrategi (Ibid).  

  Enligt Weman-Josefsson och Berggren (2013)  är det sociala stödet en viktig del 

även i copingprocessen. Det sociala stödet kan integreras i problemfokuserad samt 

emotionsfokuserad coping. Att söka eller ta emot socialt stöd innebär att vända sig till andra 

människor för att få stöd och hjälp både praktiskt och/eller känslomässigt. Man kan exempelvis 

få vägledning av någon som har erfarenhet av den specifika situationen, tillexempel en chef 

eller konsult. Det kan kännas som en lättnad att ha någon att prata med i jobbiga situationer. 

För människor med hög arbetsbelastning kan det sociala stödet vara avgörande för hur 

medarbetarna klarar av att hantera kraven (Ibid).   

  Persson (2007) skriver att ett socialt nätverk som stöttar individen har också i 

studier visat sig kunna balansera påverkan av negativa händelser på psykiska och somatiska 

symtom. Förmågan att kognitivt minimera de upplevda konsekvenserna av stressfyllda 

situationer och finna något positivt anses vara en betydelsefull copingförmåga. Denna förmåga 

kan visa sig på olika sätt, genom att tillexempel framkalla hypotetiskt värre situationer än dem 

man befinner sig i (det kunde ha varit värre). Man kan även finna fördelar inom negativa 
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situationerna (jag är en starkare person nu) eller jämföra sig med andra och komma fram till att 

ens egen anpassning är bra (jag är tuffare än de flesta andra). En copingstrategi är att selektivt 

fokusera på sidor där man upplever sig ha en fördel (de som jag verkligen tycker synd om är de 

unga, det är lättare för mig som är gammal). Till sist har många undersökningar visat att 

individer samtidigt använder sig av många olika sätt att hantera stress. Därför bör olika 

copingstrategier ses som komplementära istället för motsatser (Ibid).  

  Coping anses inte vara ett stabilt personlighetsdrag utan något föränderligt utifrån 

situationens förutsättningar. Det primära i copingprocessen är avgörandet att värdera om 

situationen behöver en åtgärd. Nästa steg är att aktualisera de copingstrategier som personen 

har att ta till. Coping fyller då funktionen att antingen åtgärda de problem som orsakar stress 

eller att reglera känslorna inför problemet. Det finns olika copingstrategier som: 

 

”omtolkning, undvikande, distraktion, att ge utlopp för sina känslor, att söka 

socialt stöd, att finna en mening i det inträffade, acceptans och omorientering, 

att känna att man tar kontrollen över problemet” (Rönnberg, J 2007, 390).

  

  

Det bör tilläggas att coping inte behöver leda till något positivt utfall.  

Det finns copingstrategier som ofta leder till negativa konsekvenser i längden tillexempel 

undvikande (ibid). Undvikandet kan i detta fall, när det gäller personliga assistenter, handla om 

att inte vilja arbeta kvar hos en kund.  
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5. METOD    

  

Eftersom vi med vår studie ämnat undersöka hur personliga assistenter beskriver deras 

psykosociala påverkan på sin arbetsmiljö när kunden lever med alkoholmissbruk, valde vi att 

utföra en kvalitativ studie med halvstrukturerade intervjuer med fem personliga assistenter för 

att skapa en tydlig bild av deras upplevelser samt att kunna besvara vår forskningsfråga. 

 

5.1 URVAL AV TIDIGARE FORSKNING 

 

Ett flertal litteratursökningar har gjorts, bland annat systematiska litteratursökningar i 

internationella och nationella databaser såsom Libris, Socindex, Swepub, DiVA, Web of science. 

Vi har även använt sökmotorn Google.   

  Relevanta och begränsade sökord användes. Vidare kombinerades dessa med 

varandra och användes för att få fram relevant forskning inom det område vi ämnade 

undersöka, samt för att minimera överflödiga sökträffar.  Vi trunkerade även samtliga ord för 

en ökad träff. De sökord vi använde på de internationella sökmotorerna var: Personal 

assistance, Independent-living, Autonomy, social work, Alcohol, Abuse, Dilemmas, Care work. 

Psycosocial work enviroment. På de nationella sökmotorena användes sökorden: Personliga 

assistenter, Alkohol, Missbruk, Kunder, Klienter, Brukare, Självbestämmanderätt, 

Omsorgsarbete, Dilemma. Psykosocial arbetsmiljö. 

  Vidare efter relevanta träffar gjordes fortsatt eftersökning av kompletterande 

litteratur genom att titta på de nyckelord författaren valt, samt refererad litteratur i deras 

forskning.  

 

5.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

Studien kan ses som en process som genomförts i olika steg. När stegen arbetats fram har de 

inte alltid följt en kronologisk ordning utan ofta har många utav stegen pågått parallellt med 

varandra.  

  Vi kontaktade verksamhetschefer för personlig assistans i en medelstor svensk 

stad och bestämde möte. På mötet informerade vi om studien och vårt syfte, samt att vi delade 

ut informationsbladet ”medverkan i studie” (Bilaga 1). Vidare vidarbefordrade 

verksamhetscheferna informationsbladet till lämpliga assistenter dvs. assistenter som har eller 

har haft erfarenheter av arbete med alkoholmissbrukande kunder och som var anställda enligt 
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HÖK-avtalet (som förklaras under avsnitt 6.2.1). Assistenterna kontaktade i sin tur oss via 

telefon. Vi fick också möjlighet att medverka på en arbetsplatsträff med assistenter för att 

själva informera om studiens syfte.   

  Trots vårt engagemang i att få tag på respondenter svarade bara två assistenter till 

en början. Vi valde därför att kontakta andra verksamhetschefer för personlig assistans i 

närliggande städer. Vi förklarade syftet med vår studie samt mailade vårt informationsblad så 

att cheferna därefter skulle vidarebefordra till lämpliga assistenter. Detta gav dock inget 

resultat. Efter att vi påmint verksamhetscheferna i den förstnämnda kommunen om studien fick 

vi till slut fem respondenter till våra intervjuer.  

 

5.2.1 RESPONDENTERNA 

 

Enligt Kvale och Brinkman (2009)  är en informant en individ som står utanför forskningen, en 

ersättningsobservatör, jämfört med en respondent som är en individ som är delaktig i studien. 

Utifrån detta har vi valt att benämna våra intervjupersoner som just respondenter. Eftersom vi 

har gjort intervjuer är centralitet den vanligast förekommande urvalsprincipen. Det betyder att 

man vill nå de individer som brukar kallas centralt placerade källor. Vidare innebär det att vi på 

förhand hade en idé om vilka de viktigaste respondenterna var (Ibid). 

  Det finns två avtal att tillämpa för kommunalt anställda assistenter, HÖK och 

PAN-avtalet. HÖK representerar tillsvidareanställda assistenter anställda av kommunen och har 

avtal om lön och allmänna anställningsvillkor, kollektivavtal etcetera. HÖK är den 

anställningsform vi valde att utgå ifrån i vår studie eftersom PAN representerar personliga 

assistenter som anställts av kommunen på begäran av kund och utan omvårdnadskompetens, 

detta kan tillexempel vara en anhörig till kunden. Detta kan vidare skapa missvisande resultat 

genom åliggandet av en annan relation mellan kund och assistent än arbetsgivare och anställd 

(Ds 2001:72). Därför gjorde vi urvalet att våra respondenter skulle vara anställda enligt HÖK 

och inte PAN.   

  De respondenter som deltog arbetar idag inom personlig assistans och har 

erfarenheter av missbrukande kunder. Respondenterna var tre kvinnor och två män i åldrarna 

35-60 år och hade arbetat inom personlig assistans mellan sex och fjorton år. De hade arbetat 

hos de missbrukande kunderna mellan 1 och 8 år. Utbildningsmässigt var variationen hos 

respondenterna från ingen utbildning till undersköterskeutbildning och liknande. Eftersom det 

är viktigt att respondenterna skyddas från identifikation har vi valt att inte presentera 
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respondenterna djupare.   

 

5.2.2 INTERVJUERNA 

 

En kvalitativ metod lämpar sig bäst eftersom vi undersökt personliga assistenters berättelser, 

upplevelser och tankar. Utifrån detta valde vi som nämnt att göra en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju som innebär att undersökningspersonen resonerar kring de teman vi vill 

belysa och delar med sig av sina erfarenheter från sin upplevda livsvärld. Intervjuguiden (bilaga 

2) innehåller vissa teman med intervjufrågor som vi ville undersöka med vår studie. Att 

intervjuguiden är halvstrukturerad innebär att den varken gör samtalet för fritt eller för slutet 

och möjliggör för respondenten att besvara och utveckla temafrågorna (Kvale & Brinkman, 

2009). Denna slags intervju lämpar sig bäst eftersom respondenten därmed får utrymme att så 

fritt som möjligt inom temat kunna svara och ta upp det hen anser vara av vikt och som därmed 

kan besvara vårt syfte samt frågeställningar. Intervjumodellen ger även en god inblick i 

respondentens erfarenheter, upplevelser och tankar (Ibid).  

  Samtliga respondenter som valde att delta i vår studie blev informerade om de 

etiska riktlinjerna i studien muntligt och via informationsbladet ”mederkan i studie” (bilaga 1).  

Respondenterna fick själva välja tid och plats för intervjuerna för att skapa en så trygg miljö 

som möjligt. Samtliga valde att träffas på verksamhetschefernas kontor där vi hade fått tillgång 

till ett rum.  

  Intervjuerna som följde därefter spelades efter samtycke in via en 

inspelningsfunktion på en av våra mobiltelefoner samt antecknades samtidigt med hjälp av 

programmet Word på datorn. Vi utgick ifrån vår intervjuguide (bilaga 2) med halvstrukturerade 

intervjufrågor. Den ena av oss ansvarade för själva intervjun medan den andre antecknade samt 

kontrollerade att de frågor som var avsedda att ställas ställdes. Varje intervju tog ca 30 – 60 

minuter och vi hade inga problem med tekniken vi använde för att anteckna och spela in 

intervjuerna. Vi har båda medverkat i alla intervjuer och alla intervjuer har gått till på samma 

sätt utan problem.   

 

5.2.3 ANALYSMETOD 

 

Vi transkriberade materialet tillsammans direkt efter intervjuerna för att sedan åter igen lyssna 

igenom intervjuerna individuellt för att kontrollera att transkriberingarna var korrekta.  

Transkriberingarna av intervjuerna skrevs ut på papper för att sedan färgkodas och delas in i 
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teman genom meningskoncentrering för att lättare få en tydlig överblick över centrala begrepp. 

Meningskoncentrering innebär att en förkortar respondentens uttalanden och tar ut 

huvudinnebörden av det som sagts i få ord (Kvale & Brinkman, 2010). I tematiseringen valde 

vi tillsammans ut de väsentliga delarna av texten för att kunna svara på studiens 

frågeställningar och syfte och vidare valdes citat som sedan kopplades till teorierna systemteori 

och coping samt tidigare forskning. Tematiseringen av intervjuerna genomfördes med fokus på 

respondenternas upplevelser och berättelser. Vi har också under transkriberingen valt att ta bort 

onödiga uttryck såsom ”mm, eh, öhm” etcetera. samt felsägningar, om inte detta var av 

betydelse för känslan i svaret. Vi har även valt att i transkriberingarna ta bort karaktäristiska 

uttryck, namn, städer etcetera. för att inte röja konfidentialiteten för assistenterna samt bytt ut 

han/hon mot hen för att skydda kundens anonymitet.  

  För att öka säkerheten och trovärdigheten i vår empiri och analys så har vi valt att 

använda oss av teoritriangulering. Teoritriangulering innebär att en använder olika teoretiska 

perspektiv vid analysen av empirin (Larsson, 2005). I och med att vi har använt oss utav två 

teorier (Coping & systemteori) så har vi fått ett bredare perspektiv på vår forskningsfråga. 

  När vi till slut sammanställde resultatet i vår insamlade empiri analyserade vi 

texten från en hermeneutiskt utgångspunkt som innebär att man skall förstå en texts 

sammanhang via processer via textens enskilda delar (som förklaras mer ingående nedan).    

 

5.2.4 VETENSKAPSFILOSOFISKA POSITIONER 

 

Eftersom vi utgick ifrån en kvalitativ metodansats är det viktigt att beskriva vissa 

vetenskapsfilosofiska utgångspunkter som vägledde vår undersökning.   

  I vår undersökning har vi valt att utgå från en abduktiv ansats som innebär att vi 

under studiens process har växlat mellan teori och empiriska data där dessa kommer att påverka 

varandra (Larsson, 2005). 

  Under våra intervjuer har vi även haft det fenomenologiska perspektivet i åtanke 

vilket innebär att vi har fokuserat på de personliga assistenternas beskrivningar av deras 

upplevda arbetssituation gällande kunder med alkoholmissbruk. Därmed har vår personliga 

inblandning och förförståelse tonats ned (Ibid).   

  I studiens process har vi i analysarbetet även valt att använda det hermeneutiska 

perspektivet som en utgångspunkt och gör inte anspråk på att använda det som en analysmetod. 

Det hermeneutiska synsättet menar att forskarens förförståelse påverkar hur man tyder texten. 

Tolkningarna är subjektiva och forskaren bör därför sträva mot att medvetandegöra sin 
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förförståelse så att dessa inte påverkar studien (Esaiasson, 2012). Det centrala i det 

hermeneutiska synsättet är sambandet mellan de valda textdelarna och helheten.  Delarna av 

texten måste förstås utifrån dess helhet, samtidigt som helheten måste förstås av delarna. 

Forskaren pendlar mellan delarna och helheten för en djupare förståelse av empirin (Ibid). 

Tolkningen handlar om att förstå det som inte uttrycks i ord, en kritisk tolkning av texten 

(Kvale & Brinkman, 2010).  

5.3 UPPSATSENS TROVÄRDIGHET 

5.3.1 FÖRFÖRSTÅELSE 

 

Inom den hermeneutiska vetenskapsfilosofin är det betydelsefullt vilken förförståelse man som 

forskare har av det fenomen man undersöker (Esaiasson, 2004). Vi vill under denna rubrik 

försöka ge en bild av de tidigare kunskaper och erfarenheter vi har och hur dessa kan ha 

påverkat vår studie. 

  Vi har båda olika personliga uppfattningar kring ämnet efter all kunskap vi har 

samlat på oss under dessa tre år på socionomprogrammet. Vidare har vi även personliga 

erfarenheter av missbrukande anhöriga, därför har vi varit extra noga med att försöka behandla 

denna studie objektivt och inte låta våra egna erfarenheter påverka studien.   

  Vi har även i samband med olika arbeten kommit i kontakt med olika slags 

funktionsnedsättningar samt individer med missbruksproblematik och har på så vis olika 

tidigare förutfattade meningar inom dessa områden.  En av oss har tidigare erfarenhet från 

verksamhetschefposition inom personlig assistans och den andra har erfarenhet av 

alkoholmissbrukande kunder under arbete inom hemtjänsten.  Dessa erfarenheter har gjort att vi 

fått en bild av att problematiska situationer kan uppstå för personal som arbetar med kunder 

som har alkoholmissbruk.   

  Vår gemensamma förförståelse innan studien var att vi var medvetna om att 

alkoholmissbruk existerar även hos funktionshindrade individer och i alla samhällsklasser och 

att det i sin tur kan påverka närstående individer negativt. Vidare fanns även förförståelse om 

att alla individer uppfattar alkoholproblematiken subjektivt. Vi har dock haft en gemensam bild 

innan studien av att missbrukande kunder kan skapa problem för assistenterna.  

5.3.2 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Inom forskning är det av vikt att uppnå så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Validitet 

innebär att vi så nära som möjligt lyckas mäta det vi avser att mäta. Vidare är det viktigt för att 
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uppnå hög validitet att forskaren har förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka 

sina upptäckter (Lilja, 2005).  

  Hög reliabilitet innebär att måttet är stabilt och att detta inte störs av variationer i 

tid plats, intervjuare och så vidare. Hög reliabilitet är inte enkelt att fastställa vid kvalitativ 

forskning eftersom man inte gör någon direkt mätning, utan man vill upptäcka och beskriva ett 

visst fenomens kvalité. På samma sätt kan validiteten i kvalitativ forskning bli ett problem. Det 

vi därför måste tänka på för att få sådan hög reliabilitet och validitet som möjligt är att vi får så 

rika beskrivningar från respondenterna som möjligt kopplat till vårt syfte och frågeställningar 

(Lilja, 2005).  

  För att försöka uppnå detta under intervjutillfällena hade därför en av oss 

huvudansvaret för själva intervjun medan den andra kontrollerade att de frågor som var 

avsedda att ställas ställdes samt antecknade. Vi spelade även in intervjuerna och transkriberade 

dessa direkt efteråt och analyserade sedan empirin genom ett hermeneutiskt perspektiv. Detta 

sätt minskar risken för feltolkningar och felkodningar, det vill säga ökar reliabiliteten.   

  Vi har sökt tidigare forskning på relevanta och pålitliga sökmotorer med högt 

källkritiskt ställningstagande. Vi har både sökt nationellt samt internationellt och vidare utsett 

den tidigare forskning som enbart är relevant till studien och därför ökar förutsättningarna för 

högre validitet samt reliabilitet (Lilja, 2005). 

5.3.3 GENERALISERBARHET 

Generalisering innebär att man kan generalisera resultatet i sin forskning till hela befolkningen 

i allmänhet. Men Kvale och Brinkman (2009) beskriver att en vanlig invändning mot 

intervjuforskning är att det finns för få intervjupersoner för att man skall kunna generalisera 

empirin. Eftersom vi har använt oss av en kvalitativ metod och intervjuat fem personer är det 

därför möjligt att generalisera resultaten genom den analytiska generaliseringen (Ibid), vilket är 

den generaliseringen vi har använt oss utav i vår studie. Detta innebär att forskaren noggrant 

överväger bedömningen om vårt resultat i vår studie kan ge en viss vägledning om vad som kan 

hända i en annan situation. Bedömningen grundar sig på påståendelogik och argumentation 

som vidare kan utgå från en teori. Genom att vi klargör vissa påståenden från intervjuerna och 

gör argumentationslinjerna och analyserna tydliga, kan författarna påvisa möjligheten för 

läsarna att generalisera (Eloffson, 2005).  
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5.4 ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT   

 

Det är av yttersta vikt att vi som författare noga tänker igenom de etiska aspekterna i vår studie 

mycket eftersom vi kommer att ta del av känslig information från respondenterna i våra 

kvalitativa intervjuer.  

  Den första punkten i de etiska riktlinjerna är det informerade samtycket som 

betyder att forskaren informerar intervjupersonerna som deltar i studien om syftet med 

forskningen och hur den är upplagd. Vidare måste författaren informera intervjupersonerna om 

de tänkbara risker och fördelar som kan finnas med deltagandet i studien. Respondenterna 

måste även delges att deltagandet är frivilligt och att de när som helst utan att behöva förklara 

sig kan avbryta sitt deltagande i undersökningen. Detta följdes genom att tilldela assistenterna 

dokumentet ”medverkan i studie” (bilaga 1) samt muntligt informera dem vid första kontakt. 

  Nästa punkt i de etiska riktlinjerna är kravet på konfidentialitet. Konfidentialiteten 

är alltid viktig att tänka på, speciellt då vi har använt citat i vår studie är detta av yttersta vikt att 

beakta. I forskning innebär detta att privata uppgifter eller data som kan identifiera deltagarna 

inte kommer att avslöjas i uppsatsen.  Eftersom det inte är ovanligt att intervjupersoner berättar 

mer än vad de egentligen tänkt berätta från början är det därför av vikt att de känner sig säkra 

på att uppgifterna som lämnas behandlas konfidentiellt. Vi har därför avidentifierat 

respondenterna i arbetet samt omformulerat eventuella karaktäristiska ord och uttryck som kan 

förknippas med identifikation. Vi har slutligen också fingerat namnen i uppsatsen. Deltagandet 

i intervjun kan både få positiva och negativa effekter för respondenterna. Det är viktigt att 

respondenterna lider så liten skada som möjligt. Fördelarna med studien, att erhålla ny 

förståelse, ska väsentligen uppväga skaderisken för respondenterna. Men det skall inte 

underskattas att respondenterna samtidigt kan finna personlig vinning, exempelvis ökad 

självkännedom genom att delta i undersökningen (Larsson, 2005).  

 

5.5 METODDISKUSSION 

Vi kan självklart inte bortse från att vi möjligtvis kan ha påverkat respondenterna under 

intervjun genom att styra svaren genom kroppspråk, ledande följdfrågor etcetera. Detta var 

ändå någonting vi var medvetna om och ständigt hade i åtanke. Vi valde också att efter varje 

intervju prata igenom hur det kändes och hade gått, samt diskuterade om det var några 

förtydliganden eller ändringar vi behövde göra inför kommande intervju. Under denna process 

kände vi dock att vi inte behövde ändra någonting inför kommande intervjuer utan var nöjda 
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med resultatet. Vidare är vi också medvetna om vår förförståelse och har försökt att förhålla oss 

så neutrala som möjligt genom studien. Detta kan ändå omedvetet ha påverkat studiens resultat 

och analys.  Eftersom vi redan innan hade en förutfattad mening om att alkoholmissbrukande 

kunder kan skapa ett utsatt situation för assistenter har vi för validitetens skull valt att försöka 

undersöka motsatsen, om det finns någon som inte anser detta vara ett problem. Detta gjordes 

genom att i analysen eftersöka återkommande positiva upplevelser av assistenterna.  

  På grund av valfriheten att delta i studien föll vissa potentiella respondenter bort, 

som kan ha varit viktiga informationskällor i studien, något som kan ha påverkat resultatet.  

  Viktigt att nämna är att respondenterna har arbetat med kunder med 

alkoholmissbruk under olika år från år 2000 och framåt. I och med detta vill vi belysa att 

respondenterna upplevde att riktlinjerna har under denna tidsram på ca 15 år ändrats till det 

bättre och därför kan respondenternas svar se olika ut.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatet och analysen presenteras i löpande text efter de fyra teman som vi sorterat in 

uttalandena från empirin under; Självbestämmanderätten, Ensamarbete, Socialt stöd och 

riktlinjer samt Coping. För att tydliggöra för läsaren vad som är resultat samt analys i detta 

kapitel har vi valt att redovisa första delen i samtliga stycken som empiri från intervjuerna, följt 

av analysdelen som underrubrik i texten.  Materialet redovisas också med citat från 

respondenternas berättelser för förtydligande av resonemang kopplat till teorier samt tidigare 

forskning. 

6.1 SJÄLVBESTÄMMANDERÄTTEN 

 

Under intervjuerna uppkom att samtliga assistenter upplevde komplexitet i 

självbestämmanderätten gällande kundens destruktiva dryckesvanor. Samtliga förklarade att de 

tyckte att självbestämmanderätten är en självklarhet för alla individer, och att kunden själv skall 

få bestämma hur denne vill leva sitt liv. Dock uttryckte alla assistenter att de vill sätta mer 

gränser när kunder lever med alkoholmissbruk och när detta vidare påverkar deras välmående 

och liv, så uttrycke assistenterna att de vill sätta mer gränser för att hindra att kunderna på lång 

sikt förstör sina liv. Här upplevde assistenterna hjälplöshet gentemot kunden eftersom de är 

tvungna att förhålla sig till självbestämmanderätten snarare än att ta egna initiativ. Vidare 

förklarade assistenterna att självbestämmanderätten många gånger är orsaken till problem i 

arbetet, såsom när kunderna dricker sig så pass berusade att det försvårar fysiskt tunga lyft, 

kommunikation med kunden, och resulterar i aggressivitet hos en del kunder. Trots dessa 

svårigheter menade tre av fem assistenter att de låter kundens självbestämmanderätt styra över 

omsorgsbehovet. Detta på grund av oron att skapa konflikter med kunderna och vidare riskera 

att bli uppsagda hos kunden.   

  Centrala begrepp som uppkom under intervjuerna var att samtliga assistenter 

upplevde mer eller mindre oro och stress när de ville men inte kunde sätta gränser, dels för 

kundens bästa men också för sitt eget välmående. Nedanstående citat kan belysa detta:  

”Det är så svårt det där när vi har självbestämmanderätt, när 

det finns folk som inte klarar av att bestämma själv” -’Björn’ 

”Jag får inte lägga in egna värderingar och tycken om vad jag 

tycker och tänker, det är ju så. Fast det är ju klart att det känns, 

men jag har ingen rätt … För mig personligen har jag sådan 

kunskap om alkohol som gör att det är en frustration och oro 

över kundens drickande, fast jag vet att jag inte kan eller får 
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göra något […] Det är lätt att säga att de får bestämma allt, 

men jag tycker att det måste finnas en gräns med vad personalen 

ska klara av att stå ut med också”   

 - ’Ulrica’ 

 

Samtliga assistenter uttryckte att de hade tillräcklig kunskap om självbestämmanderätten. 

Emellertid anmärkte assistenterna att mycket beror på hur man är som person och vilka 

egenskaper och erfarenheter man har. Det var ändå påtagligt att ytterligare djupare kunskap och 

utbildning kring självbestämmanderätten samt problematiken med alkoholmissbruk önskades.  

6.1.1 ANALYS 

 

Som tidigare nämnts i vår studie forsätter självbestämmanderätten många gånger personliga 

assistenter i en problematisk situation eftersom det är svårt att sätta gränser som egentligen kan 

tänkas behövas för ett tillfredsställande omsorgsarbete (Larsson & Larsson, 2004).  

Utmärkande är denna problematik i fall där kunder lever med alkoholmissbruk eftersom detta 

skapar ytterligare osäkerhet inom yrket och vidare stress och oro hos assistenterna. Detta är 

även påtagligt i tidigare forskning om personlig assistans där stress och oro många gånger 

framkommer som utmärkande resultat av den utsatta situationen (Ibid). 

  ”Björns” och ”Ulricas” citat påvisar komplexiteten med självbestämmanderätten 

kontra assistenternas psykosociala arbetsmiljö när assistenterna hamnar i kläm mellan 

kundinflytande och riktlinjer (Giertz, 2008).    

  Ahlström och Klinkert (2001) beskriver att på grund av LSS:s intentioner om 

kundens självbestämmanderätt upplever assistenterna sig många gånger överflödiga eftersom 

de inte får ta egna initiativ. Kundens självbestämmande är ofta orsaken till många problem i 

arbetet, speciellt när kunden hade ett stort omsorgsbehov. Vidare skapar detta ett etiskt 

dilemma hos assistenterna, att acceptera självbestämmanderätten hos kunden eller att ta egna 

initiativ för att säkra omsorgsbehovet. För att inte skapa obekväma situationer för assistenterna 

så väljer de att låta kundens självbestämmande styra (Ibid). Detta diskuterades i intervjuerna 

med tre av fem assistenter som valde att låta självbestämmandet styra över omsorgsarbetet. De 

resterande två assistenterna valde att låta omsorgsbehovet gå före självbestämmanderätten. 

Assistenterna påverkades olika av deras sätt att hantera självbestämmanderätten, men samtliga 

påvisade stress och oro inom denna problematik.   

  Det fanns en osäkerhet och otydlighet i beskrivningen om deras kunskap av 

självbestämmanderätten vilket speglar deras önskan om mer utbildning av lagens intentioner 
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dels rörande kundens självbestämmanderätt men också rörande assistentens egen arbetsmiljö. 

Ahlström m.fl. (2001) beskriver också assistenternas behov av utbildning om lagens intentioner 

som kan ge ökad kunskap i svåra situationer och vidare förebygger ohälsa hos assistenterna.  

  Här kan vi se kopplingar till systemteorin då samarbetet inte verkade fungera 

tillfredsställande mellan ledning, kund och assistenter. Man hade inget systemteoretiskt 

förhållningssätt vilket gjorde att självbestämmanderätten hos assistenterna upplevdes mycket 

mer komplext och svårare, vilket i sin tur skapade mer stress och oro.   

6.2 ENSAMARBETE 

Diskussionerna i våra intervjuer om ensamarbete handlade om saknaden efter arbetskamrater 

att utbyta idéer och prata av sig med, speciellt i svåra dilemman som tillexempel när kunder 

lever med missbruksproblematik. Vidare upplevde assistenterna oro i sitt ensamarbete, att 

själva behöva fatta svåra beslut kring kunden. Två av assistenterna förklarade att vid behov av 

extrahjälp hos en kund kan bristen på personal vara en resursfråga inom personlig assistans. 

Assistenterna beskrev ändå att de har sina arbetskamrater att prata med på arbetsplatsträffar 

(som idag äger rum oftare än tidigare år) men att de fortfarande saknar den kontinuerliga 

kontakten av arbetskamrater i vardagen.   

I vårt material anmärkte fyra av fem assistenter att avsaknaden av arbetskamrater många gånger 

skapar en utsatt situation. ”Susannes” citat nedan speglar detta: 

”… det är väldigt svårt, man blir väldigt utsatt om det går över 

styr när man arbetar ensam, man är orolig och tänker på alla 

olyckor som kan ske. […] tyvärr det finns inga resurser för det 

är ju en kostnadsfråga. Men det behövs mera stöd 

personalmässigt”                 – ’ Susanne’ 

 

”… med det ansvaret man har och så ska man klara av att 

vara ensam med, det skapar stress… i alla fall inom mig […] 

Det blir två stressade situationer med att jobba ensam och sen 

när kunden har alkoholproblem”.                – ’ Susanne’ 

Det var en av fem assistenter som gillade att arbeta ensam, ”Paula”, och hon beskrev sig som 

en ensamvarg, som nöjde sig med den kontakt hon idag har med arbetskamrater. Dock sa 

”Paula” att i situationer när kunden är blir det ofta svårare med det fysiska arbetet som 

tillexempel lyft. Därför menade ”Paula” att hon i de situationerna hade önskat en kollega till 

hjälp, vilket visas i nedanstående citat:  
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”Jag är ensamvarg, jag tycker om att ha arbetskompisar men 

inte för länge hellre små stunder, det räcker … Fast det är 

klart att det blir jobbigare när kunden är full. […] Det är så 

individuellt det där, jag är stark i mig själv, men det är inte 

alla som är starka och vissa kan bli knäckta, och sjukskriven” 

-’Paula 

 

6.2.1 ANALYS 

Det är påtagligt att psykiska och sociala förhållandena på arbetsplatsen präglas av interaktionen 

mellan kollegor. Denna interaktion är viktig för möjligheten att känna trygghet och gemenskap 

på arbetsplatsen. För den som arbetar ensam kan oron inför konsekvenser över vissa situationer 

betyda psykisk påfrestning och detsamma gäller rädslan över att inte ensam klara av vissa 

arbetsuppgifter i arbetet (AFS 1980:40). Detta syntes tydligt i våra intervjuer. Samtliga 

respondenter var oroliga över att ensamma fatta svåra beslut och de konsekvenser detta kan 

medföra. Trots ”Paulas” beskrivning om att hon tycker om att arbeta ensam önskade hon ändå 

att hon också haft arbetskamrater till hands i de beskrivna situationerna.   

  Ensamarbete kan vara svårt att åtgärda inom personlig assistans eftersom det 

många gånger saknas resurser. Detta kom också på tal under intervjuerna med två av 

assistenterna och ansågs vara ett problem. Påtagligt är att personlig assistans är ett personligt 

utformat stöd som oftast innebär att assistenten arbetar ensam. Dock i svåra situationer kan det 

önskas att man är två stycken tillexempel när kunder lever med alkoholmissbruk som kan 

resultera i att kunden blir aggressiv eller somnar på olämpliga ställen där man behöver hjälp 

med lyft. Men som resurserna många gånger inte tillåter. Här kan en lämplig åtgärd möjligen 

vara ett nätverksmöte som är en metod i systemteorin. Nätverksmötet med kund, anhörig, 

assistenter, chefer samt andra formella system som socialtjänsten, kan skapa möjligheter för 

parterna (delarna) att tillsammans komma fram till lösningar på problemet för att helheten skall 

fungera. Detta kan vidare skapa en tryggare arbetssituation för assistentens ensamarbete 

(Payne, 2008).  

6.3 SOCIALT STÖD OCH RIKTLINJER 

 

I vårt resultat upplevde fyra av fem assistenter att de hade brist på socialt stöd i den utsatta 

situationen när kunden lever med alkoholmissbruk. Alla påpekade att det är en känslig fråga 

som många gånger inte tas upp till diskussion trots att det är behövligt. Avsaknaden av socialt 
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stöd speglade sig i intervjuerna då stress och oro var centrala begrepp för fyra av fem 

assistenter. Detta reflekteras också i nedanstående citat av ”Tom” och ”Ulrica”: 

”Just med detta problem så har man mindre stöd och hjälp 

eller någon att bolla med och prata med. Jag får ju inte prata 

med någon annan heller, då får man bära det tills man träffar 

chefen och bolla med … man fick bära på mycket.”     – ’ Tom’ 

”Men jag kan känna att det inte är någon som vill ta i det… 

Det är en känslig fråga”                      - ’Ulrica’ 

 

I en av intervjuerna uttryckte en assistent att det har gjorts försök till samtal kring 

problematiken om kundens alkoholmissbruk. Dock upplevde hon att dessa samtal inte varit 

tillräckliga för att hon ska klara av att hantera problemet på grund av att problematiken 

fortfarande existerar. Hon upplevde sig behöva mer praktiskt stöd kring kunden parallellt med 

samtalsstöd. Detta styrks i citatet nedan:  

”Vi fick träffa någon som vi kunde prata av oss med det hjälper 

inte när problemet är det samma med upprepade situationer.” 

 – ’ Ulrica’ 

”Någonting som saknas är mer hjälp hos kunder som missbrukar, 

de är jätte viktigt för att orka själv, och sen att man får stöd och 

kan prata om problemet mer.”  – ’ Ulrica’ 

 

Den respondent som upplevde att han hade ett tillfredsställande socialt stöd var ”Björn” som 

beskrev hur alla parter kring kunden samverkade för att arbeta mot kundens alkoholmissbruk. 

Han uttryckte att på grund av detta samarbete så upplevde han mindre stress och oro inför 

problematiken. ”Björn” pratade om ”kryphål” i systemet som gör det möjligt för honom att 

säga nej när kunden ber om alkohol. Detta på grund av att man i samarbetet med kunden, 

läkare, förvaltare, chefer och personal utarbetade genomförandeplanen på så vis att kundens 

vilja var att försöka sluta konsumera alkohol, och därför skulle man stödja kunden i detta och 

fick vidare befogenhet att säga nej. Han beskrev också att hela hans arbetsgrupp arbetade åt 

samma håll för kundens välmående.  Detta styrks i nedanstående citat av ”Björn”: 

”… vi frågade [hen] om [hen] egentligen ville hålla på så 

här, ’vill du inte ha hjälp med det här?’ frågade vi. Och 

egentligen ville [hen] inte dricka … då fanns det på papper 

att [hen] ville ha stöd och hjälp i det här och då hade vi mer 
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befogenhet att kunna säga ifrån även om det inte egentligen 

är så […] det handlade om [hens] liv och att äta antabus och 

alkohol blir lite rysk roulett”.                     – ’ Björn’ 

”Jo men det är bra stöd, vi är bra synkad i gruppen och får 

mycket stöd från chefen. Vi jobbar åt samma håll hela tiden för 

att försöka undvika alkohol.”                      – ’ Björn’ 

 

Fyra av fem assistenter uttryckte att de önskar mer träffar med kollegor samt chefer för att prata 

av sig om just denna problematik, samt att frågan lyfts mer. Två av assistenterna uttalade att de 

tyckte att assistenterna många gånger behöver mer stöd av anhöriga till kunden. De berättade 

om situationer där anhöriga drack med kunden. Assistenterna upplevde att vissa anhöriga 

motarbetade kundens välmående genom att influera kunden till att konsumera alkohol, och 

menade att genom en bättre kommunikation med de anhöriga och att alla arbetar åt samma håll 

skulle det kännas tryggare för assistenten och förmodligen även för kunden. 

  Samtliga assistenter var noga med att påpeka att det sociala stödet har blivit mycket 

bättre genom åren och att man ständigt försöker att förbättra riktlinjerna kring denna 

problematik. Detta styrks i ”Paula” och ”Toms” citat nedan:  

”Det sociala stödet har blivit mycket bättre och blir det något 

problem så ringer vi våra chefer och försöker alltid lösa det.” 

– ’ Paula’ 

”… så skulle det aldrig få förekomma nu för det hade inte 

grundat sig så mycket då […] Man har arbetat fram 

riktlinjerna.”    – ’ Tom’  

 

I diskussioner kring det sociala stödet samtalades det om riktlinjer för assistenterna att förhålla 

sig till i denna problematik. I vårt material framkom det att samtliga assistenter upplever att 

riktlinjerna har blivit markant bättre genom åren, vilket innebär att informationen är tydligare 

om vad assistenterna får och inte får göra rörande problematiken. Dock uttryckte fyra av fem 

assistenter att riktlinjerna fortfarande inte är tillfredställande. Detta styrks i citatet nedan:  

    

”… det har varit så mycket olika riktlinjer och det var det att vi 

inte fick säga ifrån förut […] Då kunde man inte säga ifrån på 

samma sätt som idag, men egentligen kan man inte säga ifrån 

idag heller.”   – ’ Björn’ 
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6.3.1 ANALYS 

Ovanstående citat av ”Björn” visar hur otydliga riktlinjerna kan vara för assistenterna vilket är 

en riskfaktor och ett resultat av informationsbristen inom yrket som vidare kan skapa ohälsa 

hos assistenterna. Arbetsmiljöverket och SCB (2001) beskriver hur bristen på socialt stöd 

påverkar assistenter och ökar risken för negativ stress och därmed ohälsa. Fortsättningsvis 

förklarar arbetsmiljöverket hur handledning och samverkan är en viktig förebyggande resurs 

som ger positiva effekter på det psykosociala arbetsklimatet hos assistenterna samt bättre 

förmåga att strukturera, sätta gränser och prioritera i svåra situationer (Ibid).   

  Detta kan kopplas till ”Björn” som genom samarbete med både kund, läkare, 

förvaltare samt chef kunde utforma kundens genomförandeplan på så vis att hen ville få hjälp 

med sitt missbruk. Personalen kunde sätta tydligare gränser, vilket medförde förbättrad hälsa 

för alla inblandade. ”Björn” upplevde att stress och oro inte var lika påtagligt för honom tack 

vare att alla parter samverkade.   

  Detta kan kopplas till systemteorin då teorins syfte är att se hur helheten snarare 

än delarna påverkar och samverkar med varandra i ett system (Öquist, 2003).  En betydelsefull 

fördel i systemteorin som skedde i detta fall är samverkan, som bidrog till en positiv förändring 

för kunden, assistenten samt hela organisationen i det att man gemensamt arbetade fram 

förhållningssätt kring problematiken. ”Björn” var den enda assistenten som verkade ha 

erfarenhet av en situation där alla parter arbetade systemteoretiskt vilket resulterade i positiva 

resultat i en svår situation.     

  Resterande assistenter hade inte på samma vis erfarenheter av det tydliga 

systemteoretiska förhållningssättet, alltså samverkan mellan chef, kund, anhöriga, assistent 

etcetera. och man inte utformat samma tillfredsställande åtgärder kring 

missbruksproblematiken vilket resulterade i att helheten inte fungerade för parterna. Detta 

skapar otydligheter i yrket och resulterar i stress och oro vid beslutsfattningar i svåra 

situationer. Vidare låter därför assistenterna ofta sig styras av kundens självbestämmanderätt 

trots att det skapar en obekväm situation för assistenterna. Om riktlinjerna uppfattas som 

otydliga kan det betyda att assistenterna utför arbete som de inte tycker hör till 

arbetsuppgifterna. I förlängningen är det en orsak som i vissa fall kan leda till att assistenterna 

väljer att byta yrke (Larsson & Larsson, 2004).  

   ”Björns” situation visade inte bara på ett fungerande systemteoretiskt arbetssätt 

utan också på när de huvudgrupper som House (1981) presenterar, (Emotionellt, instrumentellt, 

informativt samt värderande stöd) fungerar som stöd. Arbetsgruppens gemensamma mål, att få 
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kunden nykter, samt den styrka som gruppens individer finner i varandra visar på det 

emotionella stödet. Vidare kan vi även se genomförandeplanen dvs. den praktiska handlingen, 

som ett slags instrumentella stöd. Kopplingar till det informativa stödet kan göras via läkarens 

information om och stöd i att kunden ej skall konsumera alkohol på grund av hens välmående, 

samt genom riktlinjerna från cheferna att hantera problematiken. Slutligen speglas det 

värderande stödet, i samtliga tidigare nämnda faktorer eftersom det stödet handlar om att ge 

positiv feedback och hjälp till självvärdering (Ibid).  

 

6.4 COPING 

I vårt resultat kunde vi tydligt se hur assistenterna på olika sätt hanterade sin stressiga tillvaro 

genom olika copingstrategier. Två av fem respondenter valde exempelvis att byta kund på 

grund av alkoholproblematiken hos kunden. Den ena kände att hon inte klarade av situationen 

längre på grund av att hennes egna erfarenheter gjorde sig påminda, att hon inte klarade av att 

se hur kunden blev nedbruten av alkoholen och situationen var svår att påverka. Den andra 

assistenten som valde att sluta hos kunden, gjorde det på grund av att hon när kunden var 

alkoholpåverkad fick ta emot många kränkande kommentarer som hon inte längre accepterade.

 ”Ulrica” och ”Paula” var dessa två som uttryckte detta i nedanstående citat:  

”Jag slutade ju arbeta där. [hos kunden] Inte bara därför … jag 

arbetade ju nätter med, men samtidigt blev det för mycket med 

mitt bagage att arbeta i det problemet.”     – ’ Ulrica’ 

    

”Jag kom till jobbet och kunden [...] då tog jag bara luren och 

ringde och sa ’vet du, du kan sparka mig! jag går inte ner till den 

här kunden mer jag tillåter inte att [hen] behandlar mig på det 

sättet’.”    – ’ Paula’ 

Assistenterna visade i intervjuerna hur de hanterar sin oro och stress. ”Ulrica” samt ”Paula” 

valde som sagt att sluta hos kunden, medan ”Björn” tillexempel. beskrev hur han kopplade bort 

arbetet genom att vrida upp volymen i bilen på vägen hem, han beskrev det som en sorts 

”kanal” tillbaka till vardagen. Detta till skillnad från ”Tom” som istället hanterade sin stressiga 

tillvaro genom att försöka tänka att det är kundens sjukdom som talar och lärde sig med åren att 

hantera detta problem. Detta förklaras i citaten nedan:  

”… det har att göra med hur man är som person, jag ventilerar 

på vägen hem från ett pass genom att vrida upp stereon på hög 
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volym som en kanal till vanliga livet… Men jag tycker, ibland är 

det jätte svårt att släppa jobbet, att man vet att det ligger 

någonting kvar. Men har man jobbat så pass länge så blir det 

ganska naturligt.”       – ’ Björn’ 

”Jag blir ledsen, tidigare tog jag åt mig och det kändes som att 

jag alkoholiserade kunden när jag matade [hen] med alkohol. 

Men nu försöker jag att tänka ’du måste tänka att det är [hens] 

sjukdom och [hen] vill dricka’, det blir mer erfarenhet med 

åren”.    – ’ Tom’ 

 

”Susanne” beskrev att hon hanterade kundens drickande genom att försöka lösa problemet på 

egen hand. Hon valde att sätta gränser och ”lura” kunden för både hennes och kundens bästa. 

Många gånger skedde detta utan kundens och chefens vetskap och var egna åtgärder och 

strategier utformade av assistenten själv. Hon berättade om situationer då hon ofta lurat kunden 

genom att hälla ut alkoholen ur groggen som också belyses i citatet nedan: 

”Jag spädde ut de där flaskorna med vatten och lurade [kunden]. 

’Titta där, nu kommer katten’ då hade man hunnit slagit ur 

groggen […] [hen] kom på mig en gång och då blev [hen] 

helgalen… då blev jag rädd.” ”Man blev småexpert på att lura 

[kunden].”     – ’ Susanne’ 

En annan assistent berättade att vissa i hennes arbetsgrupp hanterade situationen genom att ge 

kunden alkohol eftersom kunden i berusat tillstånd var mycket trevligare än i nyktert tillstånd 

varpå hennes arbetssituation upplevdes mycket mer hanterbar. Hon förklarade också att hon 

trodde att de gav kunden alkohol på grund av att de tyckte synd om kunden. Detta styrks i 

citatet nedan: 

”Det var ingen som tog det på allvar… Man har inte kunskapen 

och informationen i gruppen, jag tror de gav [hen] för att de tyckte 

synd om [hen].”                                 – ’ Ulrica’ 

I intervjun med ”Susanne” diskuterades hur hon tror att det är lätt att assistenter tar till 

”någonting” för att orka med det många gånger stressfyllda arbetet. Hon uttryckte att detta 

många gånger var en risk för mindre psykiskt starka assistenter, och misstänkte starkt att detta 

kunde förekomma inom yrket. Detta förklarar hon i citaten. 
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”Jag tror ibland att det lätt att man tar till någonting. Endera det 

här med droger, inte tunga… utan små piller och att de kan gå 

och klunka, det tror jag förekommer.”  – ’ Susanne’ 

 

”Susanne” var inte den enda som påtalade att det var viktigt att assistenter är psykiskt starka i 

sitt arbete. Samtliga assistenter i vår studie tog upp det i diskussionen och upplevde att de på 

olika sätt har växt av problematiken och blivit mer psykiskt starka idag och därför kan hantera 

sitt arbete på sina egna sätt. Detta förklarade ”Tom”:    

”Jag känner att jag är stark i mig själv och klarar av jobbet som 

assistent och kan hantera problemet med att kunden dricker.” 

 – ’ Tom’ 

6.4.1 ANALYS 

I vårt material av intervjuerna framkom att samtliga assistenter använde sig utav olika slags 

copingstrategier för att hantera sin stress. I de flesta fall kombinerar man olika slags 

copingstrategier för bästa möjliga hanterbarhet (Lazarus & Folkman, 1984).  

  Att säga upp sig eller att inte vilja fortsätta arbeta hos den aktuella kunden, kan 

tänkas vara en slags copingstrategi, dvs. ett slags undvikande av problemet (Persson, L-O,  

2007). Som nämnt är att säga upp sig är en vanlig strategi inom yrket personlig assistans på 

grund av den komplexa arbetsmiljön (Theorell, 2012). Denna copingstrategi framkom även i 

vårt resultat när två av assistenterna valde att inte fortsätta sitt arbete hos den aktuella kunden.  

  Den emotionsbaserade copingstrategin, vilken innebär att man fokuserar på hur 

känslorna ska hanteras i stressfyllda situationer var påtagligt i ”Björns” berättelser. Han 

kopplade bort och ventilerade negativa känslor genom att sätta på musiken på hög volym på 

vägen hem från jobbet. Vidare kan detta kopplas till ”Björns” copingresurser såsom hans tro på 

sig själv och hans positiva energi (Lazarus & Folkman, 1984).  ”Björn” påvisade också att han 

hade kontroll över sin situation, så kallad inre kontroll (Rotter, 1966 i Lazarus & Folkman, 

1984). Detta kan tänkas vara ett positivt resultat av den systemteoretiska arbetsmodellen som 

”Björn” och hans nätverk arbetade efter.   

  Att ”Susanne” valde att ”lura” kunden kan spegla den problemfokuserade 

copingen genom att hon försöker förändra situationen till det bättre, både för henne och för 

kunden (Lazarus & Folkman, 1984). ”Susannes” beskrivning om att assistenter tar till 

”någonting” kan tänkas visa hur bristen på systemteoretiskt arbetssätt samt socialt stöd skapar 

negativa copingstrategier. Arbetsrelaterad stress kan påverka vårt beteende som kan leda till att 
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individer börjar röka, söker tröst i alkohol eller mat, tar onödiga risker på arbetet eller i 

trafiken. Detta kan på sikt leda till sjukdom och för tidig död. Självmord är ett extremt men inte 

ovanligt exempel på ett sådant beteende. Detta är mer påtagligt hos känsliga individer 

(Theorell, 2012). Samtliga assistenter var eniga om att om man ska arbeta som personlig 

assistent så bör man vara en psykiskt stark person.    
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7. DISKUSSION   

 

Studien visar att yrket som personlig assistent ofta är ensamt. Man får skapa sin egen yrkesroll i 

avsaknaden av arbetskamrater och brist på socialt stöd. En extra utsatt situation blir det när 

kunden lever med alkoholmissbruk. Huvudresultatet av vår studie har visat att de personliga 

assistenternas psykosociala arbetsmiljö påverkas negativt av denna problematik genom att de 

upplever stress och oro.  

  I intervjuerna diskuterades komplexiteten i självbestämmanderätten när kunder 

lever med alkoholmissbruk och personliga assistenternas egna gränsdragningar gällande denna 

problematik. Samtliga assistenter uttryckte att självbestämmanderätten är viktig men att det 

samtidigt i problematiken gällande kundens alkoholmissbruk måste finnas gränser. I dagsläget 

finns det inga gränser, det är mer ett undantag än en regel att säga nej och sätta gränser till 

kundens alkoholkonsumtion. Assistenterna upplevde det som ett stort problem och att de utsatte 

kundens liv för fara om de inte fick sätta mer gränser, samt att de själva påverkades negativt i 

form av oro och inre stress. Detta skapade etiska dilemman för assistenterna gällande 

självbestämmanderätten när de såg hur nedbruten kunden var av alkoholen, samtidigt som de 

visste att det är kundens val hur denne vill leva sitt liv.  

  Assistenternas psykosociala arbetsmiljö påverkas negativt av kunder som 

missbrukar alkohol. Detta var påtagligt i deras berättelser om hur de upplever stress och oro i 

dessa situationer. På grund av otydliga riktlinjer och avsaknad av tillräckligt socialt stöd 

kombinerat med bristande kunskap om lagar och missbrukarbegreppet skapades en osäkerhet 

och vidare olika stressmoment för assistenterna. Detta är ett resultat som visar hur den 

psykosociala arbetsmiljön påverkas av denna problematik (Larsson & Larsson, 2004).  

Dock var samtliga assistenter noga med att påpeka att de upplevde att riktlinjerna och stödet 

har blivit bättre genom åren. Framförallt en av assistenterna ”Björn” upplevde att hans 

arbetssituation har blivit markant bättre. ”Björn” hade idag tillräckligt med stöd och riktlinjer 

att förhålla sig till gällande denna problematik och vi såg kopplingen till systemteorins positiva 

effekter i arbetsförhållandena för assistenten när samtliga parter samverkade runt kundens 

alkoholmissbruk.  

  Som en följd av den utsatta yrkesrollen och många gånger svaga riktlinjer kring 

denna problematik samt brist på socialt stöd resulterade detta i att assistenterna utvecklade egna 

copingstrategier för att kunna hantera sin situation. Några assistenter utvecklade 

problemfokuserad coping vilket betyder att man försöker förändra situationen (Lazarus & 

Folkman, 1984) genom att trotsa kundens självbestämmanderätt och välja att lura kunden 
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genom att tillexempel späda ut alkoholen för att både hjälpa sig själv såväl som kunden. Andra 

upplevde emotionell coping och hanterade stressen genom att tillexempel. intala sig själv att 

”det är kundens sjukdom som talar”. Resultatet visade att samtliga assistenter påverkades 

subjektivt, vissa kände sig starkare och vissa svagare. De assistenter som kände sig starkare 

upplevde sig ha bättre kontroll av situationen och därmed kan sägas att de upplevde ”inre 

kontroll” som beskrivs i copingteorin (Rotter 1966 i Lazarus 6 Folkman). Tydligt var att de 

assistenter som inte arbetade utifrån samma systemteoretiska strategier hade sämre 

psykosociala arbetsförhållanden och vidare vidtog annorlunda copingstrategier såsom 

tillexempel välja att sluta hos kunden som är en undvikande copingstrategi när man undviker 

problemet (Hwang, 2007). ”Susannes” påstående om att många assistenter tar ”någonting” 

såsom att dricka sig berusad, att utveckla ätstörningar, att ta mer risker etcetera. kan vara 

exempel på negativa copingstrategier som skapas under bristande systemteoretiskt arbetssätt 

och bristande socialt stöd. Detta kan på sikt leda till ohälsa och för tidig död.  

  För att undvika sådana extrema följder vill vi ge förslag till preventiva åtgärder. 

Ledningen bör tydligt lyfta fram problemet med kunder som lever med alkoholmissbruk för att 

medvetandegöra detta. Viktigt är också att assistenterna får en ökad kunskap om 

alkoholmissbruk, samt om lagar kring arbetsmiljön. Även tydligare riktlinjer och mer socialt 

stöd i form av samverkan av alla parter för hanteringen av kundens missbruksproblematik 

behövs. Slutligen bör även assistenterna få mer stöd i form av fler tillfällen att diskutera 

problemet och ytterligare hjälp med hanteringen av sina stressfyllda arbetsförhållanden. 

Tillfredställande socialt stöd och riktlinjer kan många gånger vara svårt att uppnå just inom 

personlig assistans och dilemmat kring kundens alkoholmissbruk, eftersom AML och LSS 

självbestämmande överlappar varandra och skapar gråzoner i lagarna (Socialstyrelsens etiska 

råd, 2007). Det vi däremot vill uppmärksamma är att oavsett om man kan lösa problemet eller 

inte är det viktigt att lyfta denna problematik, att ledningen vågar ta tag i frågan och försöker 

avhjälpa ohälsa hos assistenterna genom att utforma information och andra stödåtgärder till 

dem (Arbetsmiljöverket och SCB, 2001).    

  Som en tänkbar analys kan vi utifrån vår studie se att vissa assistenter kan 

utveckla ett medberoende till kunder som lever med ett alkoholmissbruk, speciellt i situationer 

där den psykosociala arbetsmiljön inte är tillfredsställande och assistenten har arbetat hos 

samma kund under en längre tid (vilket de oftast gör).   

Det vi har sett i vår studie är att assistenterna upplever oro och stress som kan tänkas vara en 

början på ett medberoende. I resultatet framkom att vissa assistenter gav alkohol till kunden för 

att de tyckte synd om kunden, och kände medlidande. Detta att tycka synd om något och stjälpa 
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istället för att hjälpa är en central del i medberoendeproblematiken. Det blir dock en komplex 

situation när självbestämmanderätten regerar. I studien framkom även andra uttryck som 

förstärkte tankarna om medberoende ytterligare men samtidigt kunde vi se ett slags 

professionellt förhållningssätt hos assistenterna vilket motsäger analysen om medberoende. 

Med detta sagt kan vi ändock inte helt utesluta att assistenterna kände något slags mer eller 

mindre medberoende.  

   Forskare har upptäckt att flertalet individer i nära förhållanden med missbrukare 

utvecklar liknande reaktionsmönster och olika strategier för att stå ut (Beattie, 1990). 

Medberoende kan förklaras på olika sätt, vissa forskare beskriver orsaken, andra symtomen, 

andra förklarar mönstren eller smärtan. Medberoende är komplext och teoretiskt svårt att 

förklara i några få meningar men Söderling (2002) definierar medberoende såsom när en 

normal omsorg, omtanke och oro har blivit en överdriven självdestruktiv empati. Medberoende 

kan vara progressivt, vilket betyder att ju sjukare individer omkring oss blir desto mer intensivt 

börjar de medberoende att reagera. Det som startade med en oroskänsla kan leda till isolering, 

depression och vidare till psykiska eller fysiska sjukdomar (Beattie, 1990).   

  Detta är något vi vill lägga som förslag till fortsatt forskning, att undersöka risken 

för personliga assistenter att utveckla ett medberoende till kunder som lever med 

missbruksproblematik. 

  Vi hoppas med vår studie att den har genererat en ökad förståelse kring den 

problematiken personliga assistenter står inför när kunder lever med alkoholmissbruk, och att 

den frågan lyfts inom verksamhetsområdet för att en bättre psykosocial arbetsmiljö ska kunna 

utvecklas.  
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BILAGOR 

MEDVERKAN I STUDIE  (BILAGA 1) 

 

Förfrågan om medverkan i studie.  

Hej! 

Vi heter Katarina Sandelin och Nina Lahtinen och är studenter vid Högskolan i Gävle.  

Vi läser nu sjätte av sju terminer på socionomprogrammet och har påbörjat den kurs där vi skall skriva 

vår C-uppsats.   

  Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur personliga assistenter beskriver att deras 

psykosociala arbetsmiljö påverkas när kunden lever med alkoholmissbruk.   

Vår förhoppning är att denna undersökning kommer generera ökad förståelse kring problematiken, ett 

bättre förhållningssätt samt eventuellt tydligare riktlinjer för assistentera för att fortsättningsvis kunna 

arbeta preventivt.   

  För att detta skall kunna vara möjligt betyder det att vi behöver frivilliga individer som arbetar 

som personliga assistenter och som har haft eller har erfarenhet av att arbeta med kunder som lever med 

alkohol missbruk, och som kan tänka sig att ställa upp på enskilda intervjuer.  

Ett alkoholmissbruk är i huvuddrag en individ som förtär alkohol i den grad att konsumtionen har blivit 

en central aktivitet i livet och förtäringen av alkohol prioriteras före andra viktiga aspekter. 

  Intervjuerna kommer att äga rum under veckorna 16 och 17 och beräknas ta ca 45 minuter. För att 

undvika att väsentlig information faller bort så är vår önskan att utöver antecknandet även spela in 

intervjuerna. Självklart bestäms intervjuplatsen och tiden av intervjupersonen. 

Av vikt är att belysa att deltagandet är frivilligt och att intervjupersonen när som helst, utan att behöva 

förklara sig kan avbryta sitt deltagande i undersökningen.   

  Vidare kommer även undersökningen behandlas konfidentiellt, vilket innebär att privata uppgifter 

eller data som kan identifiera deltagarna inte kommer att avslöjas och allt kommer att behandlas 

anonymt. Vi kommer fortsättningsvis att avidentifiera intervjupersonerna i arbetet samt behandla 

eventuella karaktäristiska ord och uttryck som kan förknippas med identifikation. Allt material kommer 

att förvaras utom räckhåll för obefintliga och efter bearbetningen av materialet kommer råmaterialet att 

raderas.  

  C-uppsatsen kommer att finnas tillgänglig under sommaren 2014 via DiVAS hemsida: 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf  

  Lämna ditt intresse genom att maila, smsa eller ringa Katarina eller Nina. Ni som lämnar intresse 

till att delta i studien kommer vi att kontakta via telefon för att komma överrens om tid och plats för 

eventuell intervju.   

Om du personligen inte vill delta men känner någon annan med samma erfarenheter inom personlig 

assistans som kanske vill, önskas att ”förfrågan om medverkan i studie” vidarebefordras till hen.  

  Har du frågor inför intervjun eller andra funderingar får du gärna kontakta oss eller vår 

handledare Åsa Vidman. Svar önskas senast 9/4 2014. 

Med vänliga hälsningar Katarina Sandelin och Nina Lahtinen.  

 

 

 

 

 

Katarina Sandelin  

Mail: Kattisss@hotmail.com 

Telefon: 076 7791025  

 

Handledare: Åsa Vidman Högskolan i 

Gävle  

Mail: Asa.vidman@hig.se  

Nina Lahtinen  

Telefon: 070 2588699  

 

Handledare: Åsa Vidman 

Mail: Asa.vidman@hig.se 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf
mailto:Kattisss@hotmail.com
mailto:Asa.vidman@hig.se
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INTERVJUGIUDE (BILAGA 2) 
  

 

Bakgrundsfrågor 
– Ålder  

– Utbildning  

– Hur länge har du arbetat som personlig assistent? 

– Hur länge har du arbetat hos kunden som lever med alkoholmissbruk?   

Kunskaper inom alkoholmissbruk   
– Hur ser din kunskap ut om alkoholmissbrukar begreppet?  

– Hur ser informationen ut på arbetsplatsen inom detta begrepp?  
Självbestämmanderätten 

– Hur ser din kunskap ut om självbestämmanderätten?  

– Kan du beskriva hur du uppfattar kundens möjlighet att konsumera alkohol? 

Gränsdragning  

– Kan du beskriva din personliga gränsdragning gällande kundens överkonsumtion av alkohol? 

– Vad gör du i den situationen när du sätter gränser?   

– Hur påverkas din personliga gränsdragning av kundens överkonsumtion av alkohol när du 

arbetar ensam?  

– Hur påverkas din personliga gränsdragning av kundens överkonsumtion av alkohol när du 

arbetar i kundens hem? 

– Hur påverkas du av det etiska dilemmat som kan uppstå när kundens självbestämmanderätt 

motsäger dina personliga etiska värderingar gällande denna problematik? 
Psykosocial arbetsmiljö 

– Kan du beskriva en specifik händelse gällande problematiken när kunden lever med 

alkoholmissbruk? 

– Hur påverkas du av att arbeta ensam i denna situation?  

– Hur påverkas du av att arbeta i kundens hem?  

– Hur påverkas du av kundens alkoholmissbruk?  

– Har ni några tydliga riktlinjer hur ni ska arbeta kring denna problematik?  

– I så fall vilka?  

– Hur upplevde du den situationen?   
Socialt stöd 

– Kan du berätta om vilket stöd du känner att du får gällande denna problematik? 

– Hur ser stödet ut från chefer för personliga assistenter gällande denna problematik när kunde 

lever med alkoholmissbruk?  

– Hur ser stödet ut från kollegor för personliga assistenter gällande denna problematik när 

kunde lever med alkoholmissbruk? 

– Hur ser stödet ut från förmyndare och godemän för personliga assistenter gällande denna 

problematik när kunde lever med alkoholmissbruk? 

– Hur påverkas du av det bristande stödet? / Hur påverkas du av det stöd du får? 

– Har du någonting mer du vill tillägga?  
 


