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Personliga assistenters syn på sin yrkesroll 

 
Mathias Malmgren Jäll 

 
 

Personlig assistans kan anses som unikt i Sverige i sitt utförande och 
ges till personer med funktionsnedsättning. Huvuduppgiften för en 
assistent är att stödja individen till ett aktivt liv utefter dennes behov 
och vilja. KASAM tas upp som en viktig del då teorin utgår från att alla 
individer ska ha en meningsfull tillvaro. Studiens syfte var att 
undersöka hur personliga assistenter ser på sin yrkesroll idag. Sju 
kvinnor och en man intervjuades från samma organisation under 35 
minuter vardera. Intervjuerna meningskoncentrerades sedan och ur 
analysen framkom fyra centrala teman som resultatet sedan baserades 
på: 1) motivation, roll och yrkets innebörd, 2) bemötande och 
förhållningssätt, 3) arbetets innehåll, samt 4) socialt stöd och trygghet. 
Yrkesrollen för en assistent handlar om: (1) känna sig behövd, (2) 
fungera som ett stöd, (3) inget genomtänkt arbetssätt finns, (4) 
rutinmässig vardag, (5) bristfälligt chefsstöd, (6) anställningstrygghet. 
Ingen samhörighet bland assistenterna inom organisationen finns. 
  
Keywords: personal assistance, profession, disabilities, KASAM, 
treatment 
 
 Inledning 

 
 

Independent Living-rörelsen i USA var de som på 1970-talet från början gjorde det möjligt för 
personer med funktionsnedsättning att skapa sig en frihet och kontroll kring sina egna liv, både 
genom att få till en omfördelning av den ekonomiska välfärden samt stöd av samhället 
(Mladenov, 2012). I Sverige fick det sitt genombrott 1983 då kooperativet Stockholm 
Independent Living (STIL) bildades som ett alternativ till kommunal hemtjänst och ett avtal 
med Stockholms kommun slöts (Larsson, 2008). Handikappreformen LSS (Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, Lagen 1993:387) infördes sedan i Sverige första januari 
1994 för en del personer med funktionsnedsättning. Personlig assistans är en av tio olika 
insatser som finns inom LSS och är utarbetat utefter den enskilde individens grundläggande 
behov, samt att den ska skapa förutsättningar för ett liv på lika villkor och dessutom ge individen 
möjligheter till att leva ett aktivt liv vilket ska vara baserat på individens egen vilja. Endast ett 
fåtal personer, så kallade personliga assistenter ska ge det här stödet vid de situationer som det 
krävs. För att få rätt till insatser gällande personlig assistans måste individen tillhöra en av de 
tre personkretsarna som finns. Personkretsarna innefattar personer som har en 
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personer med begåvningsmässig 
funktionsnedsättning eller hjärnskada, eller personer med varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2007).  

Sverige anses som unikt i sitt utförande av personlig assistans. Det beror på att såväl personer 
med fysiska som med psykiska funktionsnedsättningar kan få rätt till den här typen av assistans 
samt de lagar som styr de här rättigheterna. Vidare att den som blir bifallen personlig assistans 
också kan välja vilken uppdragsgivare (offentlig eller privat) som ska utföra tjänsten. Som en 
jämförelse så finns personlig assistans i de nordiska grannländerna Danmark, Norge och 
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Finland inte införda i en rättighetslag, utan där ställs i stället stora krav på att den 
funktionsnedsatte ska organisera eller styra sin assistans på egen hand (Larsson, 2008).  

Det finns två huvudtyper av bostäder som utvecklats i samband med institutionsvård för 
personer med funktionsnedsättning. Den ena formen är en typ av gruppbostäder där de 
funktionsnedsatta bor på samma plats, ofta i samma fastighet och där anställd personal arbetar 
som stöd till personer som är i behov av det. Den andra formen är personer med 
funktionsnedsättning som bor i sin egen bostad och där personal arbetar som stöd i individens 
hem (Mansell & Beaddle-Brown, 2009). 
 
 Personlig assistent som yrke 
 
I Sverige finns det ungefär 50 000 personer som arbetar som personlig assistent. Huvudkärnan 
i arbetet för den här yrkeskategorin är att stödja personer med funktionsnedsättning på ett sådant 
sätt som bidrar till att levnadsstandarden och delaktigheten i samhället ökar. Själva 
arbetsuppgifterna kan variera mycket beroende på olika variabler så som personens 
funktionsnedsättning, ålder, fritidsintressen och familjesituation (Socialstyrelsen, 2007). 
Livskvalitén hos en individ kan sägas ha ett samband med dennes funktionsnivå där rekreation, 
aktiviteter och fritidsintressen kan anses som de viktigaste delarna för den funktionsnedsatte, i 
andra hand kommer de grundläggande behoven (McIntyre, Kraemer, Blacher, & Simmerman, 
2004). Utarbetade arbetsplaner som är individanpassade finns ofta att följa med dagligt 
återkommande insatser samt konsekvenser för funktionshindret, medicinhantering och 
nätverkskarta. Dock så saknas det i många fall en arbetsbeskrivning för assistenten där ett 
innefattande förhållningssätt ingår om hur obekväma situationer kan förebyggas. Handledning 
och stöd anses ändå viktigt för att arbetet ska underlättas (Socialstyrelsen, 2007). En handledare, 
exempelvis enhetschefen i organisationen träffar då personalen enskild eller i grupp för att 
diskutera sådant som är relaterat till arbetet. Handledaren/chefens roll är då att stödja personalen 
i deras arbete så att det som sker ska kunna bearbetas samt följas upp (Larsson, 2008).  

Tidigare forskning från Socialstyrelsen visar att yrkesgruppen generellt kan beskrivas som 
att det råder en övervägande representation av kvinnor och att det vanligaste åldersspannet är 
25-44 år. Var tredje person har en utländsk bakgrund.  Av de som är fackligt anslutna har två 
av tre minst tre års erfarenhet av yrket. Gruppen som är fackligt anställda uppgår till cirka 50 
procent. Bland den andra hälften så betecknas personalomsättningen inom yrkeskåren som stor 
och att många ser yrket som ett genomgångsarbete. Det råder även en brist i att kunna rekrytera 
nya personer inom yrkesområdet. En orsak som kan vara att andelen heltidstjänster inom yrket 
är låg, bara en av fyra arbetar full tid, vilket är en följd av att många funktionsnedsatta inte har 
ett behov som kräver större omsorg (Socialstyrelsen, 2007). 

Utbildningsnivån inom yrkeskåren ses som varierande, vård- och omsorgsutbildning 
dominerar men tidigare forskning från Socialstyrelsen pekar ändå på att 29 procent i branschen 
har en högskoleutbildning. En förklaring till den siffran är att många studenter kombinerar 
högskolestudier med att arbeta som personlig assistent (Socialstyrelsen, 2007). Krönmark 
(2001) menar dock att yrkeskåren personliga assistenter är så pass stor att utbildningsnivån 
borde höjas och ger förslag på ergonomi, lagar, etik och bemötande som olika utbildningar som 
personliga assistenter kan genomgå. Socialstyrelsen (2007) menar på samma sätt att genom en 
gemensam utbildningsgrund att utgå ifrån är chansen större att yrkesidentiteten höjs samt att 
arbetet kunde få ett större erkännande samt att arbetsinsatsen blir bättre.   
I själva yrket förekommer det ofta fortbildning bland assistenterna men tidigare forskning kan 
påvisa att en kunskapsbrist om den funktionsnedsattes problematik råder, till exempel om 
gällande sjukdomsbild samt mediciners följder och biverkningar. Det kan leda till att assistenten 
känner sig osäker i sin yrkesroll (Ahlström, Sundmark, & Wetterstrand, 2001). Det går även att 
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se en konflikt i att brukaren värderar andra kompetenser än de formella medan ofta 
arbetsgivaren utgår från det motsatta förhållandet genom att till exempel värdera en 
vårdutbildning högt vid anställning inom en organisation (Socialstyrelsen, 2007). 

Där de största resurserna kan sägas läggas är på den funktionsnedsatte och dennes 
perspektiv. Assistenten kan bli delaktig genom kvalitetssäkringen av den funktionsnedsatte men 
det anses saknas en plan med bedömningsgrund för yrkesgruppens kvalité (Socialstyrelsen, 
2007). Departementserien (2001) anser att det bemötande som assistenten har vara av största 
vikt för att skapa ett förtroende hos den funktionsnedsatte. Även att en tillit mellan personal och 
den funktionsnedsatte skapas där en tilltro sker till den funktionsnedsattes kapacitet till 
medbestämmande och inflytande över sin egen vardag (Socialstyrelsen, 2014). Patterson, Curtis 
och Reid (2008) lägger vikten vid hur viktigt det är att en relation byggs upp mellan den 
funktionsnedsatte och dennes personal så att en trygghet kan skapas samt att verksamt lyssna 
och vara aktiv. De menar att det då blir enklare att nå fram med sina budskap. Det sociala klimat 
som råder är vidare av stor roll för hur den funktionsnedsattes beteende fungerar (Langdon, 
Swift, & Budd, 2006). Även på vilket sätt som självaktning visas och insikt för den 
funktionsnedsattes integritet för att undvika kränkning är beståndsdelar som assistenten måste 
kunna leva upp till, samt framförallt hur mottaglig assistenten är att ge den funktionsnedsatte 
det stöd den behöver om det ställs sådana krav. Att kunna läsa av den funktionsnedsattes 
föresatser samt ha god empati och ett praktiskt kunnande. Lägg därtill att det även kan krävas 
extra kvalifikationer i vissa fall om till exempel den funktionsnedsatte är ett barn 
(Departementserien, 2001).  

De personliga assistenterna upplever att arbetet är mer psykiskt krävande än fysiskt, en 
anledning till det är att arbetet är förlagt till någons hem samt att förekomsten av hot och våld 
finns med i bilden både från den funktionsnedsatte samt anhöriga (Ahlström et al., 2001; 
Krönmark, 1997). Yrket klassificeras ändå som fysiskt krävande och enligt Socialstyrelsen 
(2007) och det förekommer lyft på mer än 15 kilo per dag. Det finns vanligtvis lyfthjälpmedel 
för det ändamålet men det är långt ifrån säkert att de används eller finns i hemmet. Det beror 
på att det finns både brukare och anhöriga som vill bevara den hemmiljö som finns utan 
hjälpmedel vilket gör att lagar om hur det ska bestämmas kan hamna i konflikt med varandra. 
I det här fallet kan då rättighetslagen konkurrera ut arbetsmiljölagen (Socialstyrelsen, 2007). 
Om personal känner sig stressade på sin arbetsplats ökar även risken för att incidenter kan ske 
(Rose & Rose, 2005). En annan faktor för att tillbud kan ske är om kommunikationen är 
bristfällig (Hemsley & Balandin, 2014).  

 Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt 
 
Det är personalen på sin arbetsplats som kan göra skillnad genom att ge en person med 
funktionsnedsättning bättre förutsättningar till en meningsfullare tillvaro. Det kan göras genom 
att använda sig av ett pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt, PFA, som grundar sig i 
Anonovskys teori om KASAM där omsorgsverksamhet ska utformas så att den stärker en 
persons KASAM med olika aktiviteter som ger en meningsfullare vardag och ger möjlighet till 
att nå en större begriplighet. PFA är ett arbetssätt som kan anses som ett hantverk i det sätt som 
ett stöd ges i vardagen. Arbetet har ingen slutpunkt utan ska fortlöpa och sker mer genom det 
förhållningssätt samt inställning som uppvisas till sitt arbete och sker under ständig utveckling. 
Det innebär att kunna anpassa sig genom ett bra bemötande, visa ett förhållningssätt till den 
miljö som personen med en funktionsnedsättning vistas i. Även att ha ett öppet sinne för att nå 
en ökad förståelse för vad som sker (Gustafsson, Lindström, & Löwenborg, 2015). PFA knyter 
an på ett bra sätt till KASAM och den salutogena hälsoteorin av Antonovsky (1987) och passar 
bra in på området för omsorg och personlig assistans, då det handlar om att leta kunskap om en 
individ som finns under ytan och inte bara det som är uppenbart ovanför ytan. Teorin om 



  4  
KASAM tillskrivs därför ett betydande utrymme i den här studien då synsättet ger både 
personen som arbetar med att stödja en funktionsnedsatt samt den funktionsnedsatte möjligheter 
till en mer hanterbar tillvaro sett över tid - en meningsfullare tillvaro (Gustafsson et al, 2015).    
 Utmaningar, arbetsengagemang och KASAM 
 
För att kunna behålla hälsan, trots att en individ utsätts för prövningar, utarbetade Aaron 
Antonovsky (1987) teorin om salutogenes (hälsans ursprung) där han hittade känslan av 
sammanhang (KASAM). Teorin har en avgörande betydelse för hur en person klarar av 
stressande situationer under sin livstid och samtidigt kan förstå det begripliga och förutsägbara 
med det. De tre komponenterna inom KASAM är; begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Komponenterna avser att kunna förstå vad som händer i världen och förstå 
innebörden av det, att även ha resurser att hantera det som händer samt att de utmaningar som 
man ställs inför är värda att engagera sig i (Antonovsky, 1987, Reid & Quayle, 2008).   

Det salutogena synsättet har sin inriktning på individens egna resurser för att skapa en bättre 
hälsa. Det är de tillgångar en individ har som är viktiga, inte själva hälsan i sig. Individen utsätts 
i sin vardag för olika påfrestningar, möjligheter, vägval att kunna påverka saker och det 
salutogena perspektivet utgår där från att kunna se individen i sitt sammanhang, vilket kan vara 
sin egen bostad eller specifika ställen samt även familj, anhöriga och omsorg till exempel. 
Inriktningen för synsättet ska hela tiden sträva mot framtiden och dess möjligheter att klara av 
det som sker (Antonovsky, 1987). Varje individ befinner sig enligt KASAM hela tiden mellan 
hälsa och ohälsa där välbefinnandet är mer eller mindre bra, där ju mer meningsfullhet som kan 
ses i sin tillvaro desto mer meningsfullt blir livet (Reid & Quayle, 2008).  

Den synvinkel som det salutogena teorin bjuder tillsätts en stark tillit till individens känsla 
av sammanhang vilket innebär att meningsfullhet och begriplighet ska spegla tillvaron för en 
person med en funktionsnedsättning. Synsättet skapar möjligheter för individer att få en mer 
funktionell tillvaro och för personer som yrkesmässigt arbetar utifrån det här synsättet ger det 
möjlighet att ge stöd till personer så att de kan bli mer självständiga och därmed också nå en 
meningsfullare vardag. För att nå dit krävs en situationsorienterad omsorg där handledning kan 
ges i situationer där en person med funktionsnedsättning behöver det så att individen på ett 
begripligt sätt förstår innebörden av det den gör. Därmed skapas också förutsättningar för att få 
en meningsfullare tillvaro (Gustafsson et al. 2015). 

Patterson et al. (2008) slutsats bygger på samma princip att genom en kartläggning 
tillsammans med den funktionsnedsatta komma fram till vad som ligger till grund för den 
problematik eller den psykiska ohälsa som råder och på det sättet medvetandegöra och skapa 
en begriplighet kring det, för att på ett enklare sätt kunna hantera och lösa problem.  

Det är personalen som på sin arbetsplats kan göra en distinktion genom sitt sätt att ge stöd 
åt en funktionsnedsatt person för att den individen ska nå en innehållsrik vardag. Genom att ha 
sin utgångspunkt i varje enskild individs förutsättningar där kompetenserna tas tillvara på och 
där problemen uppvägs ger det ett förhållningssätt att ens arbete hela tiden sker under en ständig 
utveckling. Att ha förmågan att kunna anpassa sig till den funktionsnedsatte genom 
beståndsdelar som bemötande samt ha ett öppet sinnelag för att skapa förutsättningar att nå en 
meningsfull tillvaro. Genom ett sådant arbetssätt ökar chanserna för att uppleva KASAM, en 
meningsfullare tillvaro (Gustafsson et al., 2015).  

Ur personalens perspektiv tillkommer även andra faktorer så som att ha ett 
arbetsengagemang. Det innebär att vara positivt inställd till sitt arbete så att en självuppfyllelse 
kan nås. Det måste även ske över tid och inte vara kortsiktigt samt att det ska kunna avspegla 
en helhetsbild av individens känslomässiga tillstånd och intellektuella funktioner. För att kunna 
nå ett arbetsrelaterat välbefinnande, alltså ett arbetsengagemang finns tre dimensioner som 
behöver uppnås. Det första är att personen i sin arbetsroll har en vilja att anstränga sig, även vid 
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motgångar samt uppvisa en energi. Den andra dimensionen är att visa på ett engagemang och 
entusiasm, att känna sig betydelsefull i sitt arbete, att kunna göra skillnad och se de 
arbetsuppgifter som utförs som en utmaning. Den tredje dimensionen är absorbering, att ha en 
koncentrationsförmåga över sitt arbete så att tiden går fort och att det kan vara svårt att koppla 
loss från sitt arbete för att personen är så involverad i det (Schaufeli, Salanova, González-Romá, 
& Bakker, 2002). Enligt Furnham, Eracleous och Chamorro-Premuzic (2009) är det sedan så 
att variationsgraden för hur motiverad varje individ är i sin arbetsroll är väldigt stor trots att 
samma arbetsuppgifter utförs vilket har med arbetsattityden att göra. I det sammanhanget går 
det att tala om inre och yttre motivation. Inre motivation kommer inifrån än själv där intresset 
för sitt arbete är stort. Den yttre motivationen kommer istället från exempelvis av den lön som 
utgår för det arbete som utförts (Furnham, 2005). I Clark, Oswald och Warrs (1996) studie 
menar de att kvinnor i högre grad drivs av den inre motivationen och män tvärtom, av den yttre 
snarare än den inre vilket kan ha sin förklaring i att kvinnor värderar sitt arbete på ett annorlunda 
sätt än män gör och därför har lägre ställda krav på sitt arbete vilket gör dem mer motiverade. 
Även åldern är av betydelse enligt samma studie arbetsmotivationen är hög i tidig ålder, sjunker 
när personen är cirka 40 år och ökar igen när pensionsåldern närmar sig.      Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den här studien är att undersöka hur personliga assistenter uppfattar sin yrkesroll 
där förhållningssättet mot den funktionsnedsatte ingår. KASAM har en betydande del i studien 
då den salutogena teorin inom omsorgsverksamhet är väldigt användbar då den har sin 
utgångspunkt i att alla individer ska få en meningsfullare tillvaro.  Studien görs med anledning 
av att kunna få en bild av hur läget ser ut idag inom personlig assistans för att kunskapen ska 
öka inom området, samt att kunna ha den här studien som en utgångspunkt när fortbildning 
sedan sker inom yrkeskåren. Skillnader i fortsatta studier kan då upptäckas i ett senare skede 
som kan ge förbättringar både för personliga assistenter samt de funktionsnedsatta. Studien kan 
alltså vara intressant för de som kommer i kontakt med personliga assistenter, till exempel; 
chefer, funktionsnedsatta och anhöriga. Frågeställningen är: Vad har personliga assistenter för 
syn på sitt arbete?   
 
 Metod 

 
 Deltagare 

 
Empirin har tagits fram med hjälp av åtta deltagare som arbetar inom personlig assistans inom 
en organisation i Mellansverige. Samtliga tillhörde samma organisation, men arbetade under 
fyra olika chefsområden. Därför handplockades två assistenter från varje chefsområde med 
hjälp av organisationen för att kunna öka generaliserbarheten.  De åtta assistenterna bestod av 
sju kvinnor och en man i åldern mellan 34-60 år (M = 50.28, SD = 7.64). Alla kan sägas ha en 
lång bakgrund och erfarenhet inom sitt yrke år (M = 16.28, SD = 7.96). Ingen ersättning utgick 
för intervjuerna.  
 
 Material 
 
Intervjuernas utformning var kvalitativ och semistrukturerad. Den utgick därmed från en 
intervjuguide där 16 frågeställningar formulerats där assistenterna fritt kunnat beröra de 
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områden inom frågeställningarnas inriktning som de funnit mest relevanta utifrån varje 
respondents perspektiv. Intervjufrågorna kretsade kring personlig assistans och hur 
respondenterna ser på sin yrkesroll idag. Ett frågeexempel var: ”Berätta hur du ser på ditt 
förhållningssätt gentemot brukaren, till exempel hur du ser på bemötandet och 
självständigheten”. För att nå en ökad förståelse ställdes också följdfrågor till en del 
frågeställningar för att kunna utveckla tankegångar. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 
mobiltelefon.  
 Procedur 
 
Proceduren startades upp med att ett missivbrev utformades som kom assistenterna till känna 
ungefär en vecka innan den första intervjun påbörjades. Där framgick intervjuns syfte, att den 
var frivillig att delta i, att den skulle spelas in samt att det stod respondenterna fritt att avbryta 
intervjun eller välja att inte besvara frågor de upplevde obekväma. Vidare att materialet 
hanterades konfidentiellt och bara användas för forskningens ändamål, allt efter riktlinjerna från 
Vetenskapsrådet (2011). Missivbrevet skickades via mail till ansvarig part inom organisationen 
som vidarebefordrade det till assistenterna. Intervjuerna tog cirka 35 minuter att göra och 
genomfördes i ett rum i en av organisationens lokaler som de upplåtit. Intervjuerna gjordes vid 
fyra olika tillfällen med två efterföljande intervjuer åt gången. 

Själva intervjuerna genomfördes på så sätt att respondenterna ännu en gång informerades 
om de etiska principerna från Vetenskapsrådet (2011) samt syftet för intervjun och att den skulle 
spelas in. Intervjusituationen inleddes efter det med några frågor om assistenternas bakgrund 
innan mer specifika frågor om yrkesrollen ställdes. För att tiden inte skulle överskridas ställdes 
en ny fråga när respondenten tystnat. Efter intervjun tackades respondenten för sitt deltagande 
samt så kontrollerades att respondenten mådde bra och att något inte kändes obekvämt. Detta 
eftersom risken finns att områden berörts som respondenten kan uppleva som för känslomässiga 
och personliga (Kvale & Brinkmann, 2014).     
 
 Databearbetning 
 
Studien har haft en induktiv ansats. De data som samlats in är utifrån studiens syfte. En ökad 
förståelse har sedan nåtts efter att varje intervju genomförts. Det hermeneutiska perspektivet 
ligger till grund för datainsamlingen då det perspektivets inriktning är tolkningen av meningen 
med vad som sägs och dess innebörd. Forskarens förförståelse och insamlade data leder sedan 
till att ny förståelse växer fram tillsammans likt ett cirkulärt schema, kallad hermeneutiska 
cirkeln. Delar växer fram till en helhet samt på samma sätt fast åt det motsatta hållet så att en 
horisontsammansmältning uppstår (Kvale & Brinkmann, 2014).    

Samtliga intervjuer har ordagrant transkriberats efter att de utförts med undantag för 
bakgrundsfrågorna där endast den information som framkom som relevant transkriberades. 
Varje intervju gav cirka sex sidor A4-text, sammanlagt blev det 50 sidor text. Varje intervju har 
sedan meningskoncentrerats där en abstraktion skett för att få fram det väsentliga från 
intervjuerna. Det gjorde att intervjuerna kunde konkretiseras till ett mer informationsrikt 
innehåll. Olika teman kunde sedan hittas för varje enskild intervju där sedan det som var 
återkommande inslag i varje intervju länkades ihop till subteman för samtliga intervjuer där 
likheter kunde ses. Det bidrog till det slutgiltiga resultat som framkommit nedan. Ett exempel 
på en meningskoncentration som till slut bildade temat ”Bemötande och förhållningssätt” var 
”bemötandet anses viktigt och något som assistenten tänker på samt förhållningssättet att 
brukaren ska få pröva på saker finns med i tankesättet”, samt ”förhållningssätt och bemötande 
är viktigt gentemot brukaren. Att vara lyhörd och att kunna läsa av humöret på brukaren om 
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man kan skoja eller inte”. Meningskoncentrationerna ingick i subtemat ”välmående” som fanns 
under nyss nämnda tema. Resultat 

 
Samtliga åtta personliga assistenter fick svara på samma semistrukturerade frågeställningar 
kring hur de ser på sin yrkesroll idag som utgick från forskningsfrågan. Sju respondenter var 
kvinnor och en var man och alla arbetade inom samma organisation men hade fyra olika chefer. 
De fick fritt besvara frågeställningarna och det är de undersökta individernas miljö och livsvärld 
undersökningens resultat baserar sig på. Förekomster av teman identifierades genom att 
undersöka vilka teman som förekom i vilken intervju. Ur svaren framkom fyra olika teman: 1) 
Motivation, roll och yrkets innebörd, 2) Bemötande och förhållningssätt, 3) Arbetets innehåll 
samt 4) socialt stöd och trygghet (se Tabell 1).  
 
Tabell 1   
Meningskoncentration, tema och subteman baserad på deltagarnas upplevelse av sin yrkesroll 
Meningskoncentration  Tema Subtema 
Känna sig behövd i sin  
yrkesroll 
 
Ge brukaren chans till 
utveckling 
 
Få brukaren att känna  
stimulans i tillvaron 

Motivation, roll och 
yrkets innebörd 
 
 
 
 

Välmående  
 
Stöd  
 
Utveckling  

 
Anpassning efter brukaren 
 
Ingen genomtänkt strategi 
 
Bemötande gällande social 
träning 
 
 

 
Bemötande/  
förhållningssätt 
 
 

 
Anpassning  
 
Ovilja  
 
Social träning  

Vardagen upplevs som 
rutinmässig 
 
Vanligaste aktiviteten är 
promenader 
 
Utmaning i att behålla en bra 
nivå för brukaren 
 
 

Arbetets innehåll 
 
 

Rutinmässigt  
 
Promenader  
 
Utmaning  
 

Problemlösning mellan 
medarbetare 
 
Större brukarfokus 
 
Dåligt gehör från 
organisationen 

Socialt stöd och 
Trygghet 
 
 

Medarbetare  
 
Problemlösning  
 
Mer brukarfokus  
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Nedan beskrivs varje tema och dess tillhörande subteman separat för sig själv. I kommande text 
kommer respondenterna benämnas R1, R2, R3 och så vidare när citaten anges. 
 Motivation, roll och yrkets innebörd 
 
Det som motiverar de personliga assistenterna i sitt arbete är kontakten med människor och att 
kunna känna sig behövd i sin yrkesroll. Även att kunna arbeta för att se sin brukare göra 
framsteg i vardagen nämns som en faktor. Andra faktorer som påverkade arbetsmotivationen 
var att se brukaren må bra för då mådde också assistenterna bra, det som assistenten får tillbaka 
i form av glädje och kärlek, utmaningen, självständigheten i arbetet samt arbetstiderna. En av 
de personliga assistenterna menar att:  
 

Jag tycker det triggar lite att komma underfund med hur människor vill ha det och att de 
ska få det så att de mår så bra som möjligt för då mår man ju bra själv. Ja jag tycker det 
är stimulerande att känna att man gör någonting gott för någon och man kan då känna sig 
lite stolt. (R1) 

 
I assistenternas arbetsroll ser de främst att brukaren får styra sin tillvaro i den riktning de vill 
samt fungera som ett stöd för sin brukare så att den får en chans att växa och utvecklas i den 
mån som det är möjligt. Beroende på vilken typ av funktionsnedsättning brukaren sedan har 
skiljer det sig lite från assistent till assistent på vilken roll de intar vilket går att dela in i tre 
kategorier: omsorgsrollen där endast de basala behoven tillgodoses så som mat, medicin och 
hygien. Den andra rollen är att assistenten försöker behålla de kompetenser brukaren redan 
besitter och den tredje gäller en roll där assistenten försöker utveckla både starka och svaga 
sidor hos sin brukare. Tillvägagångssättet på vilket sätt assistenterna arbetar med sina roller 
skiljer sig väldigt mycket åt och då de flesta assistenter arbetar i team om sina brukare 
framhäver de att alla assistenter arbetar på olika sätt även om det slutgiltiga målet är detsamma. 
Det framhävs i följande resonemang från två av assistenterna:  
 

Exempelvis om vi dammsuger så anser ju vi att han är delaktig om han sitter på en stol 
och håller i sladden. Han är med, men han kan inte fara runt så dant. Men då är det ju så 
att han inte sitter på sitt rum och gör något annat utan han är ändå med. (R3) 

 
Sätta på sig tröjan är ju kanske det enda man kan men då kan man ju göra det några gånger 
och ta av sig. Nej så att det man kan göra ska man försöka bibehålla sen kan man alltid 
träna på nya saker. Det har man ju sett är jättebra. (R2) 

 
Innebörden av det assistenterna gör i sitt arbete ser de främst som att brukaren ska få stimulans 
i sin tillvaro på olika sätt samt att fungera som en trygghet. Även att de ska verka för att brukarna 
ska kunna bo i sina egna lägenheter och att allt assistenterna gör ska gynna dem på ett sådant 
sätt att brukaren klarar sin vardag. En assistent menar: ”Det är viktigt att komma ihåg att man 
är där för brukarens skull och inte för sin egen, även om det är lätt att bli bekväm”. (R3)  
 
 Bemötande och förhållningssätt 
 
Både bemötandet och det förhållningssätt assistenterna har gentemot sina brukare anses viktigt 
av dem. Att kunna läsa av sin brukares humör för att anpassa sig därefter både när den vill vara 
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ifred samt ha stöd. Många gånger upplevs det dock väldigt svårt av assistenterna i sitt 
förhållningssätt att få brukare att göra saker i vardagen, både på grund av brukarens ovilja att 
utföra saker samt även att deras fysiska begränsningar sätter hinder. Assistenterna anser ändå 
att det hela tiden finns med i deras tankesätt och som en av assistenterna menar: ”Som jag har 
gjort så har jag liksom pratat om saker och sått lite frön så får brukaren fundera på det och sen 
har det gått framåt” (R1). Det framkommer även att assistenterna vid vissa tillfällen måste 
bestämma över brukarens huvud då de inte förstår syftet med det de ska göra. Ett sådant 
exempel kan gälla träning.  

Liksom i assistenternas arbetsroller upplevs det inte finnas någon genomtänkt strategi för 
vilket bemötande och förhållningssätt assistenterna ska inta gentemot sina brukare. De försöker 
ofta prata ihop sig hur de ska agera i olika situationer och moment men assistenterna upplever 
det ändå som att alla har sin egen väg att genomföra det på vilket även gör att brukarens 
förhållningssätt gentemot sina assistenter ser väldigt olikt ut beroende på vem som arbetar. En 
assistent tar upp det som ett talande exempel: 

 
Vi har mycket samma regler, eller samma regler ska jag väl inte säga, samma race och 
han vet liksom hur vi kör. Sen har vi en som han vet att han kan köra lite med sen så 
kommer jag, allt det här som han har kört med henne, då ska jag ta bort det. (R5) 

 
För en av assistenterna avviker dock mönstret gällande en punkt. Assistenten menar att de i sin 
arbetsgrupp mer letar fel hos sin brukare, det som är positivt anses det inte finnas något värde 
i. Så kallade genomförandeplaner existerar hos de flesta brukare uppger assistenterna och de 
fungerar mer eller mindre bra beroende på att de inte följs lika av alla assistenter för respektive 
brukare. Samma assistent utmärker sig lite extra gällande det här: 
 

Jag tycker inte om genomförandeplanen som är skriven av personalen. Det har aldrig 
existerat att brukaren deltagit, eller god man. Även fast brukaren har tagit upp saker, till 
exempel när det kommer intro från vikariepoolen så är det alltid personalen som bestämt 
tider och hur allt ska fungera. Brukaren hade synpunkter, bland annat att inte visa sig 
naken första gången. Tyvärr brydde sig ingen om det. (R4) 
 

De exempel som assistenterna tar upp gällande bemötande berör mycket den sociala träningen, 
både ute bland andra människor samt i hemmiljö. Några av assistenterna menar här att de i 
bemötande-situationer där något som gäller brukaren och någon istället frågar assistenten 
istället för brukaren direkt, att de då påpekar för den personen att de kan fråga brukaren direkt 
istället. Detsamma gäller i hemmiljö ifall någon vikarie ska arbeta, att det förekommer att 
vikarier då pratar med assistenten om saker som berör brukaren istället för att möta brukaren 
direkt med sina frågor.     
 
 Arbetets innehåll 
 
För samtliga assistenters del uppger de att dagarna ser väldigt likvärdiga och rutinmässiga ut 
och ett centralt inslag på en aktivitet som upplevs är promenader. Det mönstret kan brytas på 
helger då de försöker göra saker som skiljer sig från vardagen. I övrigt ser assistenterna det 
omsorgsmässiga som det viktigaste i sitt arbete så att brukaren mår bra och i andra hand kommer 
arbetet med aktiviteter och träning.  

Det roligaste assistenterna upplever i sitt arbete är annars när de får se sin brukare göra 
framsteg. Om de ställs inför nya oväntade situationer som skiljer sig från det rutinmässiga 
dagliga arbetet försöker assistenterna lösa det, men uppfattningen varierar huruvida det ses som 
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en utmaning eller inte. En assistent menar: ”Man tar ju det, man fixar ju det. Sen får det inte 
vara för konstiga saker” (R4). En annan assistent reflekterar: ”Jag ser nya situationer som 
uppstår som någonting spännande, ibland kan det vara jobbigt till en början men sedan kommer 
problemlösaren fram i en” (R7). Utmaningen i arbetets innehåll ses snarare som att försöka 
behålla en så bra nivå för sin brukare som möjligt så att den trivs med sin vardag. 

Assistenterna ser de praktiska vardagliga göromålen som det mindre roliga i arbetet samt när 
det rutinmässiga tar överhanden, att dagarna ser likadana ut utan att någon variation sker. Även 
det utåtagerande som kan förekomma bland vissa av brukarna upplevs som mindre roligt av 
vissa av assistenterna. En tredje aspekt är slitningar i personalgruppen som förekommer hos en 
del av assistenterna. En assistent säger i det sammanhanget: ”Det är absolut det här med att jag 
tycker att jag känner mig ensam” (R5).  
 
 Socialt stöd och trygghet  
 
Stödet som assistenterna får av sina medarbetare upplevs som bra. Det de känner dock är att de 
inom sina team försöker lösa eventuella problem på egen hand istället för att vända sig till 
närmsta chef där stödet upplevs mindre bra på grund av att de sällan upplever att de får något 
gehör för de synpunkter de kommer med. En assistent utvecklar det:  

Vi har ju vart själva i gruppen. Allt som hänt har vi ju gissat oss fram till, vi har inte haft 
en aning om någonting egentligen, vi har inte haft något stöd och hjälp heller 
överhuvudtaget. Vi har varit fem klantskallar som chansat. Det är väl egentligen bara en 
som har slutat så vi har alltid vart samma grupp. Vi har vart väldigt olika och är det på 
gott och ont. (R4) 
 

Assistenterna träffas i sina team tillsammans med chefer var tredje vecka med två timmar åt 
gången på APT (arbetsplatsträff). Det anses inte att brukaren är i fokus vid de tillfällena utan 
istället ventileras andra saker av cheferna som anses ta för mycket tid i anspråk. Flera av 
assistenterna uppger att de vill ha större brukarfokus vid de här tillfällena men tycker inte att de 
fått någon respons för det önskemålet. Det leder till, enligt assistenternas utsago att de ofta på 
sin fritid får ringa och bolla frågor sinsemellan då de nästan aldrig arbetar samtidigt vilket leder 
till ett merarbete för dem. 

Även bytandet av chefer som sker väldigt ofta upplevs som ett stort problem bland 
assistenterna vilket en av assistenterna förklarar genom sitt exempel: 

 
Det som varit är att det är mycket bytande av chefer. Jag vet inte hur många jag kan räkna 
upp genom åren. Sista två åren så har vi väl bytt flera gånger och man träffar en ny chef 
som ska sätta sig in i ärenden, sen blev inte det bra och då får man en ny chef som inte 
hinner med allt och då får man en vikarie för den nya chefen. Inte väl genomtänkt. (R6) 

 
Assistenterna uppger annars att de känner sig trygga i sin anställning av organisationen vilket 
de ser som en fördel för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. De skulle dock se att statusen 
på arbetet höjs och får ett större erkännande. Det nämns även att assistenterna skulle vilja ha 
större resurser, exempelvis genom dubbelbemanning lite oftare för sin brukare i syftet att kunna 
genomföra vissa aktiviteter som inte går på egen hand.  
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Sammanfattning teman 
 
Här är det viktigaste och mest framträdande från varje tema som kan knyta ihop hur alla teman 
hänger ihop till en helhet. Från intervjuerna var det nedanstående sex saker (se figur 2) som 
samtliga assistenter tog upp som gemensamma nämnare för sitt yrke. 
 
Figur 2 
Vad personliga assistenters yrkesroll handlar om enligt den här studien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Känna sig behövd 
 
De personliga assistenterna värdesatte att känna att de var behövda på sin arbetsplats och att de 
kände att kunde göra nytta för någon annan. Även interaktionen med en annan människa ansågs 
som assistenterna vara av största vikt.  
 Fungera som ett stöd 
 
De personliga assistenterna tyckte att deras främsta uppgift var att fungera som ett stöd för sin 
brukare så de får en chans att växa i sin vardag och utvecklas efter sin egen förmåga. 
 Inget genomtänkt arbetssätt 
 
Det framkom tydligt att de personliga assistenterna alla arbetade på olika sätt med hur de 
bemötte sin brukare, även på vilket sätt saker genomfördes. Att det sedan i flera fall fanns en 
gemensam tanke inom respektive arbetsgrupp hur saker ska genomföras bidrog dock inte till att 
det utfördes på samma sätt. 
 

 Personlig 
Assistent  

Anställnings- trygghet  

 Känna sig behövd  
 Fungera som ett stöd  

 Inget 
genomtänkt  arbetssätt  

Rutinmässig  vardag  

Bristfälligt chefsstöd  
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Rutinmässig vardag 
 
Arbetsdagarna följde ett givet mönster där vardagssysslorna tog överhanden till förmån för 
aktiviteter. Den vanligaste aktiviteten som nämndes var promenader som var ett återkommande 
inslag när ordet aktivitet kom upp. 
 Bristfälligt chefsstöd 
 
De personliga assistenterna upplevde att genomgående fick sköta problemlösning själva 
angående sin brukare vilket medförde att de inte alltid visste om de gjorde saker rätt. När de 
vände sig till chefer så var uppfattningen att de inte fick någon riktig respons för det. 
 Anställningstrygghet 
 
Det framkom att en anledning till att de personliga assistenterna ansåg sig kunna utföra ett bra 
arbete var att de kände sig trygga i sin anställningsform i organisationen vilket medförde en 
ökad trivsel och arbetsmotivation. 
 
 Diskussion 

 
 Resultatdiskussion 

 
Studien kunde knytas till fyra olika teman och de personliga assistenternas uppfattningar kring 
dem: (1) Motivation, roll och yrkets innebörd, (2) Bemötande och förhållningssätt, (3) Arbetets 
innehåll, samt (4) Socialt stöd och trygghet. Med utgångspunkt från frågeställningen har olika 
aspekter tagits upp ur de personliga assistenternas perspektiv och besvarats ur olika synsätt, där 
även samband med den teoretiska genomgången har påträffats.  

Det som motiverade de personliga assistenterna i sitt arbete var främst känslan av att känna 
sig behövd av någon samt den mänskliga kontakten och interaktionen. Upplevelsen var att de 
var det som höll kvar assistenterna i yrket samt att en relation hade byggts upp med den brukare 
som de arbetade med som de flesta av assistenterna kände sig trygga i. Uppfattningen är vidare 
att assistenterna lyckats bra med att bygga upp en relation med sin brukare, fokus verkar ligga 
på brukaren och dennes välmående. Dock så kan det ses att inriktningen oftast ligger på det 
omsorgsmässiga planet så som matlagning till exempel och att det här med aktiviteter för 
brukaren kommer lite i andra hand. Viljan verkar finnas att det inte ska vara så men då det 
rutinmässiga tar över i vardagen ges en bild av att saker görs på ett slentrianmässigt sätt tack 
vare att samma procedurer görs varje dag och även assistenterna menar att det är lätt att bli 
bekväm i sin arbetsroll. En viss problematik kan också ses i att aktiviteter som assistenterna vill 
göra är inte möjliga av praktiska skäl då det krävs fler än en personal, till exempel till besök på 
badhuset. Schaufeli (2002) menar som det inledande resultatet säger att ett bra 
arbetsengagemang skapas när en självuppfyllelse kan nås, i det här fallet genom att känna sig 
behövd. Vidare vikten av att en relation byggs upp i yrkesrollen för att skapa förutsättningar att 
ha ett bra samarbete (Patterson, Curtis och Reid, 2008). Socialstyrelsen (2014) pekar också på 
att en tillit ska ske till den funktionsnedsattes kapacitet till medbestämmande och inflytande 
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över sin egen vardag. Här går den här studiens resultat emot vad McIntyre et al. (2004) menar, 
att det primära är att den funktionsnedsattes livskvalité sätts i första rummet där aktiviteter och 
fritidsintressen ska styra vardagen och att de grundläggande behoven sedan kommer i andra 
hand.  

Hur sedan utförandet sker av olika göromål och aktiviteter skiljer sig väldigt mycket från 
assistent till assistent. Det finns en tanke om att alla assistenter ska arbeta för att sin brukare ska 
utvecklas och växa i sin roll men här är upplevelsen att en röd tråd saknas. Dels på grund av att 
assistenterna arbetar i sina egna team kring sin brukare där de inom gruppen arbetar på olika 
sätt för att nå ett uppsatt mål. Sedan saknas en samhörighet mellan assistenterna i stort vilket 
gör att det säkert finns lika många arbetssätt att stödja sin brukare som det finns personliga 
assistenter. Här kan en stor förbättringspotential ses, där det skulle kunna hittas gemensamma 
arbetssätt att utgå ifrån, även om olika brukare har olika funktionsnedsättningar så borde det 
ändå vara möjligt att kunna skapa tydligare riktlinjer att förhålla sig till. Det kan även ses 
olikheter i vad assistenterna fokuserar på, om det är att arbeta med att stärka redan starka sidor 
eller utveckla nya hos brukaren. Inriktningen som kunde tolkas var att assistenterna snarare 
ville inta en roll där brukarens nuvarande psykiska och fysiska nivå bibehölls på en jämn nivå 
utan att det blev sämre. Ur det salutogena perspektivet skulle det kunna skapas en större 
meningsfullhet och begriplighet om alla arbetar utifrån samma utgångspunkter (Gustafsson et 
al. 2015). 

Assistenterna anser entydigt att både ett bra bemötande och det förhållningssätt de har 
gentemot brukaren är viktigt vilket Departementserien (2001) också ser som avgörande för hur 
ett förtroende skapas. I själva förhållningssättet till brukaren känns det dock som att det varierar 
en del på hur assistenterna agerar. De ser svårigheter i att få brukaren att aktivera sig, dels på 
grund av ovilja men också på vilken typ av funktionsnedsättning som finns och synen på vad 
delaktighet är skiljer sig något. Även i den här delen kan det ses att det inte finns några klara 
direktiv på hur assistenterna ska agera i olika situationer utan mer att assistenterna arbetar efter 
eget huvud efter vad de själva tycker är bäst även om de försöker att nå en samhörighet. Det 
kan för brukarens del ge flera olika arbetssätt för en och samma aktivitet vilket även i sin tur 
gör att brukaren anpassar sig och till viss del utnyttjar situationer beroende på vilken assistent 
som arbetar. Det kan bidra till som Ahlström et al. (2001) och Krönmark (1997) menar att 
arbetet blir psykiskt påfrestande på grund av att brukaren ges tillfälle till att utnyttja situationer 
till dennes fördel och till assistentens nackdel.   

Assistenterna pratar i flera fall om att det finns så kallade genomförandeplaner som ska följas 
vilket går helt i linje med vad Socialstyrelsen (2007) kommit fram till. Det kan dock tolkas som 
att de här genomförandeplanerna inte känns speciellt individanpassade för brukarens bästa 
vilket det också ges exempel på under resultat-delen. Det är också osäkert hur mycket de följs 
av assistenterna i verkligheten, och här går det också att tala om att sysslorna är rutinmässiga 
vilket medför att assistenterna gör saker på sitt eget vis istället för att följa de riktlinjer som 
finns uppsatta. Genom det här sättet minskar chanserna att uppleva KASAM, en meningsfullare 
tillvaro enligt Gustafsson et al. (2015). 

Som det redan berörts anser assistenterna att dagarna är väldigt rutinmässiga vilket gör att 
variationsgraden på arbetet blir ganska liten. Trots det har assistenterna olika syn på när de ställs 
inför nya oväntade situationer i arbetet och uppfattningen är att de försöker lösa oväntade 
situationer men det ses inte direkt som en utmaning. Ändå upplever assistenterna att de vill ha 
en större variation i sitt arbete. Det är även på helger som det mönstret försöker brytas. Gällande 
just den här aspekten menar Furnham et al. (2009) har att göra med vilken arbetsattityd som 
finns. Olika individer ser olika på sin arbetsroll trots att arbetsuppgifterna är likadana. En 
återkommande aktivitet som varje assistent tog upp var promenader. I arbetets innehåll utgör 
den här delen ett av de vanligaste arbetsmomenten. Frågan som då uppkommer utefter 
hälsoteorin KASAM är på vilket sätt det kan skapas en meningsfullhet i de här promenaderna 
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och på vilket sätt det ger en begriplighet om det görs utan något mål varje dag. Ett förslag är att 
i de ofta förkommande promenaderna försöka att varje dag sätta upp ett mål med sin promenad. 
I flera fall kan det vara handling av exempelvis matvaror i en affär som är slutmålet, vilket ger 
ett syfte med promenaden men i de fall där det inte finns något givet slutmål kan det vara vettigt 
att försöka hitta små saker i vardagen som kan skapa en innebörd och på så sätt bidra till en 
meningsfullare tillvaro (Gustafsson et al. 2015).   

Ett problem som upplevs är stödet från organisationen vilket leder till att assistenterna istället 
försöker lösa uppkomna problem på egen hand. Vidare att det är svårt att få gehör från chefer 
samt även att chefer byts ut alldeles för ofta vilket inte skapar någon kontinuitet. Det uteblivna 
stödet kan inte anses som att det gynnar varken assistenterna eller i sista hand brukarna. Vid de 
förekommande arbetsplatsträffarna anser flera av assistenterna att det ägnas för lite tid åt att 
tala om brukaren och den problematik som finns. Det kan som Rose och Rose (2005) kommit 
fram till att göra att stressen ökar och därmed även risken för tillbud på arbetsplatsen.   

Annars är uppfattningen att det fungerar bra assistenterna emellan även om som sagt bilden 
är olika på hur saker ska genomföras för att nå bästa resultat. Att flera av assistenterna på sin 
lediga tid lägger ner energi på att genom kommunikation lösa uppkomna problem får ses som 
att arbetsmoralen totalt sett är hög. En anledning till det som går att se är den 
anställningstrygghet assistenterna upplever sig ha. Att känna att de kan gå till arbetet och utföra 
sina arbetsuppgifter gör enligt deras utsago också att arbetet utförs på ett bättre sätt. Bland de 
undersökta assistenterna låg sysselsättningsgraden på mellan 60-100 procent och flera av 
assistenterna har en bakgrund inom exempelvis äldrevården där arbetet upplevdes som mycket 
stressigare än inom det här yrket. Det kan därför ses som en bidragande orsak till att de 
undersökta assistenterna som helhet är nöjda med sitt arbete och upplever stödet från sina 
medarbetare som stort trots att merparten arbetar ensam med sin brukare. En tanke är därför att 
de är villiga att lägga ner extra tid utanför sitt arbete för att få den brukare de har hand om att 
må bra då relationerna blir mer personliga än ur andra jämförbara vårdyrken.  
  
 Metoddiskussion 
 
Studien utgick från en kvalitativ metod, och var av beskrivande karaktär i form av ord. Det gör 
att resultatet utgörs av text istället för numerisk data och analys. Den använda metoden anses 
passa bäst då det är ett fenomen som studeras (Langemar, 2008). Det är vidare de personliga 
assistenternas miljö och livsvärld som studiens resultat baseras på, allt som händer utanför deras 
värld blir därför irrelevant. Det går därför att tala om ett kunskapsteoretiskt perspektiv där de 
personliga assistenternas verklighet utgör studiens grund. Förståelse för assistenternas sociala 
verklighet blir därför en viktig aspekt (Bryman, 2011).   

Studiens intervjuer var semistrukturerade. En fördel som kan ses med det är att 
frågeställningarna kan skiftas i ordningsföljd beroende på hur intervjupersonerna svarar. Vidare 
att även frågor kan utvecklas med följdfrågor för att utveckla resonemang (Bryman, 2011). I 
den här studien ökades förståelsen efter att varje intervju gjorts vilket medförde att det på ett 
enklare sätt gick att hitta följdfrågor och då också likheter och skillnader i assistenternas svar. 
Åtta intervjuer gjordes, en viss mättnad kunde ses efter sex intervjuer då svaren på många sätt 
blev likvärdiga de tidigare.  

Svagheter med studien som kan ses är att urvalet bestod av sju kvinnor och en man, vilket 
inte gav jämvikt bland könen. Samt att deras ålder med undantag för en assistent låg på runt 50 
år och över vilket medförde att assistenterna väldigt mycket landat i sin yrkesroll och kände sig 
nöjda med vardagen och såg tryggheten som väldigt viktigt. En annan svaghet kan ses i att det 
är en ensam intervjuperson som gjort samtliga intervjuer samt sammanställt resultaten. Det går 
dock att anta att i och med att flera gemensamma teman uppstod där deltagarna framkommer 
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mer likvärdiga resonemang så kan andra inom yrkeskåren som tar del av studien känna igen sig 
i en del av resultaten. 

Styrkor är att urvalet av de åtta assistenterna kom från fyra olika chefer vilket kan sägas öka 
generaliserbarheten av resultatet och minska risken för snedvridning (Maxwell, 2012). Som 
helhet kan dock generaliserbarheten inte sägas spegla hela yrkeskåren inom personlig assistans 
då studien endast bygger på åtta deltagare. Dock så är samtliga åtta deltagare anställda av 
samma organisation och ur den aspekten kan resultatet vara generaliserbart för dem och deras 
yrkesgrupp. På samma sätt så har studien utgått från en hermeneutisk utgångspunkt och det är 
studiens författares tolkningar och förståelse som resultaten bygger på. Det går därför inte att 
säga att alla tolkningar som gjorts har uppfattats på rätt sätt och därmed kan generaliserbarheten 
ur den synvinkeln inte anses som hög. En styrka kan också påvisas i att alla intervjuer har 
transkriberats av författaren vilket medfört att all insamlad data kunnat analyseras flera gånger 
vilket kan sägas ha förbättrat minnet samt minska risken för att felaktiga tolkningar har gjorts. 

Hot mot validiteten i den här studien är att deltagarna svarat utifrån den sociala önskvärdhet 
som finns inom organisationen och det som kan förväntas av dem. Då organisationen hjälpte 
till med urvalet av assistenter går det heller inte att utesluta att de som valts ut är de som 
organisationen funnit mest lämpade att ingå i studien. För att upphäva en möjlig effekt av det 
betonade intervjupersonen att allt som sades i intervjusituationerna var konfidentiellt. Det 
framgår därför inte heller i de citat som använts i resultatdelen ålder och kön på vem som citerats 
med vad då det skulle vara allt för enkelt att spåra vilka citat som går att härröra till vilka 
deltagare. Ett annat validitetshot kan vara att förförståelsen påverkat studiens innehåll, men då 
teorigenomgången gjordes innan intervjuerna genomfördes skapades en förståelse genom det 
vilket gjorde det lättare att förhålla sig till studiens syfte. 

Studien skulle kunna replikeras på nytt, det vill säga göras om av en annan forskare. Det går 
dock inte att utesluta att andra resultat då framkommer beroende på tidens framskridande och 
en annorlunda miljö samt om den görs inom en annan organisation där bilden av personlig 
assistans är annorlunda. Ett förslag om den i framtiden ska replikeras är att utöka antalet 
deltagare för att nå en större representativitet (Hartman, 2001). För den undersökta 
organisationen går det ändå att använda studien för att i framtiden kunna genomföra 
förbättringar inom yrkesgruppen, både för de som arbetar inom personlig assistans men också 
för de som är yrkesgruppens huvudsyfte, nämligen att skapa en bättre tillvaro för de människor 
som har funktionsnedsättningar. Det skulle även i framtida forskning kunna vara intressant att 
undersöka om könsskillnader och ålder för den funktionsnedsatta har någon betydelse för hur 
bemötandet och förhållningssättet är hos assistenten. Även en undersökning om brukarens 
diagnos (fysiskt eller psykisk funktionsnedsättning) påverkar hur assistenterna är i sin yrkesroll.   
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