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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte har varit att undersöka hur relationen påverkas och utvecklas av att en nära 

anhörig är personlig assistent. Frågeställningarna handlade om hur personen ser på att deras 

relation både är privat och arbetsrelaterad, om personen upplever att det skett några 

förändringar i deras privata relation på grund av arbetsrelationen samt om personen 

upplever att arbetsrelationen blir påverkad av att de har en förkunskap av varandra som nära 

anhöriga. För att besvara dessa användes en kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer 

utfördes med tre kunder och tre personliga assistenter. Urvalet gjordes utifrån ett 

bekvämlighetsurval och selektivt urval. Studien har en induktiv ansats och de teoretiska 

tolkningsramarna har varit systemteori och anknytningsteori. Resultatet har visat att 

relationen påverkas och utvecklas på olika sätt av att en nära anhörig är personlig assistent. 

Det har framkommit att det både kan vara fördelaktigt och problematiskt. Vad som var bra 

för en relation behövde inte vara det för en annan. Resultatet visade att de personliga 

assistenterna upplever en ökad känsla av ansvar och oro. Samtidigt kände kunden mer 

trygghet samt mindre behov av att förhålla sig professionellt gentemot sin anhörig. Resultatet 

visade även att humor och gemensamma intressen kvarstod.  

 

Nyckelord: anhörigassistans, assistansmottagare, relation, systemteori och anknytningsteori  

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

A CLOSE RELATIVE AS A PAYED CAREGIVER 
Authors: Sofia Eriksson & Denise Jansson  
Örebro University 
School of Law, Psychology and Social Work 
The Social Work Program, Orientation towards Addiction, Illness and Rehabilitation 
Campus Eskilstuna, Mälardalens University 
Social Work C, 30 credits 
C-essay, 15 credits 
Spring term 2012 

 
ABSTRACT 

The aim with this study was to study how the relationship affects and evolves when a 

familymember is caregiving. The questions examine how the person thinks about that their 

relationship is both personal and work-related, if the person feels that there have been 

changes in their personal relationship because of the caregiving and if the person feels that 

the working relationship is influenced by their prior knowledge of each other. To answer 

these, a qualitative approach was chosen. Semi-structured interviews conducted with three 

customers and three caregivers. The selection was based on a selective and convenience 

sample. The study was an inductive approach and the theoretical interpretation framework 

has been a systems-theory and attachment-theory. The result has found that the relationship 

affects and evolves in different ways. It has emereged that it’s both beneficial and 

problematic. What’s good for one relationship not necessarily have to be for another. It has 

been reported that caregivers are experiencing an increased sense of responsibility and 

concern and that care recipients felt more secure and less need to behave professionally 

towards family caregivers. It has also been reported that humor and shared interests 

remained. 

 

Keywords: family caregiving, care recipients, relationship, attachment-theory and systems-

theory  

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

FÖRORD 

Studiens författare vill ge ett stort tack till alla respondenter som tagit sig tid att delta i 

forskningen, samt det trevliga bemötandet. Intervjuerna var mycket givande och 

uppsatsförfattarna tar med sig erfarenheterna i vidare studier samt i kommande yrkesliv. 

Vidare vill uppsatsförfattarna tacka handledare Irene Nordström för vägledning och givande 

diskussioner. Tack även till Åsa Strandberg för all information, inspiration till ämnet och stöd 

i sökandet efter respondenter. Tack till Martha Kesthely för inspiration till valda teorier. 

Uppsatsförfattarna har haft två korrekturläsare, Klara Karlsson och Ingmar Jansson, samt att 

Johan Pettersson och Magnus Leppänen ställt upp på en varsin testintervju. Tack till alla som 

hjälpt och stöttat oss i denna process. 
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1 INTRODUKTION 

 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Historia  
För 100 år sedan såg handlingsutrymmet för personer med funktionsnedsättning annorlunda 

ut. I början av 1900-talet placerades många på olika sjukhusliknande institutioner. Staten 

isolerade dem från resten av samhället vilket medförde att deras människovärde fråntogs 

dem (Elmén, 2007). I mitten av 1900-talet började institutionerna utvecklas till 

hemtrevligare boendeinrättningar. Under den tiden erbjöds exempelvis boendeservice och 

gruppbostäder. Samhället hade ett omhändertagande synsätt men samtidigt åsidosattes den 

enskildes individuella önskemål och behov. Personlig assistans introducerades i skolvärlden 

på 1970-talet, vilket gav personer med funktionsnedsättning möjlighet att genomföra en 

produktiv skolgång (Elmén, 2007).  

 

I mitten av 1980-talet startades ett försöksprojekt som innebar att personliga assistenter 

även skulle kunna utföra assistans utanför skolan. Initiativtagarna till försöksprojektet, som 

var medlemmar i Stiftarna av Independent Living i Sverige (STIL), ville se ett större 

handlingsutrymme för sig själva och andra i liknande situation. De ansåg att utbudet av 

hemtjänst och boendeservice, inte kunde ge dem självständighet och bestämmanderätt över 

sin situation. Försöksprojektet ledde till högre livskvalitet för samtliga deltagare, vilket fick 

regeringen att tillsätta en handikappsutredning som resulterade i assistansreformen år 1994. 

Ett viktigt syfte med assistansreformen var att avveckla objektivitetssynen och ge den 

enskilde makt över sin situation (Elmén, 2007). 

 

1.1.2 Lagstiftning  
Assistansreformen ledde fram till att personer med funktionsnedsättning idag kan söka 

bistånd för personlig assistans. Den rättigheten regleras i Lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) samt i 51 kap. av Socialförsäkringsbalken 

(2010:110) (SFB) (Norström & Thunved, 2011).  

 

Vilka personer som har rätt till personlig assistans regleras enligt 1 § i LSS (Norström & 

Thunved, 2011). Enligt den måste individen tillhöra någon av de tre personkretsar som 

nämns i paragrafen. Personkrets ett omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd. Personkrets två innefattar personer med betydande och bestående 

begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder. Personkrets tre omfattar 

personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på åldrande. 

Enligt 9 § i LSS (Norström & Thunved, 2011) är rätten till personlig assistans avsedd att 

omfatta svårt funktionshindrade som behöver hjälp med personlig service, personlig hygien 

och intagandet av måltider. Den enskilde kan få biträde av personlig assistans eller 
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ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för assistansen om detta inte tillgodoses enligt 51 kap. 

SFB. Enligt 2-3 § § i 51 kap. SFB (Norström & Thunved, 2011) kan den försäkrade som 

omfattas av 1 § i LSS få assistansersättning för kostnader för personlig assistans som avses i 

9a § i LSS. För att få ersättningen krävs det ett behov av personlig assistans i genomsnitt mer 

än 20 timmer per vecka för grundläggande behov. 

 

Enligt 9a § i LSS (Norström & Thunved, 2011) ska den personliga assistansen vara utformad 

som ett personligt stöd som ger den funktionshindrade ökade möjligheter till ett självständigt 

liv. Behoven delas in i grundläggande och övriga behov. De grundläggande behoven omfattar 

personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan 

hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade. Enligt 5-6 § § i LSS 

(Norström & Thunved, 2011) skall målet vara att den enskilde får möjlighet att leva som 

andra samt att insatserna ska vara utformade med respekt för den enskildes 

självbestämmande och integritet. 

 

När individen ansökt om personlig assistans handläggs ärendet av kommunen eller 

Försäkringskassan, detta beroende på vem individen sökt hos. Därefter får individen ett 

beslut som antingen beviljar eller avslår. Om beslutet är beviljande står det hur många 

timmar beslutet är beviljat på och individen har tre tillvägagångssätt. Denne kan välja att 

vara arbetsgivare själv, det vill säga individen ansvarar för anställning av personliga 

assistenter samt schemaläggning och lön. Denne kan även välja ett privat företag. Då skriver 

personen ett avtal med företaget vilket kan avslutas av båda parter. Företaget hjälper 

individen med schemaläggning, lön och anställning. Ett tredje alternativ är kommunen som 

utförare. Då skrivs ett avtal som enbart kan brytas av individen. Inom alla dessa alternativ 

har individen stort inflytande och det finns utrymme för att anställa en nära anhörig, dock 

varierar utrymmet på grund av olika regelverk (Å. Strandberg, personlig kommunikation, 14 

mars, 2012).  

 

1.1.3 Personlig assistans 
Elmén (2007) menar att ett funktionshinder inte enbart är kopplat till en sjukdom eller skada 

utan påverkas även av omgivningen som individen befinner sig i. Begreppet personlig 

assistans valdes för att insatserna ska vara personliga och skräddarsydda utifrån individens 

särskilda behov. En personlig assistent ska hjälpa individen att uppnå en hög livskvalité. 

Assistansen medverkar till ett mer jämlikt samhälle där den med funktionsnedsättning kan 

delta på lika villkor. Alla assistansjobb går ut på att kompensera en eller flera 

funktionsnedsättningar (Elmén, 2007).  

 

En sak som Elmén (2007) betonar är vikten av att kund och assistent inte känner sig 

beroende av varandra vilket kan vara extra viktigt när anhöriga är personliga assistenter. Det 

är viktigt att se skillnad på arbete och privatliv, därför måste en gräns sättas för vad 

assistenten ska veta. På motsvarande sätt måste assistenten sätta gränser. Den relation de 

har med varandra är i första hand en arbetsrelation. Personliga assistenter ska inte behöva ta 

med arbetet hem eller privatlivet till jobbet. 
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Det han skriver leder vidare till uppsatsförfattarnas forskning som handlar om hur relationen 

påverkas och utvecklas av att en nära anhörig är personlig assistent. Forskningen är relevant 

då den kan belysa olika situationer inom området. Det finns en del tankar och åsikter om 

konsekvenser och effekter av att vårda sin nära anhörig, vilket bland annat Hallerfors (2005) 

skriver om i Personlig assistans måste förbättras. I den artikeln nämns bland annat 

konsekvenser som att den personliga assistenten tappar kontakten med arbetsmarknaden 

och går in i ett livslångt ekonomiskt beroende av sin anhörig samt att det sociala livet kan 

krympa och en känsla av isolering kan uppkomma. I artikeln Anhöriga som assistenter och 

arbetsledare kritiserar Fjällbäck och González (2006) det Hallerfors skrivit. De menar att 

artikeln ger en för ensidig bild, då intrycket blir att anhöriga inte lämpar sig som personliga 

assistenter. Vidare skriver de att det finns anhöriga som både vill och kan kombinera rollerna 

samt att deras kompetenser också måste räknas.  

  

Det är viktigt att olika åsikter och tankar kring att en nära anhörig är personlig assistent blir 

empiriskt undersökta. Förhoppningen med studien är att kunna bidra med relevant empirisk 

forskning om hur relationen påverkas och utvecklas av att en nära anhörig är personlig 

assistent.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsförfattarna har samarbetat med myndighetschefen för Uppdragskansliet inom 

Vuxenförvaltningen. Myndighetschefens önskemål var att undersöka situationer där en nära 

anhörig är personlig assistent. Utifrån önskemålet formulerades studiens syfte och 

frågeställningar. Syftet är att undersöka hur relationen påverkas och utvecklas av att en nära 

anhörig är personlig assistent. Detta genom att intervjua personliga assistenter och kunder i 

denna situation i mellersta Sverige.  

 

Frågeställningar:  

Hur ser respondenterna på att deras relation både är privat och arbetsrelaterad? 

Upplever respondenterna att det skett några förändringar i deras privata relation på grund av 

arbetsrelationen?  

Upplever respondenterna att arbetsrelationen blir påverkad av att de har en förkunskap av 

varandra som nära anhöriga? 

 

1.3 Centrala begrepp 
För att underlätta läsningen presenteras och förklaras några centrala begrepp som är 

återkommande i uppsatsen.  

 

Kund – I uppsatsen är kund en person som tillhör någon av de tre personkretsarna i 1 § i LSS 

(Norström & Thunved, 2011) och har beviljats assistansersättning. När beslutet om personlig 

assistans är beviljat har kunden all makt. Denne kan byta bolag när som helst vid missnöje 

med företaget (Å. Strandberg, personlig kommunikation, 17 februari, 2012). Enligt Elmén 

(2007) måste kunden vara med och utforma assistansen för att få stödet denne behöver. 
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Kund som begrepp används i uppsatsen då det syftar till en person som aktivt deltar och har 

inflytande över assistansen.  

 

Personlig assistent – är en person som är anställd av kunden, kommunen eller ett 

assistansbolag för att bistå med personlig assistans (Å. Strandberg, personlig 

kommunikation, 26 februari, 2012). Assistansjobbet går ut på att kompensera ett eller flera 

funktionsnedsättningar (Elmén, 2007). När personlig assistent nämns i uppsatsen menas det 

alla som ger personlig assistans, oberoende av kundens funktionsnedsättning.  

 

Arbetsrelation – skiljer sig från privata relationer då deltagarna inte behöver använda 

fritiden för att underhålla relationen samt att de inte förväntas dela med sig av sitt privatliv 

(Elmén, 2007). När begreppet arbetsrelation används i uppsatsen avses relationen som 

uppstått av arbetsåtagandet.  

 

2 TIDIGARE FORSKNING 

 

2.1 Att vara anställd för att vårda en nära anhörig 
 

2.1.1 Anställningsavtalets påverkan 
I studien Relatives as paid care-givers: how family carers experience payments for care 

undersöker Grootegoed, Knijn & Da Roit (2010) eventuella effekter inom familjesfären av att 

en nära anhörig är vårdgivare. De undersöker anhörigas upplevelser av att få lön för att vårda 

samt hur det påverkar vården och vårdrelationen. Studien är genomförd i Nederländerna och 

har en kvalitativ ansats. Den bygger på sjutton djupintervjuer med kvinnor som vårdar en 

nära anhörig. Par som vårdar varandra samt barn som vårdas och är under tolv år medverkar 

inte i studien. Kvinnorna tog ställning till tre fiktiva vinjetter som berör olika 

arbetsförhållanden och arbetssituationer i vårdrollen.  

 

Studiens resultat visar att det både är fördelaktigt och problematiskt att vara anställd för att 

vårda en nära anhörig. Anställningsavtalet professionaliserar arbetet och används som ett 

instrument för att särskilja kärlek och ömhet från arbetet. Avtalet gör det lättare att hantera 

känslomässiga påfrestningar och distansera sig känslomässigt från arbetsuppgifterna. Det 

framkommer även att anställningen balanserar relationen då det blir en ge-och-ta-relation 

som kan gynna båda parter. Vårdarna känner sig belönade för insatsen samtidigt som 

vårdmottagarna inte känner någon skuld i att få hjälp. Många upplever att det är ett måste att 

hålla isär arbetssysslorna från privata familjeförhållanden för att klara av arbetet. Samtidigt 

säger flera att avtalet inte får komma emellan vårdmottagarens och vårdarens personliga 

relation då detta kanske kan förstöra deras speciella band.  

 

Kvinnorna ser sig som likvärdiga med formella vårdare vilket gör att de känner större 

skyldighet att tillhandahålla vård av hög kvalitet. Genom avtalet anser vårdarna att 
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flexibiliteten, så som möjligheten att ändra arbetstider och arbetsåtagandet efter eget 

önskemål, minskar. Många anser även att arbetsåtagandet gör det svårare att minska eller 

avsäga sig uppdraget då de känner en starkare förpliktelse gentemot vårdmottagaren. Många 

väljer att inte berätta för vänner och familj att de är anställda då de känner skam och skuld. 

De berättar att ekonomiskersättning inte går ihop med idealsynen då hjälp och stöd ska ske 

villkorslöst inom familjen. Samtidigt uppger många att anställningen möjliggör vårdandet av 

sin anhörig. Om de inte hade betalt skulle de behöva lägga mer tid på att tjäna pengar på 

annat sätt vilket hade resulterat i mindre tid tillsammans.  

 

2.1.2 Vårdgivarens upplevda belastning och tillfredställelse samt deras samband med 
kvaliteten i relationen 
I studien Quality of Relationships Between Care Recipients and Their Primary Caregivers 

and Its Effect on Caregivers’ Burden and Satisfaction in Israel undersöker Iecovich (2011) 

omvårdarens belastning och tillfredställelse samt i vilken utsträckning dessa två påverkas av 

kvaliteten på relationen mellan vårdgivare och vårdtagare. Studien har en kvantitativ ansats 

och är utförd i Israel. I studien ingår 335 par som består av vårdtagare och deras vuxna barn 

som är anställda som vårdgivare till dem.  

 

Resultatet visar att en god kvalitet i relationen kan minska vårdgivarens belastning. Det 

sambandet är starkare än någon annan påverkande faktor. Resultaten visar även att lägre 

utbildad vårdgivare, sämre ekonomisk status hos vårdaren samt sämre självskattad hälsa hos 

vårdgivare och vårdmottagare ökar belastningen för vårdgivaren. Vårdgivarens 

tillfredställelse påverkas av färre variabler. Det starkaste sambandet är återigen med 

kvaliteten i relationen, hög kvalitet innebär högre tillfredställelse. 

 

Resultatet visar att omvårdarens tillfredställelse är måttlig till hög medan graden av 

belastning är låg till måttlig samt att kvaliteten på relationen i genomsnitt är bra. Resultatet 

visar dock att det inte fanns något signifikant samband mellan vårdarens belastning och 

tillfredställelse.  

 

2.2 Att vårda en nära anhörig utan anställning 
 

2.2.1 Vårdsituationens inverkan på relationen samt sambandet mellan kvaliteten i 
relationen och vårdgivarens belastning och tillfredställelse 
I studien Perceptions of Relationship Change and Caregiver Satisfaction av Walker, Shin 

och Bird (1990) undersöks vårdsituationens upplevda effekter på relationen samt sambandet 

mellan kvaliteten på relationen och vårdarens tillfredställelse. Studien har en kvantitativ 

ansats och är utförd i Amerika. Urvalet innefattar 133 par som består av mödrar och deras 

vuxna döttrar som är vårdgivare. Intervjupersonerna har svarat på samma frågor två gånger 

med två månaders mellanrum.  
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Resultatet visar att ungefär hälften av både döttrarna (50,4 %) och mödrarna (44,7 %) anser 

att vårdsituationen har haft en positiv inverkan på deras relation. Vidare uppger 44,2 % av 

döttrarna och 53 % av mödrarna att vårdsituationen inte har haft någon effekt på deras 

relation. Endast 5,4 % av döttrarna och 2,3 % av mödrarna upplever att vårdsituationen har 

haft en negativ inverkan på relationen. De flesta döttrarna som uppger positiv inverkan säger 

att mängden tid de nu kan tillbringa med sina mödrar har stärkt relationen, vilket nästan 

hälften av mödrarna också berättar. Andra uppger att vårdsituationen har bidragit till en 

ökad förståelse för varandra. Den andel döttrar som rapporterar negativ inverkan på 

relationen säger exempelvis att de känner sig skyldiga att tillhandahålla vård samt att 

vårdandet och vårdmottagaren är krävande. Endast en av mödrarna förklarar den negativa 

utvecklingen på ett tolkningsbart sätt. Hon uppger att hon vill ha saker på sitt vis.  

 

Resultatet visar att uppfattningar om relationens förändringar har samband med vårdarens 

tillfredsställelse. Döttrar som upplever negativ förändring har negativare utvärderingar av 

vårdandet än döttrar som redovisar antingen positiva eller inga förändringar. Döttrar som 

rapporterar positiv eller ingen förändring på relationen är mer benägna att tycka att 

vårdandet är tillfredsställande och lätt. De tycker även att vårdrollen är roligare, 

vänskapligare, intressantare, mer givande och mer värt besväret samt att de är mindre 

benägna att känna sig låsta. Döttrar som uppger att deras relation med modern har 

försämrats på grund av vårdandet är mindre benägna att säga att relationen till modern är 

bra eller utmärkt och att de står mycket nära modern.  

 

2.2.2 Vardagliga problem och konflikter på grund av vårdsituationen 
I studien Through the Eyes of a Family Caregiver: Percieved Problems studerar Hutto Faria 

(1998) hur män och kvinnor som vårdar sin partner uppfattar vårdandet och vardagliga 

problem i livet. Studien är genomförd i Amerika och har en kvalitativ ansats. Den bygger på 

20 intervjuer med personer i åldrarna 47-83 som vårdar en partner som drabbats av stroke. 

 

Studien visar att den plötsliga omställningen i partnerns hälsa har förändrat parets 

livssituation. Vårdgivarna identifierar olika problem och förändringar så som ökade känslor 

av ansvar och oro, rollförändringar och rollkonflikter samt brist på frihet. Angående oron 

uppger vårdgivarna att de oroar sig för ekonomin, vårdmottagarens säkerhet samt deras egen 

förmåga att behålla sig friska för att vårda partnern. Många uttrycker en ovilja att lämna 

partnern ensam, då det skapar en rädsla inom vårdgivaren. 

 

Vårdgivarna anger även att den förändrade situationen lett till nya roller inom deras 

parrelation, vilka kan bidra till konflikter. Vissa vårdgivare tycker det är jobbigt att ta sig an 

de nya rollerna och ansvar som tidigare skötts av den sjuka partnern. Många uttrycker ett 

ökat ansvar över partnern. De känner sig ansvariga för allt som händer i partnerns liv. 

Ansvaret kan leda till ett överbeskyddande samt överbelastning och konflikter.  

 

En annan studie som studerar konflikter som uppstår mellan vårdgivare och vårdmottagare 

är Understanding conflict: Perception of Female Caregivers av Rahman (1999). Studien har 

en kvalitativ ansats och är utförd i Australien. Den bygger på 30 djupintervjuer med kvinnor i 
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åldrarna 65-94 som vårdar en nära anhörig. Syftet är att förstå hur vårdgivarna uppfattar och 

talar om personliga konflikter.  

 

Personliga konflikter uppstår på grund av olika anledningar. Många berättar att de blev 

stressade av den traumatiska förändringen, vilket grundade sig i en oro och känsla av 

hopplöshet inför vårdmottagarens möjligheter att tillfriskna. Döttrar som vårdar sin förälder 

upplever att de hamnar i en situation där de är tvungna att prioritera sin tid och energi på 

antingen föräldern eller maken och barnen, vilket leder till lojalitetskonflikt. Dilemmat 

skapar negativa känslor som skuld, hopplöshet och hjälplöshet inom döttrarna, vilket bidrar 

till återkommande konflikter mellan döttrar och vårdmottagare.  

 

En annan källa till konflikter är när vårdgivarens och vårdmottagarens förväntningar och 

normer kolliderar. Vårdtagarnas kroniska sjukdom medför ett behov av långsiktig och 

krävande vård, vilket minskar chanserna till en ömsesidig ge-och-ta-relation. Vårdarna 

tycker inte att arbetet påverkar dem fysiskt men däremot förväntas någon form av 

uppskattning. Förväntningarna som vårdmottagarna har på vårdgivarna stämmer inte alltid 

överens, vilket förklaras genom skilda normer. Vårdmottagaren anser ofta att döttrarna har 

skyldighet att utföra vården enligt tradition, vilket gör att vårdmottagarna känner sig svikna 

när normerna inte levs upp till.  

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen visar både för- och nackdelar med att en nära anhörig är 
vårdgivare. Det framkommer att ett anställningsavtal professionaliserar arbetet, vilket kan 
ses som en fördel då många känner att de vill hålla isär rollerna. Samtidigt visar det sig att 
avtalet gör arbetet mindre flexibelt och intervjupersonerna upplever det som svårare att 
avsäga eller minska uppdraget. Några känner skam över att få betalt, samtidigt upplever vissa 
vårdmottagare att de slipper stå i skuld eftersom vårdgivaren får lön. Det visar sig även att 
relationens kvalitet har ett starkt samband med upplevelsen av tillfredställelse och 
belastning. En god kvalitet i relationen har samband med högre tillfredställelse och lägre 
belastning.  
 
Studierna som fokuserar på dem som vårdar utan anställning visar att respondenterna 
upplever ett ökat ansvar för sin närstående, vilket kan övergå till ett överbeskyddande och 
brist på egen tid. Vårdsituationen skapar även rollförändringar i vissa relationer. De nya 
rollerna är inte alla villiga att anta, vilket kan leda till roll- och lojalitetskonflikter. Stress 
samt förväntningar och normer som kolliderar är andra bidragande faktorer till konflikter. 
Samtidigt visar en annan forskning att majoriteten upplever att vårdsituationen har haft en 
positiv eller ingen inverkan på relationen.  
 
Den tidigare forskningen innebär en förförståelse för omständigheter som kan uppkomma då 
en person vårdar en nära anhörig med eller utan en anställning. Uppsatsförfattarna ser ett 
behov av forskning då denna tidigare forskning är utförd i andra kontexter än svenska. 
Endast två studier studerar den vårdande situationen genom en anställning. Ingen av de 
kvalitativa studierna beaktar åsikten och erfarenheten hos personen som får vård. 
Uppsatsförfattarnas forskning kan komplettera området då empirisk kunskap nås i en svensk 
kontext genom en kvalitativ studie som fokuserar på hur relationen påverkas och utvecklas av 
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att en nära anhörig är personlig assistent. Den empiriska kunskapen erhålls genom både 
personliga assistenters och kunders erfarenheter.  

 

3 TEORETISK TOLKNINGSRAM 

Studien har en induktiv ansats. Bryman (2002) menar att ett induktivt förhållningssätt går 

från ett individuellt perspektiv till ett samhällsperspektiv genom att det efter 

datainsamlingen söker teoretiskt stöd för funna resultat.  

 

3.1 Systemteori 
Ett systemtänkande är att se världen utifrån helheter som är sammanlänkade i olika system. 

Systemteorin handlar om att förstå välden utifrån relationer, sammanhang, funktioner och 

mönster. Det är ett cirkulärt tänkande där alla system hänger ihop i ett kretslopp (Öqvist, 

2003). Systemen befinner sig i en större helhet, en omvärld. Där existerar andra system som 

har olika kopplingar till varandra. Systemen är beroende av varandra för att kunna fungera. 

Systemen är även hierarkiska vilket innebär att varje system ska beaktas som ett subsystem 

till det större systemet. Medlemmar i ett system kan bilda ett nytt mindre system, vilket blir 

ett subsystem till ursprungssystemet. På detta vis kan samma person integrera i flera system 

samtidigt (Moe, 1996). Olika subsystem har olika regler och förhållningssätt vilket systemets 

medlemmar bär med sig när de ska integrera i det stora systemet. Dessa regler och 

förhållningssätt är ofta omedvetna och outtalade för systemmedlemmarna (Öqvist, 2003).  

Alla system har även gränser gentemot omgivningen. Gränserna reglerar insläppet av ny 

information, därav kan systemet vara mer eller minde öppet. Gränssättningen är ett måste 

för att systemet ska kunna hävda sin identitet och stabilitet samt skapa sin egen verklighet. 

Samtidigt måste systemet vara någorlunda flexibelt för att kunna anpassa sig till 

omgivningens utveckling, då de måste förändra och anpassa sig för att bevara stabiliteten 

(Bernler & Johnsson, 2001).  

 

När ett socialt system bildas skapas ett gemensamt vi, detta system skapar i sin tur trygghet 

inom gruppen och gör det lättare för gruppmedlemmarna att förstå varandra. Samtidigt 

skapas förpliktelser gentemot varandra. Kraften från system kan även påverka individen till 

att göra saker som denne inte skulle ha gjort annars. Den som är i systemet kan inte se 

systemet ur en objektiv synvinkel (Öqvist, 2003). Alla i systemet påverkas av förändringar i 

systemet. Systemets medlemmar påverkar även varandra ömsesidigt, därav går det inte att 

säga vad som skapade vad (Öqvist, 2003).  

 

Uppsatsförfattarna har valt att se resultatet utifrån systemteorin för att kunna förklara och 

förstå familjen som ett system. Individerna i detta system påverkar varandra ömsesidigt och 

en förändring i systemet påverkar därmed hela familjen. Familjesystemet samverkar med 

andra system i omgivningen, därav finns även intresse att förstå hur olika system samspelar 

med varandra i omvärlden och hur dessa påverkar varandra. Uppsatsförfattarna har valt 

systemteori för att kunna förklara och förstå hur familjesystemet samspelar med och 

påverkas av systemet som utomstående assistenter befinner sig i.  
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3.2 Anknytningsteori 
Sedan 1900-talet har anknytningsteorin fått ett vidare tillämpningsområde, då den nu även 

beskriver hur anknytningen kan ske i ett senare skede i livet. Därav är anknytningssystemet 

aktivt under hela livet. Relationer har studerats som visar sig ha samma anknytningsmönster 

som barnet och föräldern. Långvariga parrelationer, vänskapsrelationer, syskonrelationer 

och barn som tar hand om sin sjuka förälder är exempel på dessa (Broberg, Granqvist, 

Ivarsson & Risholm Mothander, 2006). 

 

Parrelationer visar sig ha stora likheter med den ursprungliga anknytningen. Icke verbal 

kontakt, återföreningsbeteende, vokalisering och idealisering är exempel på likheter. Den 

icke verbala kontakten i kärleksrelationen består av bland annat smekningar, kyssar, leenden 

och längre ögonkontakt. Denna kontakt liknar spädbarnets och förälderns kommunikation 

då barnet exempelvis önskar att röra förälderns ansikte (Broberg m.fl., 2006). När paret i 

kärleksrelationen har varit ifrån varandra en längre tid och återförenas så infinner sig en 

känsla av eufori där de kramas och vill bli bekräftade av partnern. Barnet visar liknande 

mönster med leenden och en vilja att bli upplyft av föräldern. I både kärleksrelationen och 

föräldra- och barnrelationen används ibland en ljusare röst, en så kallad omsorgsröst. 

Idealisering är när barnet ser föräldern som allsmäktig, detta är något kärleksrelationen 

också uppvisar i början av relationen då de negativa egenskaperna förbises av de positiva 

(Broberg m.fl., 2006). 

 

Parrelationen skiljer sig från barn- och föräldrarelationen i och med att den är symmetrisk. 

Båda parter tar och inger trygghet genom relationen och det sker ett ömsesidigt utbyte 

(Broberg m.fl., 2006). I ett senare skede i parrelationen försvinner kicken av att umgås med 

sin partner som nu istället ger en lugnande effekt. Partnern associeras med känslomässigt 

lugn vilket även skapar ångest vid längre separationer. Partnern är en trygghetsbas, vilket är 

en källa till känslomässigt stöd i stressade situationer. Denna trygga anknytning skapar 

känslor av hjälpsamhet och medlidande för anknytningsobjektet samt att 

anknytningsobjektets närvaro inger trygghet (Broberg m.fl., 2006).  

 

Uppsatsförfattarna har valt att använda sig av anknytningsteorin för att se den anhörige som 

assisterar och kunden som varandras anknytningsobjekt. Teorin används för att förklara och 

förstå resultat som visar att den nära anhörige inger mer trygghet och förtroende än en 

utomstående assistent. Den används även för att förstå och förklara valet att bli assistent till 

sin anhörig samt oron och kontrollbehovet hos de personliga assistenterna. 

 

4 METOD OCH MATERIAL 

 

4.1 Val av metod 
Då syftet med studien är att undersöka hur relationen påverkas och utvecklas av att en nära 

anhörig är personlig assistent valdes en kvalitativ ansats, vilket ger rik och fyllig data samt att 
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deltagarnas uppfattning blir mer specifik då den syftar till att få kunskap om individens 

personliga upplevelser (Larsson, 2005). Utifrån studiens syfte var åsikter och erfarenheter av 

de som befinner sig i denna situation av största vikt. Uppsatsförfattarna ville därför få en 

förståelse och ökad kunskap kring forskningsämnet utifrån personliga assistenters och 

kunders perspektiv.  

 

Studien har en induktiv ansats. Först samlades datamaterialet in för att sedan analysera det 

och finna samband. Därefter kopplades två vetenskapliga teorier till resultatet. Den induktiva 

strategin valdes då den ger möjligheten att uppmärksamma oväntade resultat samt att 

respondenterna har goda möjligheter att själva beskriva sina upplevelser utan någon fast 

teori som påverkar intervjuns utformning (Sohlberg, 2006).  

 

4.2 Urval 
Valet av respondenter gjordes genom ett selektivt urval och bekvämlighetsurval. Med 

selektivt urval menas det att respondenterna väljs utifrån kriterier för att kunna besvara 

forskningens syfte (Svenning, 2003), alltså valdes respondenterna utifrån det som skulle 

belysas. Kravet för att delta i studien var att individen är personlig assistent åt en nära 

anhörig eller har personlig assistans av en nära anhörig samt att den som intervjuas och den 

som personen har ett arbetsförhållande med är över 18 år. Båda respondentgrupperna skulle 

bestå av tre respondenter. Ett annat krav var att kunden skulle kunna föra sin talan själv och 

sitta enskilt med intervjuaren.  

 

Bekvämlighetsurval menas att forskarna valde respondenter som för tillfället var tillgängliga 

(Bryman, 2002). Respondenterna nåddes genom tre tillvägagångssätt. Ett tillvägagångssätt 

var i samråd med myndighetschefen för uppdragskansliet. Uppsatsförfattarna och 

myndighetschefen tog kontakt med verksamheter som har kontakt med tänkta respondenter. 

Verksamheterna fick information om forskningen och ombads att höra sig för med eventuella 

respondenter. Därefter kontaktade två verksamheter uppsatsförfattarna och gav i samråd 

med två individer ut deras kontaktuppgifter, detta för att medverkan i forskningen skulle 

vara så enkel som möjligt. De kontaktades för att få ytterligare information om forskningen. 

Sedan skickades ett missivbrev (Bilaga A) till dem med utförligare information om 

forskningen och forskningsprocessen. Därpå kontaktades respondenterna per telefon, då gav 

de sitt samtycke till att medverka i forskningen samt att plats, datum och tid för intervju 

bokades.  

 

Ett annat tillvägagångssätt var att kontakta en strokeförening och förbundet Delaktighet 

Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR). Då detta var i ett senare skede lämnade 

organisationerna ut missivbreven direkt till möjliga respondenter. Organisationerna ansåg 

att det var mer rätt mot individen att intresserade respondenter kontaktade 

uppsatsförfattarna, vilket respekterades. Två respondenter hörde av sig och gav sitt samtycke 

till att medverka i forskningen samt att plats, datum och tid för intervju bokades.  

 

De två sista respondenterna fick information om studien av kuratorn på vuxenhabiliteringen. 

När de sagt ja till medverkan kontaktade enhetschefen för vuxenhabiliteringen 
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uppsatsförfattarna och gav i samråd med respondenterna ut deras kontaktuppgifter, detta för 

att medverkan i forskningen skulle vara så enkel som möjligt. Sedan kontaktades de per 

telefon, då gav de sitt samtycke till att medverka i forskningen samt att plats, datum och tid 

för intervju bokades.   

 

4.3 Datainsamling 
Intervjuerna var semistrukturerade, vilket menas att intervjuaren har en lista över frågor som 

ska beröras under intervjuns gång. Detta tillvägagångssätt är fördelaktigt då intervjuaren har 

frihet att strukturera intervjun på olika sätt samt att det finns möjligheter att ställa 

följdfrågor (Bryman, 2002). Uppsatsförfattarna var noga med att inte ställa några ledande 

frågor men däremot ställdes förtydligande frågor för att öka förståelsen under intervjun. 

Innan intervjuerna utförde uppsatsförfattarna en varsin testintervju på två utomstående för 

att öka bekantskapen med intervjuguiden och tryggheten inför intervjuerna samt för att testa 

frågornas tydlighet i förhållande till studiens syfte. Därefter korrigerades intervjuguiden 

(Bilaga B & Bilaga C) och frågor förtydligades och omformulerades. Intervjuerna delades upp 

mellan uppsatsförfattarna för att minska respondentens utsatthet. För att respondenterna 

skulle känna sig trygga och bekväma i intervjusituationen fick de bestämma intervjuplats 

utifrån kravet att kunna sitta ostört. I de fall respondenterna inte hade något önskemål gavs 

förslaget att sitta i ett avskilt rum på en institution som respondenterna hade vetskap om. 

Intervjuerna varade 15-45 minuter och spelades in med bandspelare efter godkännande från 

respondenterna. Innan inspelningen startade nämndes återigen de forskningsetiska reglerna 

och syftet med studien samt att respondenterna fick möjlighet att ställa frågor. Varje intervju 

startades med att intervjupersonerna gav sitt muntliga samtycke till medverkan i 

forskningen. När intervjun var utförd försäkrade sig uppsatsförfattarna om att 

respondenterna hade kontaktuppgifter så de kunde höra av sig vid eventuella funderingar.  

 

4.5 Databearbetning och analysmetod 
Varje intervju transkriberades ordagrant. Kvale & Brinkmann (2009) menar att den 

utskrivna intervjun är ett verktyg för vidare tolkning och analys. Båda författarna lyssnade 

och läste igenom det transkriberade materialet för att inte missuppfatta intervjuns samspel 

och känsla.  

 

För att kunna analysera det insamlade materialet användes meningskategorisering. 

Kategorisering kan användas för att organisera och koncentrera intervjutexter för att få en 

givande överblick (Kvale & Brinkmann, 2009). Datainsamlingen markerades med hjälp av 

överstrykningspennor utifrån studiens frågeställningar, vilka i sin tur skapade teman. 

Därefter redovisades respondenternas uttalanden kring varje skapat tema kortfattat i 

kolumner för att få en bra överblick.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet  
Bryman (2002) menar att reliabilitet och validitet är viktiga kriterier för att bedöma 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Kvale & Brinkmann (2009) förklarar att 
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reliabiliteten handlar om forskningsresultatets tillförlitlighet. Vid hög reliabilitet menar de 

att undersökningen ska visa samma resultat om den görs på nytt. I denna studie användes en 

intervjuguide med tydlig struktur som gav möjligheter att se likheter och olikheter i det 

insamlade materialet. Med tanke på att analyser och tolkningar genomfördes av två personer 

anses tolkningarna ha bättre möjlighet att granskas hårdare.  

 

Med validitet menas att forskningen studerar det som den avser att studera. Validiteten är 

beroende av reliabiliteten då det inte går att uppnå om forskning inte är reliabel (Bryman, 

2002). För att öka möjligheten till god validitet genomfördes två testintervjuer. Samtliga 

intervjuer med respondenterna spelades in med bandspelare och transkriberades ordagrant 

för att kunna använda utförliga och ordagranna citat. Den som inte medverkade på intervjun 

fick tillgång till både det transkriberade materialet och ljudupptagningen för att återgivelsen 

av intervjun skulle ske på ett rättvisande sätt. Kvale & Brinkmann (2009) skriver att 

validiteten är beroende av forskarens förmåga att ständigt kontrollera, ifrågasätta och 

teoretiskt tolka resultaten. Detta beaktades under hela forskningsprocessen, bland annat 

genom att förtydliga det respondenterna sade under intervjun.  

 

4.7 Etiskt ställningstagande 
I utförandet av en forskning skall forskaren ta ställning till etiska regler för att individerna i 

studien ska behandlas bra samt för att forskningsmaterialet ska behandlas korrekt (Bryman, 

2002). De fyra etiska kraven informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet beaktades. Intervjupersonerna informerades om undersökningens syfte, 

studiens moment samt att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avsluta 

sin medverkan, vilket är att beakta informationskravet (Bryman, 2002). Med 

samtyckeskravet menas att intervjupersonerna först får information för att sedan kunna ta 

ställning till sin medverkan (Bryman, 2002). Efter att information delgetts respondenterna 

per telefon och skriftligt gav de muntligt samtycke till att medverka över telefon. Vid 

intervjutillfället gav respondenterna återigen sitt muntliga samtycke i början av inspelningen. 

Vidare informerades deltagarna om att materialet behandlas konfidentiellt, vilket betyder att 

ingen obehörig får tillgång till materialet samt att intervjupersonerna avidentifieras (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjupersonerna blev avidentifierade genom kodning. 

Intervjumaterialet fördes in i en dator och kodningen i en annan. Med nyttjandekravet menas 

att insamlade uppgifter om intervjupersonerna endast får användas för forskningsändamål 

(Bryman, 2002), vilket gäller denna forskning.  

 

Ett konsekvensetiskt förhållningssätt användes. Med det menas att författarna bedömde och 

övervägde eventuella konsekvenser som intervjupersonerna möjligen kan ta skada av och de 

vetenskapliga fördelar forskningen kan bidra med (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Respondenterna fick möjligheten att välja intervjuplats för att känna sig bekväma och trygga. 

Dessutom valdes att inte intervjua två personer från ett gemensamt arbetsförhållande, då det 

kanske skulle kunna vara lättare att sammankoppla de i resultatet samt att 

uppsatsförfattarna ville undersöka flera olika arbetsförhållanden. Ett annat övervägande var 

att varje intervju skedde mellan två personer, det vill säga en intervjuare och en respondent. 

Uppsatsförfattarna antog att en tredje person i samtalet skulle kunna hämma respondenten. 
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Vidare menar uppsatsförfattarna att det kan kännas mer utsatt om det är två som intervjuar. 

Forskningsarbetet är avgränsat till enbart arbetsrelationer där båda parter är över 18 år, 

eftersom uppsatsförfattarna tror att det är en större komplexitet att vara personlig assistent 

till ett barn samt att studien är för liten för att belysa detta på ett rättvisande sätt.  

 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatet baserar på tre personliga assistenters och tre kunders erfarenheter. 

Respondenterna är fem kvinnor och en man i åldrarna 55- 65. En kund och en personlig 

assistent, som har en föräldra- och barnrelation bredvid arbetsrelationen, intervjuades. 

Resterande respondenter har en parrelation bredvid arbetsrelationen. När kunderna fick sin 

funktionsnedsättning varierar, en kund har haft sin funktionsnedsättning sedan 3,5 årsålder 

medan en annan kund fick sin vid 60 årsåldern. Det varierar även hur länge assistansen 

utförts av en nära anhörig, om andra än anhöriga utför assistansen samt assistansmängden.  

 

Resultat och analys redovisas under tre rubriker som är kopplade till forskningens 

frågeställningar. Dessa rubriker är att hantera den privata relationen och arbetsrelationen, 

upplevda förändringar i den privata relationen och förkunskapens påverkan på 

arbetsrelationen. Dessa har underrubriker för att underlätta läsningen samt att varje 

huvudrubrik avslutas med en kort sammanfattning av resultatet. Varje underrubrik startas 

med en redovisning av forskningsresultatet. Därefter redovisas uppsatsförfattarnas tolkning 

av resultatet samt kopplingar till tidigare forskning och teorier. Citaten återges ordagrant och 

när citaten innehåller tre punkter (…) betyder det att uppsatsförfattarna har förkortat 

meningen för att tydliggöra det viktiga då det transkriberade materialet innehöll 

upprepningar och utfyllnadsord. 

 

5.1 Att hantera den privata relationen och arbetsrelationen 
 

5.1.1 Behovet av att hålla isär relationerna 
Respondenterna har delade åsikter angående behovet av att hålla isär den privata relationen 

och arbetsrelationen. Vissa menar att det inte går att hålla isär relationerna utan de flyter 

ihop. Assistanstimmarna är inte schemalagda på exakta tider utan assistanstiden är flexibel 

under deras gemensamma tid. En kund förklarar ”det går inte att säga nu är han assistent 

och nu är han man… Utan det är bara en del av vår relation”. Några respondenter menar att 

det är viktigt att hålla isär relationerna för att kunna utföra assistansen på ett professionellt 

sätt gentemot arbetskamrater och kunden. En kund berättar att hon inte skiljer på 

utomstående assistenter och sin anhörig, utan alla måste följa samma regler och tider. 

Majoriteten av respondenterna menar att det finns svårigheter i att hålla isär relationerna. 

En personlig assistent förklarar:  

”när saker och ting inte går så som man har kommit överens eller så som det är skrivet 

sådär, då träder den där del av mig, den där mamma-delen av mig… som blir ledsen. För 

att hur som helst som jag vänder och vrider så är jag i första hand mamma.”   
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Utifrån resultatet kan ett mönster skönjas där det uttryckta behovet av att hålla isär 

relationerna kommer ifrån respondenterna som inte bor tillsammans. Ett annat mönster som 

visar sig är assistansmängden, då behovet av att hålla isär relationerna kommer ifrån 

arbetsförhållanden där assistans är beviljad dygnet runt. Uppsatsförfattarna tolkar resultatet 

som att det är osäkert om det går att hålla isär relationerna helt då resultatet tyder på att 

viljan till det motarbetas av svårigheter att koppla bort den privata relationen och det 

känslomässiga bandet. En studie (Grootegoed m.fl., 2010), som inte studerar parrelationer, 

visar att många upplever ett behov av att hålla isär arbetssysslorna och det privata 

förhållandet för att klara av arbetet. Men samtidigt säger de att avtalet inte får komma 

emellan vårdmottagarens och vårdarens personliga relation då detta kanske kan förstöra 

deras speciella band.  

 

5.1.2 Egen tid  
Majoriteten av respondenterna upplever ett behov av att få en längre sammanhängande egen 

tid inom den privata relationen, då andra assistenter inte medverkar. Då kan tiden spenderas 

som exempelvis man och hustru som har middagsbjudningar eller utför gemensamma 

aktiviteter. Samtidigt säger en respondent att hon enbart träffar sin anhörig under 

assistanstiden eftersom hon anser att hennes anhörig ska ha sin fritid ifred. Däremot berättar 

hon att det är något som hennes anhörig ogillar.  

 

Uppsatsförfattarna tolkar detta som att majoriteten upplever ett behov av att få egen tid med 

sina nära anhöriga. Då ligger prioriteten i den privata relationen och inte arbetsrelationen. 

En tolkning är att majoriteten upplever att egen tid är ett viktigt moment för att underhålla 

den privata relationen. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan detta ses som att systemet som 

kunden och den anhöriga personliga assistenten befinner sig i påverkas av att ha en 

utomstående i systemet, därför är längre sammanhängande egen tid viktig (Öqvist, 2003). 

Samtidigt kan det vara så att de får denna egen tid i och med deras arbetsrelation, eftersom 

inga andra assistenter medverkar under en längre tid. En studie (Walker m.fl., 1990) visar att 

den nya och större mängden tid tillsammans har stärkt relationen. 

 

5.1.3 Sammanfattning av resultatet  
Resultatet av studien visar att respondenterna ser olika på att relationen både är privat och 

arbetsrelaterad. Behovet av att hålla isär relationerna varierar. Vissa menar att relationerna 

flyter ihop och att arbetsrelationen är en del av deras privata relation medan andra känner ett 

behov av att hålla isär relationerna för att kunna förhålla sig professionellt till arbetet. 

Samtidigt säger majoriteten att det är svårt att hålla isär relationerna. Viljan att hålla isär 

relationerna är mindre hos de som bor tillsammans, har en parrelation eller inte är beviljade 

assistans dygnet runt. Majoriteten av respondenterna säger att de behöver få en längre 

sammanhängande egen tid i den privata relationen 
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5.2 Upplevda förändringar i den privata relationen 
 

5.2.1 Chockens effekt på relationen  
Majoriteten av de personliga assistenterna berättar om chocken vid uppkomsten av 

funktionsnedsättningen samt dess effekt på relationen. Chocken gjorde relationen stressfylld 

då den anhörige såg många orosmoment inför den nya situationen. Chocken hanterades på 

olika sätt. En personlig assistent berättar att hon var stöttande och peppande samtidigt som 

hon och hennes man stängde in sina känslor och ingen vågade ta steget att börja prata med 

den andra, vilket resulterade i att de nästan såg varandra som främlingar. En annan förklarar 

att hon med sin kärlek, ville göra allt för sin anhörig och sökte hjälp hos alla möjliga instanser 

medan hennes anhörig befann sig i ett apatiskt tillstånd. Hon förklarar:  

”Vi drog inte åt samma håll. Innan min dotter hade fattat att det som är viktigt i hennes 

situation, det är att hon måste bidra själv... Så det var ett tag en väldigt tråkig period när 

hon trodde att mamma ska knäppa med fingrarna och förändra världen, istället för att 

sätta igång själv och träna och göra någonting”.  

Hon berättar vidare att dotterns insjuknande drabbade alla inom familjen men det var enbart 

dottern som bar på symtomen. Det var först när en tredje part kom in och började assistera 

som de kunde vara ifrån varandra och relationen kunde gå tillbaka till den bra relation som 

de hade innan sjukdomen.  

 

Då enbart personliga assistenter berättar om chocken är en möjlig tolkning att de personliga 

assistenterna märker av den på ett annat sätt eftersom de inte har drabbats direkt. Utifrån de 

personliga assistenternas berättelser tolkar uppsatsförfattarnas det som att den nya 

situationen gjorde relationen stressfylld och skapade oro hos den anhörige. I en studie av 

Rahman (1999) framkommer det att många vårdgivare blev stressade av den traumatiska 

förändringen, vilket grundade sig i en oro och känsla av hopplöshet inför vårdmottagarens 

möjligheter att tillfriskna. Uppsatsförfattarna tolkar resultatet som att reaktionerna på 

chocken påverkar hela familjen och bidrar till förändringar inom relationen. Utifrån 

systemteorin blir hela systemet påverkat av en förändring samt att individerna inom 

systemet ömsesidigt påverkar varandra under förändringen (Öqvist, 2003). 

Uppsatsförfattarna menar vidare hur förändringen ter sig påverkas av situationen och 

individerna, därav är varje förändring unikt skapad av systemets medlemmar.  

 

5.2.2 Anställningsavtalets påverkan på den privata relationen  
Samtliga respondenter säger att anställningsavtalet inte har påverkat relationen särskilt 

mycket. De menar att hjälpen och stödet funnits innan anställningen. Flertalet säger att 

anställningen gett dem mer tid för varandra. En respondent säger att stressen har minskat då 

hon inte behöver arbeta utanför hemmet för att sedan komma hem och assistera mannen. Nu 

kan hon bättre planera sin tid så att hon hinner arbeta och ha egen tid med mannen, som 

exempelvis att lyssna på musik och spela spel. Majoriteten av de personliga assistenterna 

menar att den nyfunna tiden med varandra har gjort relation starkare och bättre, detta är 

dock inget kunderna nämner. En kund menar att anställningsavtalet har gjort att hon 

mestadels träffar sin nära anhörig under arbetstid då hon anser att den anhörige ska ha den 
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lediga tiden ifred. En kund pratar om minskad skuld- och tacksamhetskänsla kopplat till 

anställningsavtalet. Hon säger:   

”Jag tycker det är bättre att han är assistent på dem timmarna han är och jag faktiskt kan 

känna att han blir avlönad för det, än att jag bara ska gå omkring och vara tacksam… Jag 

behöver inte stå i skuld till honom på det sättet, som jag annars skulle göra i ett 

förhållande där jag skulle känt att jag bara kanske fick ta och inte kunde ge.”  

Vidare menar hon att det även är viktigt att göra saker för varandra utan betalning. Samtidigt 

säger en personlig assistent att hon känner skam och skuld över att få betalt då detta enligt 

hennes uppväxt och kultur ska ske villkorslöst och utan betalning.  

 

En möjlig tolkning är att den knappa förändringen i relationen beror på att stödet och 

hjälpen funnits där innan anställningen. Uppsatsförfattarna tolkar resultatet som att 

förändringarna vid anställningen till stora delar är positiva. Den nyfunna tiden med varandra 

är en orsak till den positiva förändringen. En studie (Walker m.fl., 1990) visar att majoriteten 

anser att vårdsituationen haft en positiv eller ingen inverkan på relationen samt att den 

positiva inverkan har samband med att de fått mer tid för varandra. En annan studie 

(Iecovich, 2011) visar att kvaliteten i relationen mellan vårdgivare och vårdmottagare i 

genomsnitt är bra. Att en respondent väljer att mestadels träffa sin anhörig under arbetstid 

kan tolkas som att de fått mer tid för varandra och i och med det tycker hon inte att de 

behöver ses på fritiden. Samtidigt kan den privata relationen ha förändrats till en 

arbetsrelation. 

 

En tolkning är att den som assisteras slipper känna att den står i skuld vilket å andra sidan 

kan skapa skuld hos den som får betalt för att assistera sin anhörig då det kan ses som något 

som ska ske villkorslöst. Även en studie (Grootegoed m.fl., 2010) visar att många känner 

skam och skuld inför att få betalt, vilket förklaras med att det inte går ihop med idealsynen 

att hjälp och stöd ska ske villkorslöst. Samma forskning visar även att vårdmottagarna inte 

känner någon skuld i att få hjälp då anställningen balanserar relationen genom att det blir en 

ge-och-ta-relation.  

 

5.2.3 Rollförändringar  
Majoriteten av respondenterna upplever rollförändringar på grund av 

funktionsnedsättningen. Rollförändringarna i parrelationerna yttrar sig i att den 

funktionsnedsattes arbetsområden i hemmet nu är en annan familjemedlems uppgift. En 

kund nämner att han exempelvis inte längre kan servera frukost till sin fru. Samtliga 

personliga assistenter säger att de upplever ett ökat ansvar för sin anhörig vilket kan leda till 

ett ökat kontrollbehov angående exempelvis den anhöriges hälsa och hur assistansen utförs 

av andra. Att inte kunna släppa fokus på sin anhörig förklarar en respondent kan gå ut över 

hennes fritid. Enligt en personlig assistent är en effekt att det ökade ansvaret gett en större 

möjlighet att fatta beslut angående hennes partner.  

 

Då den enda som inte berättar om rollförändringar har haft sin funktionsnedsättning sedan 

tidig ålder är en tolkning att rollförändringar är vanligt förkommande i relationer där någon 

får en funktionsnedsättning som ung vuxen eller äldre. Uppsatsförfattarna menar vidare att 
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det inte sker några rollförändringar då den ena parten går in i relationen med en 

funktionsnedsättning. De tydligaste exemplen på rollförändringar finner uppsatsförfattarna i 

parrelationer. Även en studie (Hutto Faria, 1998) visar att den nya vårdsituationen kan skapa 

rollförändringar då partnern känner sig ansvarig för allt som händer i den andras liv. Studien 

visar även att det ökade ansvaret ibland resulterar i ett överbeskyddande. Utifrån systemteori 

påverkar alla medlemmar i systemet varandra ömsesidigt (Öqvist, 2003). Systemet måste 

förändra och anpassa sig för att bevara sin stabilitet (Bernler & Johnsson, 2001). 

Uppsatsförfattarna menar att rollförändringar sker då medlemmarna påverkar varandra och 

systemet försöker anpassa sig till den nya situationen. 

 

5.2.4 Oroskänslor hos personliga assistenter  
Samtliga personliga assistenter upplever en ökad känsla av oro som handlar om framtiden 

och hur utomstående utför assistansen. En personlig assistent berättar att hon är orolig för 

vad som kommer hända när hon inte orkar vårda längre, då partnern enbart vill att hon ska 

utföra assistansen. Samtidigt berättar hon att hennes partner nu har en till assistent då det är 

omöjligt för henne att hinna med all assistanstid. Hon är även orolig för vårdens kvalitet med 

tanke på nedskärningar. En annan respondent upplever oro som handlar om ifall assistansen 

blir utförd på rätt sätt av andra. En personlig assistent säger att hon har svårt att vara ifrån 

sin anhörig en längre tid. Majoriteten personliga assistenter berättar att oron och 

kontrollbehovet har minskat med tiden. 

 

En tolkning är att oro är vanligt förkommande hos personliga assistenter som assisterar en 

anhörig. I en studie av Hutto Farias (1998) uttrycks även denna oro. Vårdgivarna oroar sig 

för vårdmottagarens säkerhet samt deras egen förmåga att behålla sig friska för att kunna ta 

hand om sin partner. Många uttrycker även en ovilja att lämna sin partner ensam, då det 

skapar en rädsla inom vårdgivaren. 

 

Utifrån anknytningsteorin kan oron och kontrollbehovet bero på att de är varandras 

anknytningsobjekt, vilket skulle kunna betyda att känslorna grundar sig i deras privata 

relation. En trygg anknytning skapar trygghet samt separationsångest, medlidande och 

plikter (Broberg m.fl., 2006). Uppsatsförfattarna menar vidare att de, som anhöriga, kan 

känna separationsångest och därför inte kan lämna kunden, men samtidigt kan detta bero på 

en känsla av medlidande och plikt att finnas där för sin anhörig.  

 

5.2.5 Sådant som inte har förändrats  
Många respondenter pratar om att de är som en vanlig familj med gemensamma intressen 

som bland annat fanns innan arbetsåtagandet. De berättar även att humorn har en central 

roll i deras relation, vilket gör att de kan skämta om arbetsförhållandet. En respondent säger:  

”vi funkar ju som en familj, sen om hon då tycker att jag jobbar till klockan sex, för det 

kan hon säga… i gengäld då så kastar jag lite skit på henne ibland, när jag behöver ha 

hjälp med någonting och det är så uppenbart va, att jag skulle behöva ta upp någonting 

från golvet eller om vi är ute någonstans, då kan jag säga du assistenten... Vi har ganska 

stort mått av humor båda två.” 
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En tolkning är att de gemensamma intressena och humorn inte försvinner på grund av det 

nya arbetsförhållandet. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv har systemet vissa intressen 

som det väljer att bejaka vilket skapar dennes identitet (Moe, 1996). Uppsatsförfattarna 

tolkar intressena och humorn som att relationen mår bra då en icke fungerande relation 

kanske skulle tappa dessa och i och med det förändra systemets identitet.  

 

5.2.6 Sammanfattning av resultatet  
Angående upplevelsen av förändringar inom den privata relationen visar resultatet att 

förändringar finns men även att gemensamma intressen och humor kvarstår. Majoriteten av 

de personliga assistenterna berättar om chocken vid insjuknandet eller skadans uppkomst 

samt dess effekt på relationen. Hela familjen drabbades av förändringen trots att det enbart 

är en som bär på symtomen. Majoriteten av respondenterna berättar att rollerna inom 

familjen förändrades, den funktionsnedsattes uppgifter tillföll någon annan. Samtliga 

personliga assistenter känner även ett ökat ansvar för sin anhörig samt en ökad oro. Oron 

kunde skapa ett kontrollbehov vilket i sin tur kunde gå ut över den anhöriges fritid. Samtidigt 

berättar majoriteten att oron har minskat med tiden. Respondenterna pratar även om 

anställningsavtalets påverkan, vilket en kund menar har minskat hennes känsla av skuld 

gentemot mannen som assisterar. Samtidigt säger en personlig assistent att betalningen går 

emot hennes värdering om att villkorslöst vårda sina familjemedlemmar, vilket skapar en 

känsla av skam. Det framkommer även att anställningsavtalet skapade mer tid för varandra.  

 

5.3 Förkunskapens påverkan på arbetsrelationen 
 

5.3.1 Valet att bli personlig assistent 
Samtliga personliga assistenter säger att valet att vårda kom naturligt. Vissa menar att deras 

kultur och uppväxt har gett dem värderingen att alltid ta hand om en sjuk eller skadad 

familjemedlem. Dessutom har många funnits där sedan deras anhörig fick 

funktionsnedsättningen. En personlig assistent anser att hon växt in i rollen då hennes man 

har haft ett stort hjälpbehov under längre tid. Hon berättar att ”jag vet hur skört det är, och 

jag vet eller jag tror att jag vet hur jag skulle känna om det skulle hända saker och jag inte 

hade varit med på något sätt”. Samtidigt berättar majoriteten av de personliga assistenterna 

att de känt sig ifrågasatta av släkt eller vänner. Ifrågasättandet har gällt valet att stanna hos 

sin partner med funktionsnedsättning eller valet att avsluta sitt arbete för att bli personlig 

assistent. 

 

En tolkning är att personerna känner en skyldighet och förväntan på sig själva att de ska 

finnas där och därför blir assistansrollen självklar. Skyldigheten och förväntan kan ses som 

en följd av partnerns ostabila hälsa och att de redan antagit en stöttande och omvårdande roll 

då de fanns med från början. Utifrån anknytningsteorin tolkar uppsatsförfattarna att valet att 

assistera kan påverkas av en känsla av plikt och medlidande för sitt anknytningsobjekt 

(Broberg m.fl., 2006). Samtidigt ses detta ur ett historiskt perspektiv där det alltid varit 

självklart att familjen stöttar och hjälper varandra. Däremot har vänner och släkt ifrågasatt 
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valet att assistera, vilket skulle kunna förklaras utifrån det moderna samhället där den 

individuella karriären står i fokus. Även studier (Grootegoed m.fl., 2010; Rahman 1999) har 

funnit att normer kan kollidera i denna situation. I dessa studier anser vårdtagaren att 

kvinnor inom familjen har en skyldighet att utföra vården vilket kolliderar med vårdarens 

normer.  

 

5.3.2 Trygghet  
Majoriteten av respondenterna säger att de själva eller kunden som de assisterar känner en 

större trygghet inför att en anhörig utför vissa eller flertalet sysslor. En kund säger att det 

känns tryggt att hennes anhörig tar hand om apoteks- och bankärenden. Hon menar vidare 

att hon inte skulle överlåta dessa göromål till en utomstående assistent även om hennes 

anhörig slutade assistera henne. Andra berättar att deras privata relation utgör en 

förkunskap som inger trygghet i arbetsrelationen. En personlig assistent förklarar att hon har 

en större överblick och bättre förutsättningar för att se saker eftersom hon har en helhetsbild 

samt kunskap om mannen och funktionsnedsättningens utveckling. En annan personlig 

assistent berättar att hennes man sagt att det skulle vara generande om en främmande 

person skulle hjälpa honom med hygienen. En kund förklarar att det är en trygghet att 

partnern finns närvarande i huset dygnet runt och även inför oförutsägbara händelser som 

kan uppstå. Vidare menar han att då de känner varandra och bor tillsammans har frun en 

kunskap som är svår att erhålla för en utomstående. Han säger att ”överlag är det så att har 

man en personlig relation så är det mycket mycket enklare. Otvivelaktigt är det så. Än att 

man ska försöka lära upp någon som inte har samma feeling”. Samtidigt beskriver en annan 

kund att det inte är någon skillnad på utförandet av assistansen då den utomstående 

assistenten kan läras upp så den erhåller den kunskap som behövs för att utföra en bra 

assistans. 

 

Uppsatsförfattarna tolkar resultatet som att all kunskap och erfarenhet en nära anhörig har 

inger trygghet. Utifrån anknytningsteorin blir anknytningspersonen en trygg bas som bland 

annat gör det lättare att hantera stressfyllda situationer (Broberg m.fl., 2006). Vidare menar 

uppsatsförfattarna att kunden upplever större trygghet och förtroende då den nära anhörige 

assisterar då denna är kundens anknytningsobjekt. Å andra sidan kanske en utomstående 

assistent kan utföra en bra assistans med tydliga instruktioner. 

 

Samtidigt är en annan tolkning att olika personer har olika gränser för hur nära inpå en 

utomstående assistent får komma. Därför kan det kännas tryggare att ha sin nära anhörig i 

vissa göromål. Ur ett systemteoretiskt perspektiv har olika system gränser som kan vara mer 

eller mindre öppna för en viss förändring (Bernler & Johnsson, 2001). Men även att olika 

system ska samspela kan skapa otrygghet då dessa har olika regler och förhållningssätt som 

de bär med sig när de ska integrera med andra system (Öqvist, 2003). Uppsatsförfattarna 

menar vidare att när kunden ska assisteras av en utomstående assistent kan det bli 

svårigheter i samspelet då dessa två tillhör olika system. Dessa svårigheter kan skapa 

otrygghet.  
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5.3.3 Det professionella förhållningssättet  
Majoriteten respondenter som får eller utför assistans till sin partner säger att det är skönt 

att bara få vara sig själva i parrelationen utan en utomstående personer i hemmet. En kund 

säger att det ibland är skönt att slippa vara arbetsledare och ha ett professionellt 

förhållningssätt gentemot assistenterna. Hon berättar:  

”jag väljer min man därför att jag tycker det är skönt att bara få vara jag ibland. För att 

när jag är med mina assistenter som jag inte har någon annan relation än 

assistansrelationen till, då är jag för det första deras arbetsgivare, jag är deras chef. Som 

chef så måste jag hålla en viss profil… Det är så skönt ibland att få släppa det här ansvaret 

som jag känner att jag har.” 

Samtidigt menar samma kund att kostnaden för att slippa det professionella 

förhållningssättet är att hon inte alltid får assistans på sina villkor. Då relationen är privat 

blir vissa saker en förhandlingsfråga vilket det inte blir med utomstående assistenter. Hon 

betonar att vissa saker givetvis inte är förhandlingsbara, exempelvis toalettbesök.  

 

Två respondenter menar att det är viktigt och ett måste att ha ett professionellt 

förhållningssätt i assistansrelationen. Den ena respondenten förklarar:  

”det är viktigt att det fungerar, att vi samarbetar med varandra. Inte kan jag bara sitta där 

och krama min dotter… om jag ska utföra någonting annat vet du, någonting som 

pappersarbete eller om vi ska träna då är det viktigt att jag gör som alla andra för att 

respektera ordning och tider.”  

Många respondenter berättar även att familj och bekanta hellre besöker kunden då en nära 

anhörig assisterar. En kund förklarar att hennes familj tycker det är jobbigt att umgås med 

henne när utomstående assistenter är närvarande. Däremot anser inte kunderna att detta är 

något problem.  

 

Uppsatsförfattarna tolkar resultatet som att majoriteten upplever ett behov av att slippa vara 

professionella i vissa lägen. Respondenterna som har en parrelation bredvid arbetsrelationen 

säger att det är viktigt att få vara ensamma i parförhållandet, vilket kan tolkas som att den 

privata relationen blir påverkad av att ha en utomstående assistent i hemmet. Att vänner och 

familj hellre besöker kunden när en anhörig arbetar skulle kunna tolkas som att dem inte är 

vana vid att förhålla sig till den utomstående assistenten. Uppsatsförfattarna ser detta ur ett 

systemteoretiskt perspektiv på så sätt att samma person kan tillhöra olika system. Alltså kan 

kunden ingå i olika system samtidigt och när dessa system möts kan det bli svårigheter i 

samspelet (Moe, 1996). Öqvist (2003) menar att olika system har olika regler och 

förhållningssätt, vilka de bär med sig när de integrerar med andra system. På detta vis skulle 

det möjligtvis kunna vara så att den utomstående assistenten inte är medlem i släkt- och 

vänskapssystemen och därför blir personerna obekväma om denne medverkar. 

 

Resultatet kan även tolkas som att behovet av ett professionellt förhållningssätt är större i 

arbetsrelationer som inte är parrelationer. Denna slutsats dras då behovet av att ha ett 

professionellt förhållningssätt kommer ifrån andra privata relationer. Även en studie 

(Grootegoed m.fl., 2010), som inte undersöker parrelationer, visar ett behov av professionellt 

förhållningssätt i arbetet.  
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5.3.4 Flexibel och flytande assistans  
Samtliga respondenter som assisterar eller blir assisterade av sin partner säger att 

assistansen blir mer flexibel och flytande då en nära anhörig utför den. Respondenterna 

förklarar att med en utomstående blir tiden mer strukturerad efter ett tidsschema samt att 

assistanstiden inte kan utnyttjas lika effektivt då försäkringskassans bedömningar utgår ifrån 

aktiv tid, så när kunden exempelvis vill titta på TV går det inte att skicka hem assistenten. 

Samtidigt säger samtliga respondenter som utför eller erhåller assistans i en annan privat 

relation att assistansen inte är flexibel och flytande utan tider är schemalagda och ska hållas.  

 

En tolkning av resultatet är att assistansen blir mer flytande och flexibel i parrelationer då de 

bor tillsammans. Detta upplever inte personer som har separata bostäder, vilket kan bero på 

att deras fritid och arbetstid inte kan flyta ihop på samma sätt. Då enbart respondenter som 

har eller assisterar någon som har assistans dygnet runt säger att tider är schemalagda och 

ska hållas är en annan tolkning att kundens assistansberättigade tid också kan påverka 

flexibiliteten i arbetet på så sätt att assistans dygnet runt kräver ett strukturerat arbete. Ett 

annat mönster är att det är samma respondenter som menar att de måste hålla ett 

professionellt förhållningssätt i assistansrelationen. Uppsatsförfattarna menar att det 

professionella förhållningssättet och det strukturerade schemat kan gå hand i hand. Samma 

ämne har berörts av en studie (Grootegoed m.fl., 2010) som inte undersöker parrelationer. 

Resultatet tyder på att anställningsavtalet professionaliserar arbetet vilket medför ett ökat 

krav på att tillhandhålla vård av hög kvalitet. Avtalet minskar även vårdarnas möjlighet till 

flexibilitet i arbetet, så som möjligheten att ändra arbetstider och arbetsåtagandet efter eget 

tycke. 

 

Utifrån systemteoretiskt perspektiv kan olikheterna förklaras som att systemen har olika 

förhållningssätt, regler och gränser som skapas av olika förutsättningar (Bernler & Johnsson, 

2001). Uppsatsförfattarna tolkar det som att de olika förutsättningarna är och påverkas av 

assistansmängden, den privata relationen, behovet av professionellt förhållningssätt och 

strukturerat schema samt individerna inom systemet. 

 

5.3.5 Sammanfattning av resultatet  
Resultatet visar att arbetsrelationen påverkas av deras förkunskap om varandra. Valet att bli 

personlig assistent kom naturligt, detta bland annat genom att stöd och hjälp funnits sedan 

den nya situationen uppkom. Däremot känner majoriteten av de personliga assistenterna sig 

ifrågasatta angående valet att avsluta sitt tidigare arbete eller stanna hos sin partner. 

Majoriteten av respondenterna menar att en nära anhörig inger en trygghet som en 

utomstående assistent inte kan. Släkt och vänner väljer att hellre besöka kunden när en 

anhörig assisterar. Samtliga respondenter som har en parrelation säger att det är skönt att 

slippa ha ett professionellt förhållningssätt, vilket de kan släppa med sin anhörig. Samma 

respondenter säger att det är en fördel att en partner assisterar då assistansen blir mer 

flytande och flexibel. Det negativa som framkommit är att en kund känner att hon inte får 

assistans på sina villkor. Respondenterna som har en föräldra- och barnrelation berättar att 
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assistansen inte är flexibel och flytande utan alla måste förhålla sig till samma regler och 

tider. Dessa respondenter menar även att det är viktigt att ha ett professionellt 

förhållningssätt i assistansrelationen för att kunna utföra arbetet på bästa sätt.  

 

6 SLUTDISKUSSION 

Syftet med studie var att undersöka hur relationen påverkas och utvecklas av att en nära 

anhörig är personlig assistent. Frågeställningarna handlade om hur personen ser på att deras 

relation både är privat och arbetsrelaterad, om personen upplever att det skett några 

förändringar i deras privata relation på grund av arbetsrelationen samt om personen 

upplever att arbetsrelationen blir påverkad av att de har en förkunskap av varandra som nära 

anhöriga. Uppsatsförfattarna anser att forskningens frågeställningar har blivit besvarade. I 

resultatdiskussionen redovisas och diskuteras varje frågeställning enskilt. 

 

6.1  Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visar att respondenterna ser olika på att relationen både är privat och 

arbetsrelaterad. Behovet av att hålla isär relationerna varierar. Vissa menar att relationerna 

flyter ihop och att arbetsrelationen är en del av deras privata relation medan andra känner ett 

behov av att hålla isär relationerna för att kunna förhålla sig professionellt till arbetet. 

Samtidigt säger majoriteten att det är svårt att hålla isär relationerna. Viljan att hålla isär 

relationerna är mindre hos de som bor tillsammans. Uppsatsförfattarna diskuterar huruvida 

det är möjligt att hålla isär relationerna. Det känslomässiga bandet, engagemanget och 

relationens historia är inget som kan raderas vid ett arbetsåtagande. Uppsatsförfattarna 

ställer frågan om det är en nackdel att relationerna flyter ihop eller kan det till och med vara 

en fördel? Kan det vara så att en strävan mot att hålla isär relationerna i vissa fall kan skada 

den privata relationen? En forskning (Grootegoed m.fl., 2010) visar att flera vårdare ser ett 

behov av att hålla isär relationerna samtidigt som de anser att anställningsavtalet inte får 

komma emellan deras privata relation och på så sätt förstöra deras speciella band. 

Uppsatsförfattarna diskuterar kring om det finns någon gräns för hur oprofessionell eller 

professionell en person i denna situation kan vara? När är det exempelvis fel att bortse från 

den privata relationen? Finns det något som är allmängiltigt eller beror det på situationer och 

personer? 

 

Angående upplevelsen av förändringar inom den privata relationen visar resultatet att 

förändringar finns och är varierande men även att gemensamma intressen och humor 

kvarstår. Majoriteten delger på olika sätt förändringar, exempelvis ökad oro och känsla av 

ansvar, rollförändringar och minskad egen tid. Även chocken vid insjuknandet eller skadans 

uppkomst bidrar till förändringar i relationen. Respondenterna pratar även om 

anställningsavtalets påverkan, vilket en kund menar har minskat hennes känsla av skuld 

gentemot mannen som assisterar. Samtidigt säger en personlig assistent att lönen går emot 

hennes värdering om att villkorslöst vårda sina familjemedlemmar, vilket skapar känsla av 

skam. De ovannämnda förändringarna är till viss del känslomässiga och uppsatsförfattarna 
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ställer frågan om alla förändringar grundar sig i arbetsrelationen? Eller kan det möjligtvis 

vara så att vissa förändringar har uppkommit i och med funktionsnedsättningen? Är det då 

möjligt att vissa förändringar även funnits utan arbetsåtagandet? Öqvist (2003) menar att 

utifrån systemteorin påverkas hela systemet av en förändring hos en individ, då systemets 

medlemmar ömsesidigt påverkar varandra. På så sätt tänker uppsatsförfattarna att 

familjesystemet påverkas av funktionsnedsättningen och inte enbart arbetsåtagandet. Därför 

ställs frågan om förändringarna skulle vara lika stor, mindre eller större då arbetsåtagandet 

med förutsättningar för kontroll, insyn och omhändertagande inte funnits? 

 

Resultatet visar att arbetsrelationen påverkas av deras förkunskap om varandra. Flera 

respondenter säger att det kan vara skönt att slippa ha ett professionellt förhållningssätt, 

vilket de slipper med sin anhörig. Släkt och vänner väljer hellre att besöka kunden när en 

anhörig assisterar. Majoriteten av respondenterna menar att en nära anhörig inger en 

trygghet som en utomstående assistent inte kan. Det negativa som framkommit är att en 

kund känner att hon inte får assistans på sina villkor. Uppsatsförfattarna problematiserar 

förkunskapens påverkan. Skulle en utomstående assistent kunna utföra en lika bra assistans 

som en anhörig genom att erhålla kunskap över en längre tid? Broberg m.fl. (2006) menar att 

en stark anknytning skapar känsla av trygghet och förtroende. För att bygga upp trygghet och 

förtroende kanske det krävs en personlig assistans som inte objektiviserar. Kan det möjligtvis 

vara så att den utomstående assistentens strävan efter att förhålla sig professionellt i sin 

yrkesroll gör assistansen mer opersonlig och objektiviserar den? Det professionella 

förhållningssättet som en utomstående assistent strävar efter kan kanske skapa en 

känslomässig distansering, vilket kan ses som en byråkratisering av den vårdande rollen. Kan 

det då vara så att det professionella förhållningssättet förhindrar utvecklandet av en stark 

trygghet? 

 

Studien ger en belysande bild av hur vissa personer upplever sin situation. Resultatet visar 

att alla situationer är unika. Därför går det inte att ge några generella riktlinjer i vad som är 

bra respektive dåligt i denna fråga, utan det är något som måste bedömas utifrån varje 

situation.  

 

6.2  Metoddiskussion 
För att besvara forskningens syfte på bästa sätt valdes en kvalitativ ansats. Sex stycken 

semistrukturerade intervjuer genomfördes. Uppsatsförfattarna anser att intervjuguiden 

fungerade bra på så sätt att den undersökte det som var tänkt att undersöka. Kvale & 

Brinkmann (2009) menar att intervjuerna påverkas av intervjuarens hantverksskicklighet. 

Därför är det viktigt att intervjuaren har vissa färdigheter, kunskaper och en viss känslighet. 

Då uppsatsförfattarna är oerfarna intervjuare utfördes varsin testintervju. Uppsatsförfattarna 

ser det som en fördel att vara två, då tolkningar kan diskuteras, vidareutvecklas och 

ifrågasättas av varandra. Intervjuernas längd var varierande, vilket har diskuterats. 

Uppsatsförfattarna anser inte att skickligheten vid intervjuerna har varit bristfällig då alla 

intervjuer innehåller ett givande material. Den varierande längden kan bero på 

respondenternas olika sätt att uttrycka sig samt om de har reflekterat kring ämnet tidigare.  
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En fördel med att ha en induktiv metod är att möjligheter att uppmärksamma oväntade 

resultat finns och respondenterna har goda möjligheter att själva beskriva sina upplevelser 

utan någon fast teori som påverkar intervjuns utformning (Sohlberg, 2006). Nackdelar med 

det induktiva förhållningssättet är att resultatet kan bli tillyxat och minska möjlighet till 

generalisering (Sohlberg, 2006). Uppsatsförfattarna har försökt beakta detta genom att göra 

sina tolkningar innan teorin kopplades ihop med resultatet. Ett annat sätt att beakta 

tolkningarna var genom att diskutera flera möjliga tolkningar kring varje resultat samt att 

citat och motsatser till huvudmönster presenterades för att läsaren själv ska kunna göra 

tolkningar. Angående generaliseringen anser uppsatsförfattarna att det inte går att göra. Men 

precis som Svenning (2003) skriver används kvalitativa studier i exemplifierande syfte. 

Föreliggande forskning belyser flera individers upplevelser och kan förhoppningsvis skapa ett 

fortsatt forskningsintresse.  

 

Uppsatsförfattarnas erfarenheter och kunskaper inom ämnet var begränsade. Det fanns inga 

förväntningar på resultatet då kunskap enbart tillkommit under processens gång, vilket 

uppsatsförfattarna anser minskat risken för sökandet efter resultat som styrker 

förkunskapen. Däremot bristen på kunskap gjorde att urvalskriterierna var få vilket gjorde 

att respondentgruppens deltagare hade mycket skilda förhållanden. Då respondentgruppen 

var liten och endast en man deltog kan inga analyser göras utifrån könsperspektivet. 

Däremot anser uppsatsförfattarna att könsperspektivet är en viktig aspekt att belysa. Om 

urvalet hade varit större och variationen gällande kön likaså, hade detta kunna belysas.   

 

Larsson (2005) menar att det är fördelaktigt att belysa forskningsområdet både genom ett 

aktörs- och observatörsperspektiv då de olika rollpositionerna besitter olika upplevelser av 

situationen. Uppsatsförfattarna anser att valet att involvera båda aktörsperspektiven, det vill 

säga kund och personlig assistent, berikar forskningen. Däremot skulle forskningen kunnat 

berikas mer genom att involvera observatörer som exempelvis övriga familjemedlemmar som 

inte är delaktiga i arbetsrelationen.  

 

Den tidigare forskningen har styrkt studiens resultat på flera sätt dock har den en annan 

kontext än svensk samt att tre av fem handlar om en anhörig som vårdar obetalt.  

 

6.3 Etikdiskussion 
Inga etiska problem har uppstått.  

 

7 SLUTSATSER 

Slutsatserna är att relationen påverkas och utvecklas på olika sätt av att ha en nära anhörig 

som personlig assistent. Resultatet har visat att humor och gemensamma intressen kvarstår. 

Det har framkommit att det både kan vara fördelaktigt och problematiskt. Något som 

påverkar relationen är chocken och de nya förutsättningarna. De personliga assistenterna 

upplever en ökad känsla av ansvar och oro. Samtidigt känner kunden mer trygghet samt 
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mindre behov av att förhålla sig professionellt gentemot sin anhörig. Det har även 

framkommit att längre sammanhängande egen tid är viktigt i relationen. Men det är viktigt 

att ha i åtanke att vad som är bra för en relation behöver nödvändigtvis inte vara det för en 

annan. Det är även så att det som är bra för en part i relationen behöver inte vara det för den 

andra. Varje relation bör ses som unik då alla har olika omständigheter och bakgrunder. 

Uppsatsförfattarna anser att generaliseringar och slutsatser över vad som är bra respektive 

dåligt inte går att göras. Trots detta belyser studien några enskilda fall som förhoppningsvis 

inspirerar till vidare forskning.  

 

Uppsatsförfattarna ser ett behov av vidare forskning inom området. Det vore givande att 

belysa området utifrån fler och utförligare krav på urvalet exempelvis genom att bara studera 

parförhållanden. Även att ta in ett observatörsperspektiv som exempelvis övriga 

familjemedlemmar som inte vårdar skulle berika forskningsområdet. Det vore även 

intressant att studera de som har varit i arbetssituationen men sedan valt bort den. 

Uppsatsförfattarna tror att en sådan studie kan ge en kompletterande bild av situationen 

genom att de kan ha distans till det de upplevt. Situationen skulle även vara intressant att 

belysa genom en longitudinell studie för att se hur relationen har påverkats och utvecklats 

över tid. För att se skillnader på assistansrelationer mellan anhöriga och assistansrelationer 

mellan kunden och en utomstående skulle det vara intressant att studera dessa två grupper 

parallellt för att sedan kunna göra en jämförelse. Det skulle även vara intressant att studera 

denna situation med fokus på könsperspektivet, där männens och kvinnornas upplevelser 

kan jämföras. En forskningsidé är att studera om förändringar i relationen skulle ha varit lika 

stor, mindre eller större utan ett arbetsåtagande. En sista forskningsidé handlar om ifall den 

privata relationen kan skadas av en stark vilja att professionalisera arbetet. 
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BILAGA A - MISSIVBREV 

 
Har du en anhörig som 
personlig assistent eller är du 
personlig assistent åt en nära 
anhörig?  
 
 
– I sådant fall behöver vi din 
hjälp! 
 
 
Hej! 
Vi heter Denise Jansson och Sofia Eriksson och studerar till socionomer på akademin för 
hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. Vi är nu inne på vår sjätte termin och ska 
skriva ett litet forskningsarbete. Vi är intresserade av att skriva om hur relationen påverkas 
och utvecklas av att en nära anhörig är personlig assistent. I dagens läge finns det inte så 
mycket forskning inom området därför vill vi vara med och bidra med kunskap inom detta 
område. Forskningen kommer att utföras genom ett antal intervjuer som vi sedan 
sammanställer och analyserar. Intervjuerna beräknas ta ungefär 30-60 minuter och kommer att 
ske någon gång under april månad.  
 
Intervjun kommer att ske på dina villkor samt i den miljön du önskar. Forskningsarbetet är 
planerat i enlighet med forskningsetiska regler. Din medverkan är frivillig och förutsätter 
samtycke från dig. Du har när som helst rätt att avsluta din medverkan. Allt du säger under 
intervjun är sekretesskyddat och behandlas anonymt. Uppgifter som lämnas under intervjun 
kommer inte att kunna spåras till dig.  
 
Dina synpunkter och erfarenheter är viktiga. Vi vill höra hur det fungerar för dig att ha en 
nära anhörig som personlig assistent eller hur det fungerar att vara personlig assistent åt en 
nära anhörig. Vi skulle bli mycket glada och tacksamma om du vill medverka i vår forskning. 
 
Tack på förhand! 
Hör gärna av dig om det är något du undrar över! 
 
Vänliga hälsningar 
Sofia Eriksson och Denise Jansson  
 
Denise Jansson 
E-post: Djn09002@student.mdh.se  
Telefonnummer: 073 – 8018016 
 
Sofia Eriksson 
E-post: Sen09008@student.mdh.se 
Telefonnummer: 070 – 4421616 

mailto:Djn09002@student.mdh.se
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BILAGA B – INTERVJUGUIDE PERSONLIG ASSISTENT 
 
Personlig assistentens intervjuguide 

 

Kan du ge ditt samtycke till att delta i denna forskning? 

 

Hur gammal är du? 

 

Hur länge har du varit personlig assistent? 

Vilka/vem utför du assistans till idag? 

Har du alltid varit personlig assistent åt en nära anhörig? 

 

Vilken assistans utför du? 

Vilka funktionsnedsättningar har personen du assisterar? 

 

Hur ser relationen till din … ut idag? 

Har relationen mellan er förändrats på något sätt sedan du blev personlig assistent åt …? 

Hur såg er relation ut innan du blev personlig assistent till …? 

 

Upplever du att er tidigare relation har påverkat er arbetsrelation?  

 

Hur hanterar du att relationen ibland är privat och ibland arbetsrelaterad?   

Upplever du ett behov av att hålla isär dessa två relationer? 

 

Vilka fördelar ser du med att vara personlig assistent till en nära anhörig? 

 

Vilka problem ser du med att vara personlig assistent till en nära anhörig? 

 

Har du något mer du vill tillägga som du inte tyckte våra frågor berörde? 

 

Får vi kontakta dig i ett senare skede om vi märker att det är några uppgifter som saknas eller 

ett förtydligande behövs? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA C – INTERVJUGUIDE KUND 
 

Kundens intervjuguide 

 

Kan du ge ditt samtycke till att delta i denna forskning? 

 

Hur gammal är du? 

 

Hur länge har du haft personlig assistans? 

Vilka utför assistansen idag? 

Har du alltid haft personlig assistans av en nära anhörig?  

 

Vilken assistans behöver du? 

Vilka funktionsnedsättningar har du? 

 

Hur ser relationen till din … ut idag? 

Har relationen mellan er ändrats på något sätt sedan … blev din personliga assistent? 

Hur såg er relation ut innan … blev din personliga assistent? 

 

Upplever du att er tidigare relation har påverkat er arbetsrelation?  

 

Hur hanterar du att relationen ibland är privat och ibland arbetsrelaterad?  

Upplever du ett behov av att hålla isär dessa två relationer? 

 

Vilka fördelar ser du med att ha en nära anhörig som din personliga assistent? 

 

Vilka problem ser du med att ha en nära anhörig som din personliga assistent? 

 

Har du något mer du vill tillägga som du inte tyckte våra frågor berörde? 

 

Får vi kontakta dig i ett senare skede om vi märker att det är några uppgifter som saknas eller 

ett förtydligande behövs? 
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