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Förord 

Denna kandidatuppsats, skriven vid Umeå universitet under våren 2018, har varit rolig, lärorik 

och utmanande. Under arbetets gång har vi varit beroende av flera personer, vilka vi vill rikta 

stor tacksamhet till.  

 

Vi vill rikta ett tack till Assistans AB som givit oss förtroendet och möjlighet att göra denna 

undersökning och tackar även för de synpunkter de givit oss under arbetets gång. Vi vill även 

tacka samtliga assistenter som tagit sig tiden och ställt upp att svara på enkäten och medverkat 

vid intervju. Utan er hade inte studien varit möjlig. 

 

Sist men inte minst vill vi ge ett stort tack till vår handledare, Leif Stening, för den feedback 

och stöttning du givit oss under denna tid.  
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Sammanfattning 

Fler personer får personlig assistans idag, vilket skapar ett större behov av verksamma 

personliga assistenter. På grund av yrkets status och belastning som råder är rekryteringen av 

assistenter svår, vilket skapar en hög press hos arbetsgivaren att framkalla en god arbetsmiljö 

för att arbetstagarna ska stanna kvar. Assistans AB upplever att många assistenter säger upp 

sig i början av sin anställning och ser ett behov att undersöka vilka faktorer som påverkar 

genomströmningen av assistenterna. Studien genomfördes med en enkät och intervjuer bland 

de som blivit anställd under år 2017, vilket även inkluderar de som frivilligt valt att avsluta sin 

anställning. Resultatet tyder på att fler inskolningspass hos arbetstagaren leder till att fler 

stannar kvar i företaget. Däremot visar resultatet på att antalet introduktionspass och inskolning 

inte är de enda faktorerna till att arbetstagarna väljer att avsluta sin anställning, utan det kan 

bero på flera faktorer såsom upplevd motivation, arbetsmiljö och utveckling. Utöver det finns 

en viss osäkerhet bland de anställda inför en fortsatt framtid inom företaget.  

 

Nyckelord: personlig assistans, onboarding, emotionellt arbete, psykologiskt kontrakt, 

arbetstagarperspektiv  
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Bakgrund 

Att arbeta som personlig assistent innebär att hjälpa en person [kund], som har stora samt 

bestående funktionshinder och på grund av detta funktionshinder behöver hjälp med 

exempelvis personlig hygien, kommunikation, måltider eller andra grundläggande behov, kan 

ges ett personligt formgivet stöd (SFS 1993:387). Som personlig assistent är arbetsuppgifterna 

varierande. Förutom arbetsuppgifter att hjälpa kunden med grundläggande behov kan 

arbetssituationen innebära långa dagar där tiderna är oregelbundna. Det kan vara kvälls- och 

nattarbete där kunden inte vill ha för mycket aktivitet omkring sig. Det kan innebära sittande 

stunder och bara finnas till hands om kunden önskar det. Som personlig assistent kan arbetet 

bli ensamt eftersom kunden inte alltid har behovet av flera assistenter, vilket innebär att 

kollegor vanligtvis inte finns till hands (Socialstyrelsen, 2007). Yrkesrollen som personlig 

assistent upplevs ofta som emotionellt påfrestande, då arbetet sker nära kunden och kundens 

anhöriga. Dessa påfrestningar kan förekomma i form av sympati för kunden, dennes handlande 

och genom känslomässiga utväxlingar (Socialstyrelsen, 2007). Anställningsformerna för en 

personlig assistent upplevs även ofta som otrygg, då anställningen är kopplad till kunden och 

dennes önskemål. Om kunden avlider, läggs in på sjukhus men saknar beslut för assistans på 

sjukhus, byter assistansanordnare eller väljer att ersätta en assistent upphör anställningen 

(Socialstyrelsen, 2007).  

 

I en undersökning av Socialstyrelsen 2004 beräknades det att närmare 50 000 personer arbetar 

som personlig assistent, en siffra som förväntades öka till 60 000 inför framtiden 

(Socialstyrelsen, 2007). Utifrån en undersökning från SCB (2015) har antalet aktivt arbetande 

i yrket personliga assistenter uppnått ett antal på 73 000 personer. Arbetsförmedlingen (2018) 

har gjort en prognos utifrån SCB (2015) uppgifter och anser att konkurrensen om 

arbetsplatserna är liten och kommer fortsätta vara liten under en kommande femårsperiod. 

Anledningen till den låga konkurrensen har till grund att fler personer får beslut om personlig 

assistans, som i sin tur ökar behovet av personliga assistenter. Riksdagen har uppmärksammat 

rekryteringsproblem inom vård- och omsorgsområdet och ser ett behov att vidta åtgärder för 

att lösa framtida rekryteringsproblem (Motion 2001/02:A343). 

 

Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck (2011) har rangordnat 100 yrken efter status. Högt upp på listan 

finner vi yrken som ambassadör, läkare och professor. Långt ned på listan finns lågstatusyrken 
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där krav på utbildning inte är ett måste, som till exempel sophämtare, städare och 

affärsbiträden. Överlag är lågstatusyrken inte är speciellt välbetalda jämfört med 

högstatusyrken som ligger högre upp på listan (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 2011). Ett yrke 

som Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck (2011) identifierat som ett lågstatusyrke är personlig 

assistent, som intar plats 86 av 100 i författarnas yrkesrangordning. 

 

I en studie av Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck (2011) intervjuades tolv personer inom olika 

omsorgsyrken, bland annat undersköterska och hemtjänst. Att hjälpa någon, att ge tillbaka, att 

vara ett stöd, att inge hopp och se utveckling hos kunderna framhölls som det mest positiva i 

omsorgsyrket och en källa till glädje hos arbetstagarna. Däremot framkom det svårigheter i 

arbetet när arbetstagare inom omsorgsyrket inte känner att de kan hitta någon lösning på 

klienternas problem, vilket leder till att det är svårt att nå en utveckling. Dessutom finns det en 

stor variation i lönen jämfört med andra yrken. Lönen uppfattas vara för låg med tanke på det 

arbete som utförs (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck, 2011). I gruppen omsorgsyrken finns även 

personlig assistans, som likt övriga har låg status.  

 

Assistans AB (fingerat namn) är ett privatägt företag som är verksam inom personlig assistans. 

Företagets officiella vision är att skapa en bättre vardag för både kunder och anställda där 

nöjdhet ligger i fokus. Assistans AB är verksamma i hela Sverige med ett huvudkontor i norra 

Sverige samt ytterligare ett kontor i Götaland. Detta innebär att både kunder och assistenter 

finns utspridda från norr till söder. I dag har företaget cirka 50 kunder och uppemot 300 

arbetande assistenter. Från 2016 till 2017 har rekryteringsbehovet ökat då fler kunder anslutit 

sig till företaget.  

 

Assistans AB har under den senaste tiden upplevt att de anställda [Personliga Assistenter] i 

många fall väljer att lämna sin anställning redan i introduktionsfasen. I dessa fall har den 

anställde sällan hunnit arbeta mer än ett fåtal arbetspass. Att den anställde säger upp sig 

innebär, inte bara mer utgifter för företaget på grund av nystart av rekrytering, men är även en 

ökad påfrestning för kunder och andra assistenter. Påfrestningarna kan ske i form av nya 

anställningsintervjuer och att kunden måste ändra sina planer för att en ny inskolning ska ske. 

Assistans AB har reflekterat över detta och ser ett behov av att undersöka problemet. Får de 

anställda inte den inskolning de behöver eller finns det andra bakomliggande faktorer som gör 

att de anställda väljer att säga upp sig, faktorer som Assistans AB inte kan påverka? Assistans 

AB ställer sig frågan, vad anledningen till att de anställda lämnar sin anställning kan bero på. 
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Vi vill även genom denna studie skapa en djupare förståelse för faktorer som kan påverka valet 

att fortsätta eller avsluta sin anställning hos en arbetsgivare.  

Syfte & Frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka personliga assistenters upplevelse av sin arbetssituation. 

Detta för att förstå vad som gör att de stannar kvar eller i förekommande fall väljer att lämna 

sin anställning. I förlängning av denna uppsats och studiens resultat vill vi ge förslag på 

förbättringsåtgärder som Assistans AB kan vidta, för att skapa en långvarig anställning för de 

personliga assistenterna. 

 

Frågeställningar 

• Vilken upplevelse har de personliga assistenterna av sin arbetsgivare?  

• Vilka faktorer kan påverka arbetstagaren att stanna kvar eller vilja avsluta sin 

anställning? 

• Hur ser arbetstagaren på en framtida anställning inom Assistans AB? 

 

Kunskapsöversikt  

Cappelli (2008) skriver om begreppet separationer när en arbetstagare lämnar sin anställning. 

Dessa separationer kan förekomma på tre olika sätt: frivillig separation, ofrivillig separation 

eller pension. Cappelli (2008) förklarar frivillig separation som ett avslut från arbetstagarens 

sida. En arbetstagare avslutar då sin anställning då hen ser en högre vinst än förlust genom att 

byta arbetsgivare. Det kan vara av personliga skäl såsom missnöjdhet, hälsoskäl eller att 

personen flyttar. Men en arbetstagare kan även komma att säga upp sig när denne upplever att 

det finns bättre framtidsutsikter hos en annan arbetsgivare såsom högre lön eller bättre 

karriärmöjligheter (Cappelli, 2008). Till skillnad från frivillig separation är ofrivillig separation 

initierad från arbetsgivarens sida. Ofrivillig separation kan uppstå när en arbetsgivare ser en 

högre förlust än vinst i att behålla de anställda (Cappelli, 2008). Orsaker till ofrivillig separation 

kan vara att företaget säljs till annan part, avsked eller uppsägningar (Cappelli, 2008). 

 

Då studiens syfte utgår från arbetstagarnas perspektiv och vilken upplevelse de har till sin 

anställning, kommer studien fokusera på faktorer som kan återfinnas under begreppet frivillig 
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separation. Det kan exempelvis vara bristande förpliktelser, motivation, arbetsmiljö eller 

missnöjdhet. Men det kan även bero på faktorer såsom de krav, kontroll eller stöd som finns 

för eller emot arbetstagaren eller att den anställde ser bättre möjligheter hos en annan 

arbetsgivare.  

 

Nedan följer en djupare förståelse för dessa faktorer och teorier som anses väsentliga för 

studien. Dessa är:  Psykologiskt kontrakt, Inskolning, Emotionellt arbete, Krav-Kontroll-Stöd 

modell och Herzbergs tvåfaktorsteori.   

Psykologiska kontrakt 

En startpunkt i denna genomgång kan ta sin början i relationsbandet mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Det psykologiska kontraktet används med definitionen att de innefattar 

upplevelsen av ömsesidigt åtagande och löften. Det är ett tvåvägs utbyte mellan arbetstagare 

och arbetsgivare (Herriot & Pemberton, 1997; Guest & Conway, 2002, refererad i Boxall, 

Purcell & Wright, 2007). Psykologiska kontrakt avser den subjektiva tolkningen av dessa 

ömsesidiga åtaganden och löften mellan parterna. Löften kan både vara uttalade, outtalade eller 

skriftliga överenskommelser. Ett åtagande kan röra frågor och förtydligande om löner, 

arbetsuppgifter eller anställningstrygghet. Rousseau (1995) menar att nyckeln till ett 

fungerande kontrakt är att båda parterna vet vilka outtalade och uttalade förväntningar som 

finns. 

 

Psykologiska kontrakt är dynamiska och alltid föränderliga, att det påverkas av både relationer 

och förändringar som sker inom en organisation (Isaksson & Bellaagh, 2005). Det innebär även 

att kontraktet kan brytas av någon av parterna (Isaksson & Bellaagh, 2005). Kontraktsbrott sker 

enligt Rousseau (1995) vid det tillfälle som arbetsgivaren misslyckas med att uppfylla de 

överenskommelser som ingår i kontraktet. En av orsakerna till detta kan vara förändringar inom 

organisationen, exempelvis nya arbetsuppgifter. Det kan även bero på bristande 

kommunikation mellan chefer och anställda som påverkar kontraktet negativt (Morrison & 

Robinson, 1997). 
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Inskolning 

Flera forskare har betonat betydelsen av inslussning för en stabil anställningsrelation. 

Snell (2006) beskriver begreppet onboarding [inskolning] som förloppet efter en 

rekryteringsprocess. Begreppet behandlar den kunskap som nyanställda erhåller och de verktyg 

som behövs för att bli produktiva i en ny organisation. Är inskolningen lyckad kan det skapa 

en positiv attityd och inställning till företaget, där anställningen är långvarig (Bauer & Erdogan, 

2011). Som nyanställd tar det en viss tidsperiod innan den anställde lär sig hur färdigheter och 

erfarenheter används för att kunna bidra till arbetet. Genom en väl genomförd och positiv 

inskolning går det snabbare för medarbetaren att komma in i arbetet (Snell, 2006).  

 

Ett företag som inte arbetar med en omfattande introduktionsfas för nyanställda, riskerar att 

förlora både produktiviteten hos arbetstagaren, samt ett minskat intresse från arbetstagaren om 

företaget (Snell, 2006). Är inskolningen otillräcklig ökar även risken för företaget att förlora 

arbetstagaren i förtid (Bauer & Erdogan, 2011). 

 

Bauer & Erdogan (2011) lyfter fram den sociala aspekten, att skapa en kontakt till medarbetare 

och chefer, som en viktig del i inskolningen. Genom sociala anknytningar ökar möjligheten till 

förståelse för den rådande kulturen, arbetsplatsens normer samt företagets värderingar. Den 

sociala kontakten ger även nyanställda en möjlighet att föra samtal med medarbetare, för att 

förtydliga vilka förväntningar som finns, när denna kontakt inte vill tas med närmaste chef. 

Fischer (2005, refererad i Bauer och Erdogan, 2011) informerar att av 60 procent av de chefer 

som misslyckas i sitt arbete, upplever att en bristande social kontakt är huvudorsaken till 

misslyckandet. 

Emotionellt arbete 

Begreppet emotionellt arbete är högst relevant för personliga assistenter. Begreppet innebär att 

en arbetstagare kontrollerar sina egna känslor för att ge stöd och skapa en positiv känsla av 

trygghet, trivsel och sympati till sina kunder och patienter (Elliot, 2017). Det kan innebära att 

arbetstagaren måste upprätthålla en motsägelsefull emotion av den egna känslan för att inte 

ställa arbetsgivaren i dåliga dager. Det emotionella skådespelet kan förekomma genom att 

arbetstagaren måste behålla ett leende när den inre känslan egentligen är ilska, irritation eller 
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sorg (Ashforth & Humphrey, 1993; Grove & Fisk, 1989, refererad i Grandey, Fisk & Steiner, 

2005). 

  

Arbetstagare som innehar ett emotionellt arbete har en ökad risk för arbetsrelaterad stress och 

känslomässigt utmattningssyndrom (Elliot, 2017). Med utmattningssyndrom anses att en 

individ har långvarig belastning av både psykisk och fysisk art, exempelvis långvarig stress, 

depression eller fysisk utmattning (Socialstyrelsen, 2003). Arbetstagare som har mindre 

möjligheter att bestämma över sina arbetsuppgifter, har lång anställningstid och har långa 

arbetsdagar löper högre risk för känslomässigt utmattningssyndrom (Naqvi, 2013). 

Uppmärksammade yrkesgrupper där emotionellt arbete förekommer är inom service- och 

omsorgskrävande yrken (Naqvi, 2013), exempelvis flygvärdinnor och sjuksköterskor. 

 

I en undersökning, gjord på arbetande sjuksköterskor, framgår det att arbetstagarna kunde 

undvika risker för stress och utmattning, om en stöttande arbetsmiljö existerar där stöd finns 

att hämta från kollegor och chefer (Smith, 1992, refererad i Elliot, 2017). På grund av den stress 

och de krav som ställs på en arbetstagare inom emotionella arbeten, överväger dock 

sjuksköterskor att lämna sitt arbete (Elliot, 2017). 

Krav, kontroll och stöd  

Det finns flera modeller som betonar olika aspekter av arbetsklimat och vikten av välmående 

hos en anställd som en avgörande faktor i arbetet. En sådan är Theorell och Karasek (1990) 

krav och kontroll modell. Modellen är en av de mest uppmärksammade teorierna som rör 

arbetsklimatet och fokuserar på två psykosociala arbetsmiljöfaktorer, upplevd krav och kontroll 

(Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012). I praktiken kan höga 

krav och låg kontroll resultera i en arbetsrelaterad relation där hög stress kan förekomma. 

Modellen visar på fyra olika arbetskategorier utifrån hög eller låg upplevelse av krav och egen 

kontroll i arbetet (Theorell & Karasek, 1990). De fyra kategorierna är: Avspänd, Aktiv, Passiv 

och Spänd. 

 

Avspänd innebär att kraven på den anställde är låga, medan möjligheten att kontrollera sitt 

arbete är hög. Arbetare inom den avspända kategorin upplever låg arbetsrelaterad stress och 

kan även upplevas som positiva till arbetet och har ofta en god hälsa (Karasek & Theorell, 

1990). 
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I kategorin aktiv upplever den anställde höga krav samtidigt som hen har möjligheten att kunna 

påverka sitt arbete. De som ingår i denna kategori är oftast aktiv inom och utanför arbetsplatsen 

och upplevs som produktiva (Karasek & Theorell, 1990). 

  

Kategorin passiv innebär att både den egna kontrollen och kraven på individen är låga. Att 

arbeta inom denna kategori kan ge arbetstagaren en upplevelse av en icke motiverande 

arbetsmiljö, där risker för långvariga problem av ineffektivt arbete kan förekomma (Karasek 

& Theorell, 1990). 

  

Spänd innebär att arbetstagaren möts av låg kontroll och höga krav. Arbetstagare inom denna 

kategori löper en högre risk för psykisk belastning, då de inte kan kontrollera sina 

arbetsuppgifter och dess utförande. Psykisk ohälsa, såsom depression och ångest, är även 

förekommande i denna kategori på grund av långvarig stress och hög belastning i arbetet 

(Karasek & Theorell, 1990). 

  

Till modellen finns även ett komplement i form av stöd från chefer och medarbetare, där socialt 

stöd kan få en positiv inverkan på en arbetares hälsa trots en i övrigt ansträngd situation. Det 

innebär att om höga krav och låg kontroll uppstår, kan arbetstagaren klara av arbetet i större 

utsträckning om ett högt stöd existerar. Att få stöd innebär att få övergripande hjälp och support 

från sin omgivning på arbetsplatsen, både praktiskt och mentalt (Karasek & Theorell, 1990).  
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Figur 1. krav - kontroll - stöd modell. Källa: Fritt tolkad från Karasek & Theorell. 

 

Enligt Karasek & Theorells modell (1990) finns en god arbetsmiljö där arbetstagaren har 

mycket stöd från chef och medarbetare, hög kontroll och låga krav (se figur 1). 

Herzberg tvåfaktorsteori 

Arbetsmotivation är en väl beforskad faktor kring frågan om förhållning till sitt arbete. 

Frederick Herzberg är en av de mest framstående personer som har studerat fenomenet om 

arbetsmotivation. ”Herzberg tvåfaktorsteori” är en teori som behandlar vilka faktorer och 

behov som en individ behöver få uppfyllda för att få uppleva hög motivation och en hög 

arbetstillfredsställelse (Lindmark & Önnevik, 2012). Modellen delar in vilka behov som 

behöver uppfyllas i yttre faktorer, som benämns som hygienfaktorer, samt inre faktorer vilket 

definieras som motivationsfaktorer. (Lindmark & Önnevik, 2012) 

Herzberg (1966, refererad i Lindmark & Önnevik, 2012) menar på att det inte är tillräckligt att 

de yttre eller inre faktorerna uppfylls för att en person ska känna hög motivation och 

arbetstillfredsställelse, utan det behöver finnas en balans mellan båda faktorerna. Det är 

ledarens uppgift att ta hänsyn till den anställdes behov som speglas i faktorerna. 

Från Herzberg studie byggs resultatet på arbetares attityder gentemot sina arbeten. Resultatet 

visade att, när arbetare var som lyckligast i sin arbetssituation kunde det sammankopplas med 

vilka arbetsuppgifter som genomfördes. Detta förknippades med arbetsuppgifternas upplevda 

framgång och personlig utveckling (Herzberg, 1966, refererad i Aronsson m.fl., 2011). Vidare 

resultat från studien visar att missnöje hos arbetaren uppkom i situationer som inte rörde arbetet 

i sig, utan berodde på yttre faktorer som fanns runt arbetsuppgiften. Det kunde bero på brister 

i arbetsmiljö eller att arbetsplatsen var oorganiserad (Herzberg, 1966, refererad i Lindmark & 

Önnevik, 2012). 

Utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori innebär de yttre faktorerna lön, privatliv, status samt 

relationer till arbetskollegor och ledare. (Herzberg, 1966, refererad i Lindmark & Önnevik, 

2012). En viktig del med hygienfaktorer är att de i sin tur aldrig kan leda till en högre form av 

arbetsmotivation, däremot kan de leda till missnöje om de inte fungerar tillfredsställande. Det 

yttre faktorerna handlar om företagets politik, till exempel att det behöver finnas tydliga mål 

och strategier som är väl sammanbundna med den anställde. Ytterligare yttre faktorer är  

administration, bra och fungerande arbetsvillkor samt chefens förmåga att se efter personalens 
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behov. I uppsatsen tar vi fokus på faktorer som rör anställningstrygghet, vilket innefattar 

arbetsplats och arbetsmiljö, samt relationer mellan kollegor och chefer på arbetsplatsen 

(Herzberg, 1966, refererad i Lindmark & Önnevik, 2012). 

Inre faktorer, även benämnt som motivationsfaktorer innebär prestation, erkännande, 

arbetsinnehåll, ansvar samt utveckling och befordran. Det är motivationsfaktorer som enligt 

Herzberg är de enda som kan göra en anställd motiverad i arbetet. I korta drag innebär 

motivationsfaktorerna givande relationer med andra människor samt möjlighet till personlig 

utveckling (Herzberg, 1966, refererad i Aronsson m.fl., 2011). I den här studien kommer 

prestation, erkännande och avancemang ligga i fokus av de inre faktorerna. Dessa innebär att 

beröm och uppskattning från kollegor, möjlighet till utveckling inom företaget samt att 

arbetsuppgifternas utförande har en vikt för den anställde (Herzberg, 1966, refererad i 

Aronsson m.fl., 2011). 

Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt, samt begreppsförklaringar av vanligt 

förekommande ord.  

 

Studiens syfte är att undersöka personliga assistenters upplevelser av nuvarande 

arbetssituation. Uppdragsgivaren Assistans AB utgör ett exempel på en arbetsgivare och hur 

personliga assistenters arbetssituation kan se ut. Vi tror att studien kan vara ett framtida 

hjälpmedel till andra arbetsgivare som är verksamma inom personlig assistans eller likvärdiga 

branscher.  

 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar, har en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ metodansats använts. Då studien riktar sig mot personliga assistenters egna 

upplevelser av sin anställning på Assistans AB, är den kvalitativa ansatsen den primära 

utgångspunkten (Bryman, 2011). Kvalitativ ansats har ett fokus på att skapa förståelse för ett 

problem, en grupp eller en situation, där deltagarnas upplevelse är i fokus (Holme & Solvang, 

1991). Vanliga datainsamlingsmetoder inom kvalitativ forskning är observation, intervju och 

analys av texter och dokument (Bryman, 2011). Förutsättningar för en kvantitativ studie 

innebär att forskaren har en förförståelse kring problemet som ska studeras. Detta leder även 

till att forskaren kan ha vissa socialt grundade fördomar eller förutfattade meningar kring det 
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studerade området (Holme & Solvang, 1991). I kvantitativ forskning förekommer ofta enkäter 

eller strukturerad intervju som insamlingsmetod, vilket innebär att resultatet blir konkret och 

mätbart (Bryman, 2011).  

 

För insamling av datamaterialet till denna studie har två tillvägagångssätt använts, enkät ur ett 

kvalitativt perspektiv och intervju ur ett kvantitativt perspektiv. Fördelen med att använda en 

kombination för insamling av datamaterial, är att om båda tillvägagångssätten ger samma 

resultat, styrker det resultatens validitet (Holme & Solvang, 1991). Det har även gett oss 

möjlighet att fånga upp en större skala av respondenter och dess åsikter.  

 

Under arbetets gång har det funnits en regelbunden kontakt med uppdragsgivaren samt 

handledaren, där feedback och förslag till studien har lyfts fram. Företaget har även fått 

uppdateringar under arbetets gång för att kunna följa arbetets utveckling. 

Begreppsförklaring 

För ett förtydligande av vilka begrepp som används, följer nedan en kort beskrivning av de 

benämningar och ord som förekommer i denna studie.  

 

Begreppet deltagare benämns som det totala urvalet som fått erbjudande om att delta i enkät 

och intervju. De personer som har svarat på enkäten har vi valt att definiera som svarande och 

deltagarna i intervjuer benämns som respondenter. I studien förekommer även begreppet kund, 

vilket innebär den person som är berättigad ett assistansbeslut.  

 

De personliga assistenterna på Assistent AB har skilda anställningar. En del har en anställning 

som benämns som ”viss tid så länge assistansuppdraget varar” (VTSAV), vilket kan likställas 

med en visstidsanställning och arbetstagaren har således en anställning utan slutdatum. En 

annan förekommande anställningsform är timanställning eller behovsanställning. Det innebär 

att arbetstagaren inte har något fast schema, utan får betalt per timme och arbetar utifrån behov. 

Assistenterna arbetar även ensamma eller tillsammans med kollegor, dessa benämns som 

ensamarbete respektive dubbelbemanning.   
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Tillvägagångssätt 

För att ta del av arbetstagarens [personliga assistenter] upplevelse har, som ett första steg, en 

webbenkät skickats ut (Se bilaga 1). Fördelen med att använda enkät som 

datainsamlingsverktyg är att det är effektivt och ger möjlighet att nå ut till fler svaranden 

(Bryman, 2011). Den webbenkät som använts har även givit fördelen att deltagarna blivit helt 

anonyma, då möjlighet inte finns att spåra någon. Frågorna har tagits fram, dels genom egna 

erfarenheter och vid samtal med företaget och dels med hjälp av tidigare forskning och teorier.  

För att säkerställa att enkätens frågor var tydligt utformad och inte innehöll 

definitionssvårigheter, genomfördes en kontroll av frågorna. Testgruppen bestod av fyra 

personer, med olika yrkesroller, som arbetar inom företaget. Dessa ansågs lämpliga eftersom 

de har lång erfarenhet av assistansyrket och dess innebörd. Efter gruppens testförsök gjordes 

en revidering av enkäten.   

 

Kontakt med urvalsgruppen har skett via e-post. Innan enkäten skickades ut fick de svarande 

ett informationsbrev (se bilaga 2) med upplysning om studiens syfte och framtida användning. 

Information om frivilligt deltagande och anonym medverkan delgavs även i brevet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Enkäten bestod av flervalsfrågor med en möjlighet att fylla ut sina 

svar med ytterligare kommentarer, samt skalfrågor, där de svarande fick ta ställning till olika 

påståenden. De gavs 10 dagar för att svara på enkäten och för att minska bortfallet och öka 

svarsfrekvensen, skickades ett påminnelsebrev ut efter halva tiden (Bryman, 2011). Efter den 

planerade sista svarsdag för enkäten valde vi att förlänga tiden, då antalet svarande inte 

uppnådde våra förhoppningar. Tiden förlängdes med fyra dagar, vilket resulterade en ökad 

svarsfrekvens med åtta procent i enkäten.  

 

Som komplement till enkäten har deltagarna även fått möjligheten att anmäla frivilligt intresse 

för att delta i en muntlig intervju. Fem intervjuer har genomförts varav längden uppgick till 

15–30 minuter. På grund av intervjupersonernas geografiska positionering och arbetstider, har 

respondenterna själv fått bestämma om intervjun skulle ske per telefon eller med en personlig 

träff. En av intervjuerna var personlig och resterande har skett via telefon. Den intervju som 

skedde genom en personlig träff, var på en neutral plats, där respondenten gavs utrymme att 

tala fritt om sin upplevelse. Risken med personliga intervjuer är att respondenten kan påverkas 

av intervjuaren. Dock finns möjligheten att fånga upp de känslor som respondenten sänder ut i 

form av kroppsspråk, en fördel som försvinner vid telefonintervjuer (Bryman, 2011). Även om 
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önskan var att genomföra samtliga intervjuer personligen. fanns inte den möjligheten på grund 

av den geografiska positioneringen. Vi upplever dock att telefonintervjuer har gett oss ett gott 

underlag att arbeta vidare med eftersom den data som framkommit har varit informationsrik 

och möjlighet till respondentvalidering har funnits.  

 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (Se bilaga 3) av semistrukturerad art. Detta 

innebär att intervjumallen innehöll öppna frågor, där respondenten själv bestämmer vad som 

lyfts fram och inte. En fördel med semistrukturerad intervju är att det finns en möjlighet att 

fånga upp det som respondenten säger genom kompletterande frågor (Halvorsen, 1992). Även 

vid framtagande av intervjuguide har en nära kommunikation hållits med företaget. För att 

säkerställa att frågorna inte kan misstolkas eller vara otydliga, genomfördes en intervju med en 

personlig assistent som har varit anställd vid Assistans AB sedan 2016. Efter denna testintervju 

gjordes även viss revidering.  

 

För att respondenterna skulle ha högre förståelse och mer information om intervjuns syfte och 

användning, har ett informationsbrev skickats ut (Se bilaga 4). Respondenterna fick även 

information om anonymt och frivilligt deltagande vid intervju. Samtliga respondenter har blivit 

tillfrågade om intervjun fick spelas in, detta för att sedan kunna transkriberas. Det medförde 

möjligheten att gå tillbaka i intervjun och fånga upp information som annars riskeras att 

utelämnas vid egen anteckning under intervjutillfället.  

Urval 

Vi har använt oss av ett målinriktat urval, eftersom deltagarna var tvungen att uppfylla specifika 

kriterier (Bryman, 2011). I detta fall är dessa kriterier arbetstagare som har en anställning som 

personlig assistent samt att dessa har, under år 2017, påbörjat en anställning på Assistans AB. 

Dessa kriterier innebär att personer som fortfarande arbetar kvar samt de som valt att avsluta 

sin anställning, ingått i urvalet. Målgruppen 2017 valdes eftersom det låg nära i tid och blev 

mer relevant för studien, då de svarande i större utsträckning kommer ihåg sin inskolning.  

 

Vi fick tillgång till urvalsramen av Assistans AB, genom e-postadresser till de anställda med 

de efterfrågade kriterierna. En begränsning i urvalet genomfördes, där anställda med 

anhöriganställning samt uppsagda personer, har plockats bort. Anhöriganställda har en privat 
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koppling till företaget genom sin anknytning till kunden och personer som blivit uppsagda av 

företaget ansågs irrelevanta för syftet, då dessa inte valt att gå av fri vilja.  

 

Totalt har 245 personer kontaktats, varav ett naturligt bortfall uppstod på 10 personer, då 

kontaktuppgifterna inte stämde och alternativ kontaktväg inte fanns på grund av studiens 

anonymitet. Det innebär således att 235 personer fått möjlighet att svara på enkäten. Totalt har 

81 personer svarat på enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 34 procent. Av dessa återfinns 

de som fortfarande är anställd vid företaget, men även de som valt att säga upp sig. Grunden 

till enkätens bortfall kan vara av skäl såsom bristande intresse att deltaga, upplevd tidsbrist 

eller tekniska problem, exempelvis att enkäten inte nått mottagaren (Bryman, 2011). Trots 

försöken att fånga upp dessa personer, genom förlängd svarstid och påminnelsebrev, är dessa 

faktorer svåra att påverka.  

Etik 

Arbetssituationen och i synnerhet anmärkningar mot sin arbetsgivare, kan upplevas som 

känsligt att prata om. Ur det etiska perspektivet kan därför deltagarna uppleva risker med att 

uttrycka sig kritiskt mot arbetsgivaren och avstår från medverkan i enkät- och intervjustudie. 

Av denna anledning är det av stor vikt att ta hänsyn till deltagarnas känslor och åsikter. Vi har 

därför valt att anonymisera samtliga deltagare. Samtliga har informerats om de etiska 

principerna i form av frivillighet, anonymitet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Detta innebär att information om studiens syfte och användning har delgivits, där deltagarna 

fått upplysning att det är frivillig medverkan och möjlighet fanns att avbryta deltagandet. De 

har även fått informationen om att samtliga uppgifter hanteras konfidentiellt, då ingen obehörig 

har haft tillgång till den insamlade data. Efter studiens färdigställning har materialet i form av 

inspelningar, kontaktuppgifter och transkriberingar kasserats. 

 

För att studiens resultat inte ska kunna användas emot uppdragsgivaren av konkurrenter, har 

företaget anonymiserats med ett fingerat namn [Assistans AB].  

Bearbetning och analys 

Direkt efter varje intervjus genomförande, har transkribering samt kodning skett. Detta för att 

få en ökad förståelse för det material som samlats in (Bryman, 2011). Kodningen har vi gjort 

på var sitt håll, för att få en individuell uppfattning där olika perspektiv lyfts fram. Därefter har 
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kodningen granskats tillsammans. Vi har då gått igenom kodningen på nytt och jämfört våra 

tolkningar. Utifrån våra tolkningar har temat tagit fram. Där ibland upplevd inskolning, 

inställning till arbetsgivare, arbetssituation och trivselfaktorer Från detta har vi försökt hitta 

kopplingar till relevanta begrepp och teorier, samt kopplingar till de svar som framkommit i 

enkäten.  

 

Alla enkätsvar har, efter sista svarsdatum, förts in i statistikprogrammet “Statistical Package 

for the Social Sciences” (SPSS) för vidare sammanställning och analys. Till att börja med har 

en univariat analys gjorts. Detta innebär att varje enskild variabel har analyserats i taget 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Den framkomna data har sedan omvandlats till 

tabeller och diagram (se bilaga 5) för en övergriplig presentation av data. Frågor med öppna 

svarsfält har inte lyfts fram i bilagan för att skydda de svarandes identitet. De inkomna svaren 

från de öppna frågorna har kodats om och därefter analyserats.  

 

För att förenkla data av fenomenen krav, kontroll, stöd, bemötande samt utveckling har index 

skapats. Genom att göra index var förhoppningen att skapa en variabel som beskriver 

respektive fenomen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Nedan följer en 

sammanställning utifrån de index som har skapats, för respektive fenomen. Samtliga 

påståenden i frågeställningen kunde besvaras med ett värde mellan ett till sex, där ett har 

betydelsen instämmer inte och sex innebär instämmer helt.  

 

Index Frågeställning Indexvärde 

Krav 

[Förutsättningar] 

- Jag känner/kände mig stressad om en kollega är/var sjuk 

- Min arbetsbelastning är/var hög. 

- Mitt arbete är/var psykiskt påfrestande 

- Jag upplever att min fysiska arbetsmiljö är/var bra. 

4 – 24.  

Höga värden 

innebär låga 

krav. 

Kontroll 

[Ansvar] 

- Jag upplever att jag kan/kunde påverka min arbetsmängd. 

- Jag har den kunskap som jag behöver/behövde för att kunna 

utföra mitt arbete. 

- Jag blir/blev ofta stressad på grund av arbetstempot 

3 – 18.  

Höga värden 

innebär hög 

kontroll. 
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Stöd - Jag kan/kunde prata med min chef/arbetsledare vid behov av 

råd och stöd 

- Jag upplever att det är/var lätt att få tag på min chef. 

- Min chef ger/gav mig den information som krävs/krävdes för 

mitt arbete 

- Jag upplever att jag kan/kunde vända mig till kollegor vid 

behov av hjälp och stöd i arbetet.  

4 – 24.  

Höga värden 

innebär högt 

stöd. 

Bemötande - Jag upplever att jag har fått ett bra bemötande från min chef. 

- Jag upplever att jag har fått ett bra bemötande från mina 

kollegor.                                                                               

- Jag upplever att jag har fått ett bra bemötande från 

sjukjouren. 

3 – 18.  

Höga värden 

innebär 

positivt 

bemötande. 

Utveckling - Jag trivs/trivdes bra i min arbetsgrupp. 

- Jag ser/såg möjlighet att utvecklas inom mitt arbete. 

- Jag fick/har fått erbjudande om utbildning, exempelvis HRL. 

3 – 18. 

Höga värden 

innebär hög 

trivsel eller 

utveckling. 

Figur 2. Förklaring av index utifrån enkätfrågor  

 

Vidare har korstabeller tagits fram för att analysera samband mellan olika variabler (Bryman, 

2011), exempelvis krav, kontroll och stöd. Till varje korstabell har ett chi2-test genomförts. 

Genom chi2-test kan vi säkerställa om det finns ett reellt samband mellan de två olika 

variablerna. Om värdet understiger 0.05 innebär det att vi kan anta att det är statistiskt 

signifikant och att det finns ett samband mellan variablerna (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010). Med tanke på bortfallets storlek får dessa beräkningar tas med viss försiktighet.  

 

Reliabilitet, validitet, trovärdighet och tillförlitlighet  

I denna studie har vi använt oss av både kvantitativ samt kvalitativ metod. För den kvantitativa 

delen används begrepp som reliabilitet och validitet. Eftersom kvalitativ forskning handlar om 
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att öka förståelsen av det som studeras, landar inte den statistiska representativiteten i centrum 

som i kvantitativ metod. Därför har inte reliabilitet samma betydelse i kvalitativa studier som i 

den kvantitativa (Holme & Solvang, 1991). I kvalitativa metoder är det lämpligt att utvärdera 

studien genom begreppen kvalitet och trovärdighet (Bryman, 2011)  

 

Validitet innebär att forskaren har undersökt det som ska undersökas utifrån syfte och 

frågeställningar (Bryman, 2011). I praktiken innebär det hur vi gjort vårt syfte mätbart, 

exempelvis hur vi tagit fram enkätfrågor som undersöker vårt område. Eftersom Karasek & 

Theorells modell (1990) krav, kontroll och stöd ofta är något som arbetsplatser mäter bland 

anställda, har vi utgått från tidigare studier inom ämnet för att få hjälp med utformandet av 

enkätfrågor. Vi har även här kontrollerat frågorna för att säkerställa att frågorna tolkas på rätt 

sätt samt att de mäter rätt fenomen. 

 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten på en mätning. Detta innebär pålitligheten i det som 

undersöks. Resultatet ska vara i princip detsamma vid upprepade studier, oberoende av vem 

som gör undersökningen (Bryman, 2011). 

 

Tillförlitlighet som används inom kvantitativ forskning består av olika delkriterier (Bryman, 

2011). Trovärdighet och överförbarhet är motsvarighet till validitet, innebörden är att skapa en 

trovärdighet i resultatet som inbegriper en säkerställning av att forskningen utförts i enlighet 

med de regler som finns, samt att resultatet rapporteras till de personer som är en del av gruppen 

som studeras (Bryman, 2011). För att öka trovärdigheten i vår undersökning har 

intervjufrågorna tagit grund från enkäten med samma pålitliga frågor. Det har även gjorts en 

kontrollering av frågor i enkät och intervju för att säkerställa att allt uppfattas korrekt. I 

resultatet finns även relevanta citat med från transkriberingen. Detta är ett ytterligare sätt att 

öka trovärdigheten för att visa skillnader och likheter. Pålitlighet, eller med definition 

tillförlitlighet, kan jämföras med reliabilitet. Det innebär att det behöver finnas en komplett 

redogörelse av forskningsprocessen (Bryman, 2011). I vårt fall innebär det att ett noggrant 

metodavsnitt, samt bilagor med intervjuguide och andra viktiga underlag, har redovisats.  
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Litteratursökning  

Genom arbetets process har sökning av relevant litteratur och tidigare forskning gjorts. Vi har 

använt oss av databaserna: SocINDEX, Umeå universitetsbibliotek och Google. Litteraturen 

har varit av både svensk och engelsk karaktär. Det gäller även sökord som översatts.  

 

Sökord som har varit av stor vikt är: Personlig assistans, Introduktion, Emotionellt arbete, 

Psykologiska kontrakt och Motivation. 

Resultat och analys  

Under denna rubrik följer en redovisning och analys av de resultat som framkommit av enkät 

och intervjuer. Resultat och analys presenteras i det led som vanligtvis följer en anställning  

från inskolning till avslut.  

De personlig assistenternas bakgrund 

Genomsnittsåldern på de svarande är inom gruppen 30–39 år (se bilaga 5:1) Av dessa återfinns 

både de som arbetar kvar på Assistans AB, men även de som valt att avsluta sin anställning, 

där cirka två tredjedelar arbetar kvar (Se bilaga 5:2). Sett till de intervjuer som genomfördes är 

tre av fem fortfarande anställda vid företaget. Majoriteten av de svarande har arbetat på 

företaget i upp till tre månader. Endast 15 procent av de svarande har varit anställda i tolv 

månader eller längre (se bilaga 5:3). 

 

Merparten av de som arbetar kvar angav att de oftast har tre arbetspass eller fler per vecka, 

medan den minsta andelen upplever sig arbeta ett pass per vecka (Se bilaga 5:4). De som 

fortfarande har en anställning har även fått svara på om de kombinerar sitt arbete på Assistans 

AB med en annan sysselsättning. 76 procent av de anställda kombinerar sitt arbete vid företaget 

med en annan sysselsättning (Se bilaga 5:5),  exempelvis studier eller annat arbete. 

 

Vidare har de svarande har fått ange vilken anställningsform de har eller har haft vid Assistans 

AB, där timanställning eller behovsanställning är vanligast förekommande (Se bilaga 5:6). 

Även den sociala arbetssituationen har noterats. Majoriteten av de svarande utför ensamarbete, 

respektive ett mindre antal som arbetar på en arbetsplats där dubbelbemanning förekommer. 

35 procent av upplever en variation mellan ensamarbete och dubbelbemanning (Se bilaga 5:7). 
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Vid intervjuerna framkom även att samtliga respondenter upplevde en liknande variation då 

även dessa har varit med om dubbelbemanning och ensamarbete.  

 

Enligt Herzbergs (1966, refererad i Lindmark & Önnevik, 2012) tvåfaktorsteori är både 

arbetsvillkor och anställningstrygghet två viktiga faktorer för att en arbetstagare ska känna hög 

motivation och hög arbetstillfredsställelse och därmed vilja stanna kvar på arbetsplatsen. Då 

den mest förekommande anställningsformen bland de svarande är tim- eller behovsanställning, 

vilket vanligtvis upplevs som en otrygg anställningsform, kan anställningstryggheten anses 

som låg och vara en grund till en hög personalomsättning.  

Inskolning 

Uppdragsgivaren har uppmärksammat att flertalet frivilligt lämnar sin anställning i ett tidigt 

skede. Därav har frågan om inskolning tagits upp. Samtliga av respondenterna från intervjun 

uppger att de har genomgått någon form av inskolning. Av resultatet framgår att samtliga från 

intervjuerna och närmare fyra femtedelar av de som svarat på enkäten (se bilaga 5:8) har fått 

någon form av inskolning. De svarande har sedan fått uppge hur många inskolningspass de 

genomfört. Majoriteten har fått genomgå två inskolningspass och cirka en tredjedel har fått tre 

eller fler inskolningspass under sin anställningstid. I vissa fall har inskolningen bestått av ett 

kortare pass på en till två timmar där 16 procent av de som fått inskolning upplever sig har fått 

detta kortare inskolningspass (se bilaga 5:9). Frågan om inskolningens betydelse har även lyfts 

fram (se bilaga 5:10). Majoriteten har angett fyra på en skala upp till fem, där fem motsvarar 

en mycket positiv upplevelse. Medelvärdet av den totala upplevelsen ligger på 3.5.  

 

I en öppen fråga i enkäten har de svarande även fått precisera vad som var positivt och negativt 

med inskolningen. Flera uttryckte att de fått en positiv inskolning med tydlig information och 

bra kollegor. Det förekommer däremot ett missnöje med avsaknad av rutiner, dålig information 

och otydligheter samt att de fick lära sig det mesta själv. Vid intervjuerna framkom även att två 

av respondenterna upplevde att det var mycket information att ta in på kort tid och en annan 

påpekade avsaknad av rutiner såsom checklista och inskolningspärm. Vidare i enkäten har 

frågan ställts om de svarande fått rätt verktyg vid inskolningstillfället för fortsatt arbete. En 

övervägande del har svarat att de upplevt sig fått rätt verktyg för fortsatt arbete, medan elva 

procent upplevt motsatsen. 16 procent kunde inte ta ställning till frågan (se bilaga 5:11).   
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Sista frågan som har ställts inom området inskolning är om de svarande önskat ha fler 

inskolningspass. Närmare en fjärdedel önskar mer inskolning (se bilaga 5:12). I enkäten har de 

svarande även fått möjlighet att, med egna ord, uppge vad de saknade under inskolningen. 

Önskemål om mer rutiner, exempelvis inskolningspärm, bättre genomgång av arbetsuppgifter 

och hjälpmedel lyftes fram. I en av intervjuerna framkom även önskemål om utbildning för att 

hålla i inskolning. Vid ytterligare en intervju berättade respondenten att hen inte ville hålla i 

inskolning på grund av egen bristande information och kunskap.  

 

“Tillräckligt för att ”klara” arbetet men bristfällig då inga rutiner eller regler gavs i skriftlig 

form.”1 

 

Hur ser sambandet ut mellan anställd eller inte anställd samt om assistenterna fått eller inte fått 

någon form av inskolning? Av tabell 1 går det att avläsa att oavsett om individen ännu är 

anställd eller inte, har dessa i största utsträckning fått någon form av inskolning. Därav kan vi 

se att det inte finns något samband mellan om de anställda har fått eller inte fått någon 

inskolning och om de sedan har sagt upp sig. Chi2-värdet ligger på 0,884 procent vilket innebär 

att resultatet inte är statistiskt signifikant och därmed går det inte att generalisera till gruppen 

personliga assistenter.  

 

Tabell 1. Andelen med eller utan anställning och inskolning. Angivet i procent. 

 Fått inskolning Ej fått inskolning Total 

Fortfarande anställd 79 21 100 

Ej längre anställd 80 20 100 

Antal deltagare (n) 64 17 81 

Procent 79 21 100 

 

För en vidare insyn av faktorn inskolning har en ytterligare tabell tagits fram (se tabell 2). Av 

denna går det att utläsa de svarandes upplevelse av inskolningen och de antal inskolningspass 

dessa haft. Enligt Bauer & Erdogan (2011) är en grundläggande inskolning viktig för att inte 

förlora en arbetstagare i förtid. Merparten av de som haft inskolningspass som uppnått 1-2 

timmar har upplevt inskolningen som negativ vilket  kan kopplas som en motsägelse till Bauer 

& Erdogans (2011) teori.  

 

                                                
1 Respondent nr 2, citerat från muntlig intervju, 2018 
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“Under min första arbetsdag skulle jag inskolas jag hos en brukare i fyra timmar. Inskolaren 

var sjuk och de hade svårt att hitta någon ersättare. Jag blev kvar på samma arbetsplats i nästan 

11 timmar [...] Jag kände att jag inte kunde ge den vård brukaren behövde på grund av min 

okunskap och oerfarenhet.”2 

 

Snell (2006) menar på att inskolningen är en viktig del i anställningen, eftersom den nyanställde 

får de rätta verktygen som behövs för att bli produktiv i företaget. Blir inskolningen lyckad 

skapar det en positiv känsla och den anställde kan komma att stanna kvar i företaget längre. I 

jämförelse med resultatet nedan (se tabell 2) kan vi se att majoriteten av de som fått inskolning 

som består av fler än tre pass, upplever inskolningen som positiv. Av resultatet går att utläsa 

att ingen som haft en kortare inskolning, upplevde inskolningen som positiv. Även i detta fall 

är Chi2-värdet ligger på 0,884 procent vilket innebär att resultatet inte är statistiskt signifikant. 

Det innebär att resultatet måste ses med viss reservation. 

 

Tabell 2. Upplevelse av inskolning och antal inskolningspass. Angivet i procent. 

 

Kortare än ett 

pass (ex. 1–2 

timmar) 1 pass 2 pass 

3 eller 

fler pass Total 

1 Negativ 20 0 13 5 9 

2 20 11 13 5 11 

3 60 22 4 14 19 

4 0 22 42 52 36 

5 Positiv 0 44 29 24 25 

Antal deltagare (n) 10 9 24 21 64 

Procent 100 100 100 100 100 

Utveckling 

Samtliga har fått tre påståenden att ta till ställning till som går under rubriken utveckling (se 

bilaga 5:13). Första frågan som ställs undersöker om arbetstagaren trivs bra i arbetsgruppen. 

Vidare ställs frågorna om de ser någon möjlighet att utvecklas inom arbetet och om de svarande 

fått erbjudande om utbildning inom arbetet. De svarande har fått uppge om påståendet stämmer 

överens eller inte med den egna uppfattningen. Närmare en femtedel upplever att de inte trivs 

bra i sin arbetsgrupp medan resterande upplever medel eller hög trivsel. Gällande utveckling i 

arbetet upplever 24 procent att möjligheten finns och 41 procent motsätter sig detta. I det sista 

                                                
2 Citerat från enkät, 2018 
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påståendet om erbjudande till utbildning i arbetet har mer än hälften angivit att de inte fått 

något erbjudande medan cirka en fjärdedel har fått det. Utifrån en intervju framkom även ett 

önskemål om mer utbildning. 

 

“Ja men kanske lite mer utbildning. Exempelvis utbilda inom stresshantering. För att kunna 

fungerar bättre på arbetsplatsen behöver man hitta ett lugn på arbetsplatsen [...] Erbjuda mer 

sådant, med en kontinuitet.”3 

 

Utifrån Herzbergs motivationsfaktorer (1966, refererad i Aronsson m.fl., 2011) behandlas 

begreppen utveckling och avancemang. Dessa innebär att arbetstagaren behöver kunna 

utvecklas personligen och inom företaget för att kunna bibehålla en motivation till arbetet. 

Utifrån det framkomna resultatet går det att avläsa att Assistans AB inte uppfyller kraven enligt 

Herzbergs inre faktorer om utveckling (1966, refererad i Aronsson m.fl., 2011). Detta måste 

dock tas med viss reservation då majoriteten av de som arbetat endast har varit anställda i cirka 

tre månader.  

Krav, kontroll och stöd  

För få en överblick av de anställdas arbetsmiljö har de svaranden fått ta ställning till påståenden 

som visar på de krav som arbetsgivaren ställer (se bilaga 5:14). Dessa påståenden är: Jag 

känner mig stressad om en kollega är sjuk eftersom det innebär mer arbete för mig, Min 

arbetsbelastning är hög, Mitt arbete är psykiskt påfrestande och Jag upplever att min fysiska 

arbetsmiljö är bra. Utifrån dessa frågor har index krav skapats (Se bilaga 5:14). Ur tabellen 

kan vi utläsa att 46 procent upplever låga krav på arbetsplatsen och 20 procent upplever höga 

krav. I enkäten fick de som inte längre är anställda, med egna ord svara på anledningar till 

varför de valt att lämna sin arbetsplats. Bland annat har faktorer som hög psykisk belastning 

mot låg ersättning, osäker anställning och hög arbetsbelastning framkommit. Även utifrån de 

muntliga intervjuerna framkom det även att arbetet är både psykiskt och fysiskt påfrestande.  

 

Nedan visar tabell 3 på andelen som har eller inte har en anställning idag upplever krav från 

arbetsgivaren. Tabellen visar att majoriteten av de som fortfarande är anställda upplever låga 

krav medan majoriteten av de som valt att avsluta sin anställning upplever höga krav. Chi2-

värdet ligger på 0,001 procent vilket innebär att resultatet är statistiskt signifikant. 

                                                
3 Respondent nr 3, citerat från muntlig intervju, 2018 
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Tabell 3. Andelen med eller utan anställning och krav. Index. Angivet i procent. 

  Höga krav Medel krav Låga krav Total 

Anställd 9 36 55 100 

Ej anställd 44 32 24 100 

Antal deltagare (n) 16 28 37 81 

Procent 20 35 46 100 

 

Nästa fråga behandlar de anställdas kontroll över sitt arbete (se bilaga 5:15). De anställda har 

fått tre påståenden, vilka är: Jag upplever att jag kan påverka min arbetsmängd, jag har den 

kunskap som jag behöver för att kunna utföra mitt arbete samt jag blir ofta stressad på grund 

av arbetstempot. Utifrån ett index som har skapats med benämning kontroll kan vi utläsa att en 

övervägande del upplever medel kontroll på arbetsplatsen och cirka en tredjedel av de svarande 

upplever hög kontroll. Utifrån index kontroll, har en korstabell tagits fram där sambandet 

mellan anställd eller inte anställd och kontroll i arbetet jämförts (se tabell 4). I tabellen nedan 

går det att utläsa att merparten, oavsett om de personliga assistenterna har en anställning eller 

inte, upplever medel kontroll i större utsträckning. Chi2-värdet ligger på 0,025 procent vilket 

innebär att resultatet är statistiskt signifikant. 

 

Tabell 4. Andelen med eller utan anställning och kontroll. Angivet i procent. 

  Låg kontroll Medel kontroll Hög kontroll Total 

Anställd 2 55 43 100 

Ej anställd 16 60 24 100 

Antal deltagare (n) 5 46 30 81 

Procent 6 57 37 100 

 

I enkäten har de svarande fått fyra påstående som rör fenomenet stöd. Dessa påstående är jag 

kan prata med min chef/arbetsledare vid behov av råd och stöd, jag upplever att det är lätt att 

få tag på min chef, min chef ger mig den information som krävs för mitt arbete och jag upplever 

att jag kan vända mig till mina kollegor vid behov av hjälp och stöd i arbetet. Av dessa frågor 

har index stöd skapats (Se bilaga 5:16), där de svarande har upplevelse av lågt, medel eller högt 

stöd. Av de svarande upplever 46 procent att de har ett högt stöd från både kollegor samt chefer 

medan 16 procent upplever att de har lågt stöd från dessa parter.  
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Vid intervjuerna framkom dessutom att merparten av respondenterna i första hand väljer att 

vända sig till kunden de arbetar med, i de fall det är möjligt, för stöd och råd innan de vänder 

sig till kollegor eller Assistans AB.  

 

“Ah, men då tror jag hellre att jag bollar det direkt med kunden [...] Jo, för att jag har en närmre 

kontakt med kunden jämfört med Assistans AB. och sen kanske jag vill höra hennes syn på det. 

Om det uppstår någon situation och vad hon tycker om det, om hon kan hålla med. Det är ju 

hon som ska stå i fokus tycker jag.”4 

 

Hur ser sambandet mellan anställning och upplevt stöd ut? Av resultatet går att utläsa att 

majoriteten av de som ännu är anställda vid företaget upplever högt stöd från arbetsgivaren. 

Vidare upplever merparten, av de utan anställning idag, medel stöd från arbetsgivare (se tabell 

5). Även i detta fall ligger Chi2-värdet på 0,06 procent vilket innebär att resultatet är statistiskt 

signifikant. 

 

Tabell 5. Andelen med eller utan anställning och stöd. Index. Angivet i procent. 

 Lågt stöd Medel stöd Högt stöd Total 

Anställd 11 32 57 100 

Ej anställd 27 52 20 100 

Antal deltagare (n) 13 31 37 81 

Procent 16 38 46 100 

 

Vidare har en korstabell tagits fram som visar sambanden mellan krav, kontroll och stöd (se 

tabell 6). Resultatet visar att ingen med lågt stöd upplever hög kontroll och ingen med högt 

stöd upplever låg kontroll. Majoriteten av de som har lågt stöd upplever även medel kontroll, 

oavsett hur kravet från arbetsgivaren ser ut. Av respondenterna som anger både lågt stöd och 

låg kontroll förekommer endast kombinationen med höga krav. Det vill säga att ingen av 

respondenterna upplever medel eller låga krav tillsammans med lågt stöd och låg kontroll. 

Känslan av kontroll och krav, oavsett vilken nivå dessa befinner sig på, tillsammans med högt 

stöd är varierande och har små skillnader mellan grupperna av låg, medel eller hög upplevelse. 

Majoriteten av respondenterna upplever dock att de har fått högt stöd vid antingen medel eller 

låg kontroll, i kombination av de krav som finns.  

 

                                                
4 Respondent nr 1, citerat från muntlig intervju, 2018 
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I enlighet med Karasek & Theorell (1990) krav-, kontroll- och stödmodell anses låga krav, hög 

kontroll och högt stöd vara faktorer som skapar en god arbetsmiljö. Uppstår motsatsen, det vill 

säga: höga krav, låg kontroll och lågt stöd, kan det påverka arbetstagaren att frivilligt lämna 

arbetsplatsen på grund av personliga skäl såsom missnöjdhet och hälsoskäl (Cappelli, 2008). 

Av resultatet i tabell 6 går att utläsa att majoriteten av de svarande upplever sig besitta hög 

kontroll, högt stöd och låga krav, vilket anses som en god arbetsmiljö och går i enlighet med 

Karasek & Theorells modell (1990). Dock är det endast vid kategorin medel stöd som chi2-

värdet ligger under 0,05, vilket innebär att den kategorin är statistisk signifikant. I denna 

kategori upplever merparten medel- stöd, kontroll- och krav.  

 

Tabell 6. Upplevelsen av krav, kontroll och stöd. Index. Angivet i procent. 

    Höga krav Medel krav Låg krav Total 

Lågt stöd Låg kontroll 38 0 0 23 

 
Medel kontroll 63 100 100 77 

 Antal deltagare (n) 8 4 1 13 

  Procent 100 100 100 100 

Medel stöd Låg kontroll 33 0 0 7 

 
Medel kontroll 67 82 50 65 

 
Hög kontroll 0 18 50 29 

 Antal deltagare (n) 6 11 14 31 

  Procent 100 100 100 100 

Högt stöd Medel kontroll 50 46 41 43 

 
Hög kontroll 50 54 59 57 

 Antal deltagare (n) 2 13 22 37 

  Procent 100 100 100 100 

Total Låg kontroll 31 0 0 6 

 
Medel kontroll 63 68 46 57 

 
Hög kontroll 6 32 54 37 

  Antal deltagare (n) 16 28 37 81 

  Procent 100 100 100 100 

Bemötande  

I enkäten har de tillfrågade fått möjligheten att reagera på vilket bemötande de fått från olika 

parter på Assistans AB. I denna fråga ingår chefer, kollegor och sjukjouren. Utifrån index som 

konstruerats med benämning bemötande (se bilaga 5:17) går det att utläsa att mer än hälften av 

de svarande upplever ett positivt bemötande, respektive en tiondel som däremot upplever ett 
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negativt bemötande från Assistans AB. Ett exempel från en intervju som tyder på ett gott 

bemötande är att det framkom att en samordnare, i ett uppsägningssamtal, har lyssnat och varit 

förstående till situationen och hur arbetstagaren upplev sin anställning och avslutat 

arbetsrelationen med respekt för båda parterna. 

 

Med hjälp av index bemötande har en korstabell tagits fram för att se samband mellan anställd 

eller inte anställd och bemötande från Assistans AB (se tabell 7). Utifrån resultatet kan vi se 

att majoriteten av de som är anställda idag upplever ett positivt bemötande från Assistans AB 

och en övervägande del av de som avslutat sin anställning upplevde ett medel bemötande från 

företaget. Chi2-värdet ligger på 0,014 procent vilket innebär att resultatet är statistiskt 

signifikant.  

 

Tabell 7. Andelen med eller utan anställning och bemötande. Index. Angivet i procent. 

  
Negativt 

bemötande 
Medel bemötande 

Positivt 

bemötande 
Total 

Anställd 7 27 66 100 

Ej anställd 20 48 32 100 

Antal deltagare (n) 9 27 45 81 

Procent 11 33 56 100 

Inställning 

Nästa påstående som ställts i enkäten fångar upp de svarandes attityd till Assistans AB genom 

påståendet: Jag har en positiv inställning till Assistans AB. 30 procent har en positiv bild av 

Assistans AB medan tio procent inte har en positiv inställning (Bilaga 5:18). Av intervjuerna 

framkom både en positiv och negativ inställning till Assistans AB. “Förstående” och “icke-

fördömande” var ord som lyfts fram, men även “ställer höga krav” och “stressande” framkom.  

 

“Jag tycker dom är bra. Dom har en vilja och försöker hitta personal. Jag skulle verkligen inte 

vilja byta med dom. Dom kämpar lite i motvind (...) Men det är ju som alltid, det finns väl alltid 

klagomål. Men jag personligen har inget ont att säga, tycker snarare tvärt om. Har ju haft många 

arbetsgivare, men nä jag tycker det funkar jättebra”5 

 

 

                                                
5 Respondent nr 5, citerat från muntlig intervju, 2018 
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Framtidsutsikter  

I en avslutande fråga har de svarande fått uppge om de tror sig arbeta kvar på Assistans AB 

inom fem år. Majoriteten var osäkra på framtiden, medan cirka en tredjedel tror sig inte finnas 

kvar om fem år (se bilaga 5:20). Endast 17 procent har svarat att de tror sig vara kvar inom 

företaget inom tidsintervallet. Sju procent av respondenterna valde att inte svara på hur de ser 

på en framtida anställning på företaget, vilket resulterade i ett internt bortfall. Ur intervjuerna 

framkom att två av respondenterna uttryckte att synen på yrket personlig assistent anses vara 

negativt. Låg status och låga kvalifikationer var något som återkom och att framtidsutsikterna 

var låga.  

 

“Jag såg väl ingen framtid utan […] det är inget jag kan göra karriär i som jobb.”6 

 

Respondenterna såg även på yrket som både fysiskt och psykisk belastande, var av en av 

respondenterna uttryckte att möjligheten att arbeta till pensionen inte var möjligt.  

 

“Det är ju ett ganska tufft arbete. Jag vet inte hur länge, jag skulle förmodligen inte orka arbeta 

heltid tills jag går i pension med denna typ av arbete. Det är ganska tungt, det är en del fysisk 

ansträngning”7 

 

Den psykiska belastningen som framkommer kan ses i enlighet med emotionellt arbete 

eftersom de anställda måste upprätthålla en “falsk känsla”, samtidigt som arbetet kan vara tungt 

och stressande (Elliot, 2017). Detta kan vara faktorer som gör att arbetstagaren frivilligt lämnar 

sin anställning på grund av personligt hälsoskäl, där denne ser en högre risk i att finnas kvar på 

arbetsplatsen än att byta arbetsgivare (Cappelli, 2008). 

Anledning till frivillig uppsägning 

Av de som ingår i kategorin ”inte längre är anställd” har i en öppen fråga, fått motivera 

anledningen till varför de valt att lämna sin anställning. Ofta förekommande svar är på grund 

av annat arbete, studier, flytt eller att kunden valt att byta assistansanordnare. Andra aspekter 

som de svarande angivit i enkäten är på grund av bristande arbetsförhållanden, bristande tillit 

                                                
6 Respondent nr 1, citerat från muntlig intervju, 2018 
7 Respondent nr 2, citerat från muntlig intervju, 2018 
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till företaget eller bristande information. Den bristande tilliten och informationen som 

arbetstagarna upplever går att koppla med resonemang om ett bristande psykologiskt kontrakt 

och anses vara en anledning till att en arbetstagare väljer att lämna sin anställning. Enligt 

Rousseau (1995) bryts kontraktet när arbetsgivaren missköter de uttalade och outtalade 

överenskommelser som finns.  

 

Samtliga svarande har även fått frågan om någon av deras kollegor har avslutat sin anställning 

under det senaste året. Svaren var nära samstämmiga med procent på 53 respektive 46, där 

trenden lutar mer mot att en kollega slutat (se bilaga 5:19). Till ämnet fanns en kompletterande 

fråga med öppna svar, där orsaker som kan vara underliggande till att kollegan valt att avsluta 

sin anställning lyftes fram. Anledningen till avslutet upplevdes bland annat vara dålig 

arbetsmiljö, ohållbar arbetssituation, mobbning inom arbetslaget och att yrket inte passar alla.  

 

Elliot (2017) skriver att arbetstagare som har ett emotionellt arbete har en ökad risk för 

arbetsrelaterad stress och utmattningssyndrom. Författaren menar att de stress och krav som 

ställs på arbetstagare inom emotionella arbeten kan vara en bidragande orsak till varför 

arbetstagare lämnar sin anställning. Detta kan likställas med den dåliga arbetsmiljö och den 

ohållbara arbetssituationen som de svarande lyft fram i enkäten, samt att inte alla klarar av 

yrket psykiskt. 

Personliga assistenters syn på förbättringsåtgärder 

Studiens syfte utgår från ett arbetstagarperspektiv. Av denna anledning har de svarande själva 

fått lyfta fram vad de saknade under inskolningen samt annat som kan vara viktigt för studien. 

Av de svar som inkommit framkom en del förbättringsåtgärder som Assistans AB kan vidta för 

sina anställda. Det mest förekommande förslaget var aktiviteter där anställda i olika grupper 

kan träffas och lära känna varandra. Ökad information om kunden, ökad förståelse till sina 

arbetsuppgifter och strukturerade inskolningar i form av checklistor och utbildning, var 

ytterligare faktorer som efterfrågats. 

 

“Nog finns det väl förbättringsområden kanske, men det finns det väl alltid [...] Det hade väl 

varit trevligt om de hade anordnat några träffar, för alla som jobbar där, i stället för att bara 
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sitta på något stelt personalrum på deras kontor så kanske man kan fara ut och göra något 

tillsammans. Exempel fara ut och bowla och käka och sånna grejer.”8 

Diskussion  

Nedan följer en diskussion om resultatet och förslag på förbättringsåtgärder. Detta följs av en 

diskussion om tillvägagångssättet och avslutas med förslag på fortsatta studier. 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte utgår från ett arbetstagarperspektiv till varför den anställde väljer att lämna eller 

stanna kvar i företaget. Den data som presenteras anser vi som relevant och kommer att 

presenteras utifrån studiens frågeställning. Så vad har vi fått fram?  

Vilken upplevelse har de personliga assistenterna av Assistans AB som 

arbetsgivare?  

Övergripande kan vi från figur 18 (bilaga 5) se att majoriteten har en positiv inställning till 

Assistans AB. Faktorerna kan vara flera och vi tror att företagets positiva bemötande till de 

anställda kan vara en bidragande faktor. Oavsett anställd eller inte, har flesta fått ett bra 

bemötande. Problematiken vi sett i studien är att den anställde i flera fall väljer att ta kontakt 

med kunden om problem uppstår istället för att vända sig till Assistans AB. Vi kan likställa 

detta med en konsultroll hos ett bemanningsföretag där arbetstagaren har flera chefer och talar 

endast med den huvudsakliga arbetsgivaren (i detta fall Assistans AB) när det är nödvändigt. I 

många fall kan denna kontakt vara negativ laddad, då det handlar om större omständigheter, 

vilket ökar risken för en negativ inställning till arbetsgivaren om utfallet inte blir till 

arbetstagarens fördel. Vi ser att detta kan vara grunden till att cirka en tiondel av de anställda 

har en negativ upplevelse till företaget.  

Vilka faktorer kan påverka arbetstagaren att stanna kvar eller vilja avsluta 

sin anställning på Assistans AB? 

Uppdragsgivaren Assistans AB har själv uppmärksammat att många försvinner under 

introduktionsfasen, vilket är något som undersökts i denna studie. Vi kan dra en slutsats att 

                                                
8 Respondent nr 3, citerat från muntlig intervju, 2018 
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oavsett om de anställda har fått någon form av inskolning eller inte, gör det inte någon skillnad 

på om dessa är kvar eller har sagt upp sig från sin anställning. Däremot kan vi se att de som har 

haft tre inskolningspass eller fler är i större utsträckning kvar i företaget. Sett till upplevelsen 

av inskolningen, anser även merparten att om de genomgått tre pass eller fler har inskolningen 

upplevts som positiv. Resultatet är trots det inte statistiskt signifikant, vilket innebär att vi inte 

kan generalisera det till populationen. Däremot kan antalet svarande vara grunden till att 

resultatet inte är statistiskt signifikant, där ett högre antal svarande hade varit önskvärt för att 

kunna styrka resultatet.  

 

Bauer & Erdogan (2011) menar på att en lyckad inskolning är nyckeln till en långvarig 

anställning. Utifrån resultatet är det däremot svårt att reda ut vad en lyckad inskolning innebär, 

eftersom varje individ kan ha skilda behov. Även om vi kan se att de som stannar kvar i 

företaget, i största utsträckning har fått inskolning, ser vi att det fortfarande finns fler faktorer 

som är bidragande till en fortsatt anställning, såsom fysisk och psykisk arbetsmiljö samt 

kommunikation. 

 

Som vi tidigare refererat menar Karasek & Theorell (1990) att krav, kontroll och stöd är 

faktorer som påverkar en arbetstagares arbetsmiljö. Vi kan se utifrån tabell 3 att de som inte 

längre är anställda har upplevt höga krav. Då frågan inte går in på djupet är det svårt att dra en 

slutsats vad det beror på. En tanke som växt hos oss, är om de anställda inte gett arbetet en 

riktig chans. Har de sagt upp sig istället för att hitta en lösning på de krav som upplevs? Även 

om vi vidare i resultatet kan se att majoriteten av de anställda upplever låga krav, hög kontroll 

och högt stöd, som ses som en positiv arbetsmiljö, finns det anställda som upplever motsatsen. 

Då anställningen är kopplad till kunden och kundens behov, kan detta vara till grunden till att 

de svarande i vissa fall upplever låg kontroll och höga krav. Det innebär att arbetstagarens krav 

och kontroll i detta fall påverkas av den kund som arbetstagaren arbetar med och skapar därmed 

svårigheter att kunna påverka dessa två faktorer. Detta då även kunden måste anpassa sig för 

att få en verksam effekt av krav och kontroll, något som knappast är möjligt att påtvinga 

kunden. Av resultatet framgår att kategorierna högt och lågt stöd (se tabell 6) inte är statistiskt 

signifikant. Även i detta fall kan signifikansen bero på att antalet deltagare är lågt, men även 

på grund av att resultatet är en tillfällighet. Faktorn medel stöd är däremot statistik signifikant. 

Vi kan därför se att majoriteten upplever medel- stöd, kontroll och krav och är något vi kan 

generalisera till gruppen.  
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När vi analyserar intervju och enkät har det framkommit information som tyder på att relationen 

mellan kollegor och chefer är bristfällig. Något som kan leda till att även kommunikationen 

inom företaget blir påverkad. Vi anser att det kan vara en del av grunderna till bristande 

motivation, men i kombination med andra faktorer är det anledningen till varför en anställd 

lämnar företaget. Däremot ser vi att det positiva bemötandet som Assistans AB levererar, 

oavsett om de anställda fortfarande är kvar eller inte, kan bidra till att assistenterna väljer att 

stanna kvar.  

Hur ser arbetstagaren på en framtida anställning i företaget? 

Resultatet i enkäten tyder på att majoriteten inte kunde uppge om de tror sig vara kvar på 

företaget eller inte inom fem år. En tredjedel av de svarande har förutspått att de inte är kvar. 

Orsaker till det negativa resultatet kan vara flera. De utvecklingsmöjligheter som finns anses 

av de svarande som bristande, där ett mindre antal upplever att det finns möjlighet till 

utveckling. Dessutom upplever cirka hälften av de anställda att de inte blivit erbjuden någon 

form av utbildning sedan de börjat på Assistans AB. Detta är faktorer som också Herzberg 

(1966, refererad i Aronsson m.fl., 2011) tar upp som inre faktorer för en motiverad anställd. Är 

dessa bristfälliga kan det vara en orsak till att de anställda ser en framtid inom företaget. 

 

Det har även lyfts fram önskemål om att få ökad information om kunden, mer aktiviteter inom 

arbetslaget och en större förståelse kring arbetsuppgifter som förbättringsförslag till Assistans 

AB. Vi ser på dessa önskemål som viktiga för en fungerande arbetsmiljö med högt stöd från 

både kollegor och arbetsgivare, som dessutom kan skapa en långvarig anställning. I dagsläget 

kan resultatet uppfattas som att flertalet av assistenterna inte vet vilka deras närmsta kollegor 

är samt att det finns en otillräcklig kunskap om hur inskolningen ska se ut och om kundens 

behov. Något som bör ses över för att skapa en framtidsutsikt för den anställde. 

 

Utifrån vad som framkommit från studien har vi tagit fram förbättringsåtgärder som Assistans 

AB bör se över för att utveckla arbetstagarens arbetssituation och möjligheter. Dessa åtgärder 

anser vi kan skapa möjligheter för en trygg arbetsmiljö och långvarig anställning (se bilaga 6).   

Metoddiskussion 

För att svara på studiens syfte var det mest lämpligt att använda både enkät och intervju som 

metod för datainsamlingen. Enkät för att få en större mängd data och intervjuerna för att fånga 
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upp sådant som inte ryms inom ramen för enkäten. Vi ser denna kombination som väl 

fungerande eftersom intervjuerna styrker svaren som framkommit i enkäten. Den population 

som valdes har under 2017 påbörjat och eventuellt även avslutat sin anställning på företaget. 

Vi ser detta urval som aktuellt för studien eftersom de har en bild och upplevelse av hur 

företaget arbetar idag, jämfört med om urvalet hade bestått av anställda som börjat för fem år 

sedan. Det arbetssätt som företaget har idag, kan variera mot det som varit för fem år sedan och 

skulle i sådant fall inte vara aktuellt för det arbetssätt företaget har i nuläget. 

 

Enligt Mangione (1995, refererad i Bryman, 2011) anses den svarsfrekvens vi uppnått på 34 

procent som inte acceptabel. Även om antalet som deltagit i studien är för litet för att säga att 

resultatet är generaliserbart till samtliga inom branschen personlig assistans, anser vi dock att 

resultatet är trovärdigt till Assistans AB på grund av att enkäten och intervjuerna styrker 

varandra. Ser vi till andra företag som är verksamma inom branschen kan inskolningen variera 

i kvalité, varav en generalisering kan vara svårt att göra. Vårt önskemål har varit ett högre antal 

deltagande i intervjuer, dels för en högre styrka i resultaten samt att få en bredare och djupare 

förståelse om de anställdas upplevelse. På grund av det frivilliga deltagandet ser vi inte att vi 

hade kunnat få ett högre antal svarande, varken på intervju eller i enkäten, på annat sätt än vi 

gjort.  

 

Då vi redan i början endast fått mailadresser till deltagarna för denna studie har det skapat en 

stor anonymitet, då vi varken vet deras fullständiga namn, kön eller ålder. Vi kan därför inte 

avgöra skillnader mellan de som svarat och inte svarat, annat än att de besuttit en roll som 

personlig assistent vid Assistans AB. Av denna anledning har vi inte kunnat genomföra en 

djupare analys av det bortfall som förekommit.  

 

Efter analys av enkät har vi upplevt en avsaknad av frågor, såsom geografisk bosättning för att 

se skillnader över landet men även konkreta faktorer till assistenternas positiva inställning till 

företaget. Den sistnämnda diskuterades redan vid uppbyggnaden av enkäten och uteslöts 

eftersom frågan kan ha en negativ effekt på assistenternas nuvarande anställning till företaget. 

Att en fråga av denna art kan ifrågasätta om assistenterna gjort ett positivt val att stanna kvar 

hos arbetsgivaren. Vi ser även att frågorna kring lön inte bidrog till studien och hade därmed 

kunnat utelämnas från enkäten. När enkäten sedan analyserats har det uppdagats att tre personer 

svarat på frågor som inte berör dessa. Vi ser därför att vi hade kunnat ändra strukturen på 
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enkäten för att undvika missvisande resultat. Däremot ser vi att den mindre mängden inte 

påverkat vårt resultat då majoriteten fortfarande talar för sig.  

 

Resultatet har analyserats genom användandet av SPSS. Dataprogrammet anser vi som lämplig 

och har varit användbart genom hela studien. Vi ser däremot att en ökad förkunskap än den vi 

har av dataprogrammet skulle hjälpt oss i framtagande av regressionstabell. Detta var något vi 

försökt men valt att utesluta för att inte lyfta fram felaktiga eller tvetydiga resultat. En 

problematik som vi ser med en studie av denna art, där upplevelse står i fokus, är att den 

upplevelse som uttrycks kan vara påverkad av det sinnestillstånd som deltagaren besitter vid 

svarstillfället. Har den svarande en dålig dag kan det således påverka resultatet negativt, likväl 

som om upplevelsen vid uppstart varit negativ men att läget sedan förändrats, kan resultatet 

fått en mer positiv spegling än vad som motsvarar verkligheten.  

 

De förbättringsförslag som slutligen plockats fram utgår från förslag som ska vara 

genomförbara inom företaget. Dock kan vi inte vara helt säkra på att samtliga förslag är 

genomförbara inom alla grupper i hela företaget på grund av att kundernas behov och 

gruppsammansättningar varierar.  

Förslag på vidare forskning 

Då studien syfte är att undersöka faktorer som kan vara till grund av fortsatt eller inte fortsatt 

anställning för en arbetstagare [personlig assistent] på Assistans AB, ser vi ett behov av vidare 

forskning kring den interna kommunikation som existerar i företaget och hur de anställda 

påverkas av krav och kontroll som ges från arbetsgivaren. Vi ser även att en djupare forskning 

hur motivationsfaktorer som påverkar att en arbetstagare frivillig lämnar en anställning kan 

vara viktigt att undersöka inom yrkesgruppen personliga assistenter. För fortsatt forskning där 

arbetsgivaren står i fokus, bör en undersökning genomföras i skillnader mellan år. Hur ser dessa 

faktorer ut om urvalet består av anställda från tidigare år jämfört med nu.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkät  

“Din Erfarenhet” 

Detta deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta enkäten. Vi skulle 

dock uppskatta ditt deltagande väldigt mycket då fler svar ger desto mer tillförlitliga resultat. 

Enkäten är helt anonym och uppgifterna kommer inte att kunna spåras tillbaka till dig. 

Personalvetarstudenterna Evelina och Anna kommer sammanställa och analysera enkäten, 

vilket innebär att inga enkäter kommer att lämnas ut till Assistans AB. 

Enkäten beräknas ta cirka 5-10 min. 

*Obligatorisk 

1. Ålder * 

 

2. Har du en anställning på Assistans AB idag? * 

 

3. Om Ja, hur mycket uppskattar du att du arbetar på Assistans AB?
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4. Om ja, har du ytterligare sysselsättning? 

 

5. Om nej, av vilken anledning valde du att lämna din anställning? 

Exempelvis studier, tjänstledig eller annat arbete 

6. Vad har/hade du för anställningsform på Assistans AB? *

 

6. Arbetar/Arbetade du ensam eller med en kollega?

 

7. Hur länge var/har du varit anställd på Assistans AB? * 
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8. Fick du inskolning hos den kund du arbetar/arbetade hos? *

 

 

Inskolning 

Nedanstående frågor gäller din upplevelse kring din inskolning hos den kund du är eller har 

varit verksam hos. 

9. Hur mycket inskolning hade du? 

 

10. Hur upplevde du din inskolning? 

 

11. Utifrån ditt svar på ovanstående fråga, vad var bra/inte bra? 

12. Upplever du att du har fått rätt verktyg för ditt fortsatta arbete? 

 

13. Var det något du saknade under din inskolning? 
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14. Hade du velat ha fler inskolningspass? 

 

Arbetsmiljö 

Nedan kommer ett antal påståenden om din upplevelse kring den arbetssituation du varit med 

om på Assistans AB. 

Svara utifrån din egen upplevelse, där 1 = stämmer inte alls och 6 = Stämmer helt 

15. Utveckling * 

 

16. Krav [Förutsättningar] * 
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 17. Kontroll [Ansvar] *

 

18. Stöd * 

(Nedanstående påståenden handlar delvis om din chef. Med chef menar vi den som är/var 

samordnare för din assistansgrupp och närvarar på personalmöten eller medarbetarsamtal).

 

19. Bemötande * 

(Med sjuksjour menar vi bemötande vid kontakt av jouransvarig vid sjukanmälan. Med chef 

menar vi den som är/var samordnare för din assistansgrupp och närvarar på personalmöten 

eller medarbetarsamtal).
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Övrigt 

20. Övrigt * 

Svara utifrån din upplevelse där 1 = stämmer inte alls och 6 = Stämmer helt

 

21. Har/hade någon av dina kollegor avslutat sin anställning under det senaste året?

 

22. Om ja, vad tror du att det kan bero på? 

23. Om du själv får bestämma, tror du att du är kvar inom Assistans AB om fem år? 

24. Om du inte arbetar på företaget idag, behöver du inte svara på denna fråga.

 

25. Har du något annat du skulle vilja framföra som kan vara viktig för denna undersökning? 
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Bilaga 2 - informationsbrev enkät 

Hej, 

Våra namn är Evelina Lindberg och Anna Björkman. Vi läser vår sista termin på 

Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet och ska nu skriva vår sista skoluppgift. Det är 

här ni kommer in i bilden. Vi har fått i uppgift av Assistans AB att titta närmare på personliga 

assistenters arbetssituation och trivsel på arbetet. Syftet med denna enkät är att få en bättre 

förståelse för er situation och kunna kartlägga förbättringsåtgärder. Du får denna enkät då du 

blivit anställd på Assistans AB under 2017. Vi ser gärna att du svarar på denna enkät, även om 

du valt att avsluta din anställning. 

 

Deltagandet är helt frivilligt, men vi skulle uppskatta ditt deltagande väldigt mycket då ju fler 

som svarar ger desto mer tillförlitligt resultat. Du kommer vara helt anonym i enkäten och 

uppgifterna kommer inte att kunna spåras tillbaka till dig. Det är vi som kommer sammanställa 

och analysera enkäten, vilket innebär att inga enkäter kommer att lämnas ut till Assistans AB.  

Enkäten kommer att skickas ut under nästa vecka. Det finns möjlighet att svara på enkäten fram 

till onsdag 11 April. 

 

Vi skulle även vilja träffa några frivilliga personer för en enskild muntlig intervju. Skulle du 

vilja delta kan du kontakta oss per mail eller telefon. Även i intervjun kommer dina svar vara 

anonyma. Den muntliga intervjun går även att göra på telefon eller Skype. 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon eller mail. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Anna Björkman & Evelina Lindberg 
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Bilaga 3 - intervjuguide 

1. Arbetar du fortfarande på Assistans AB? 

Du började förra året, har du dessförinnan tidigare erfarenhet av arbete som personlig 

assistent? 

 

2. Hur ser din arbetssituation ut idag? 

(Exempel: ensamarbete, anställningsform, arbetsbelastning mm.) 

 

3. Fick du någon inskolning? 

Om ja: Kan du berätta hur den såg ut? Var den till hjälp för att bättre förstå jobbet? 

Om nej: Vad tror du är anledningen till att du inte fick inskolning? Vad fick det för 

följder? 

 

4. Har du fått hålla i inskolning? 

Om ja: 

- Hur upplevde du att det gick? 

- Har du fått stöd/checklistor att kunna använda dig av vid inskolning? 

- Gjorde du den på något annorlunda sätt jämfört med din egen? 

Om nej:  

- Skulle du vilja hålla i en inskolning? Varför/varför inte? 

 

5. Vad hade du för förväntningar på jobbet när du började på Assistans AB? 

Motsvarade din upplevelse dina förväntningar? 

 

6. Hur betraktar du yrket som personlig Assistent? 

Hur tror du utomstående ser på yrket? 

 

7. Hur bedömer du Assistans AB som arbetsgivare? 

Hur upplever du stöd från Assistans AB? (Exempel: kollegor, chefer m.m.) 

Hur upplever du möjligheten att påverka ditt arbete? 

(Exempel:  arbetstider, arbetsmängd, arbetssituation) 
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8. Upplever du att du har rimliga arbetsuppgifter? 

(Exempel:  Hinner du med det du ska, upplevd stress). 

 

9. Vad har du för inställning till Assistans AB? 

Något som är bra/mindre bra? 

Har du några förbättringsförslag? (Både det som kan upplevas positivt idag, även 

mindre bra fungerande) 

 

10. Finns det något du skulle vilja lyfta fram som kan vara viktigt för studien? 
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Bilaga 4 - informationsbrev inför intervju 

 

Hej. 

Vad roligt att du vill vara med på en intervju. Vi skriver för att informera om intervjun och för 

att boka in en tid som passar för dig. 

 

Vi tänker oss en muntlig intervju där vi ställer lite kompletterande frågor från enkäten. Då vi 

inte vet vad du faktiskt svarat, kan vissa frågor vara upprepande. Intervjun beräknas ta ca 20-

30 minuter. Lika som enkäten, kommer intervjun vara anonym. Det innebär att vi (Evelina & 

Anna) kommer veta vem du är, men ditt namn och dina svar kommer inte kunna spåras tillbaka 

till dig. 

 

Bor du i Umeå, finns möjlighet att ses personligen om du så skulle vilja, men vi utgår från att 

det sker per telefon om vi inget annat hör. 

 

Intervjuerna kommer ske under vecka 15 (9 - 13 april), med undantag från onsdag. 

Är det någon dag och tid som skulle passa dig bra? 

 

Återkom gärna inom kort med en tid som passar och ett telefonnummer vi kan nå dig på. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Anna Björkman & Evelina Lindberg         
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Bilaga 5 - Tabeller och Diagram 

 

Figur 1. Svarandes ålder angivet i procent. 

 

Figur 2. Andel svarande med eller utan anställning på Assistans AB. Angivet i procent. 
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Figur 3. Svarandes anställningstid vid utförandet av enkäten. Angivet i procent. 

 

 

Figur 4. Antal arbetspass som assistenterna upplever sig arbeta. Angivet i procent. 
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Figur 5. Andel verksamma assistenters eventuella sysselsättning. Angivet i procent. 

  

 

Figur 6. Anställningsform. Angivet i procent. 
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Figur 7. Assistenternas sociala arbetssituation. Angivet i procent. 

 

Figur 8. Andel assistenter som fått/inte fått inskolning vid anställningsstart. Angivet i procent. 
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Figur 9. Antal inskolningspass. Angivet i procent. 

 

 

Figur 10. Assistenternas upplevelse av inskolning. Angivet i procent. 
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Figur 11. Assistenternas upplevelse av rätt verktyg för fortsatt framtida arbete. Angivet i procent. 

 

Figur 12. De svarandes önskemål om fler inskolningspass. Angivet i procent. 
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Figur 13. Assistenternas upplevelse kring utveckling på arbetsplatsen. Angivet i procent. 

  

Figur 14. Assistenternas upplevelse av de krav som ställs. Index. Angivet i procent. 
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Figur 15. Assistenternas upplevelse av egen kontroll på arbetsplatsen. Index. Angivet i procent. 

 

Figur 16. Assistenternas upplevelse av det stöd som finns. Index. Angivet i procent. 
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Figur 17. Assistenternas upplevelse av bemötande från Assistans AB. Index. Angivet i procent. 

 

Figur 18. Assistenternas inställning till arbetsgivaren. Angivet i procent. 
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Figur 19. Andelen assistenter som har en kollega som slutat. Angivet i procent. 

 

Figur 20. Andel verksamma assistenters tro på framtida anställning. Angivet i procent. 
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Bilaga 6 – Förbättringsplan 

Nedan presenteras våra förslag för vidare förbättringsåtgärder till Assistans AB 

 

• Fler gruppaktiviteter där kollegor får möjlighet att lära känna varandra som kan ge 

ett ökat stöd mellan kollegor. Vi ser även ett behov av deltagande från arbetsgivarens 

sida för en ökad och förbättrad kommunikation, där arbetstagaren vågar ta kontakt med 

Assistans AB i alla behov av stöd. 

 

• Rutinartad och standardiserad inskolning där alla följer en checklista och den 

nyanställde inte får arbeta ensam innan checklistan är genomförd och inlämnad till 

Assistans AB för godkännande. Utifrån resultatet som visar att de som genomför tre 

pass eller fler, stannat kvar i större utsträckning, ser vi att tre inskolningspass per individ 

kan anses som en rimlig gräns. Undantag kan och bör förekomma hos de kunder där 

antalet inskolningspass bör vara fler.  

 

• Förtydligande arbetsbeskrivningar bör ingå som ett dokument vid nyanställning för 

att förtydliga den roll som assistenten har. Detta för att öka en förståelse för 

arbetsuppgifterna 

 

• Införande av fler arbetsledare och införande av ny roll som utbildare. Genom att 

införa arbetsledare i varje grupp skapas en närmare kontakt för de anställda, samt att 

denna arbetsledare kan upprätthålla en nära kontakt med samordnaren och företaget. Vi 

ser även en karriärmöjlighet att införa utbildare i varje grupp. Denna person får 

huvudansvaret att hålla i inskolning och ta fram utbildningsmaterial i samråd med 

företaget. Utbildaren kan även få huvudansvaret att se till att inskolningar genomförs 

korrekt. Genom skapandet av en ny roll ökar karriärmöjligheterna, som i sin tur kan 

leda till att fler stannar kvar. 

 

• Anonym låda bör införas där de anställda kan lyfta och ventilera problem som 

förekommer inom arbetsgruppen. Vi ser ett behov av en anonym plattform att vända 

sig till på grund av den vuxenmobbning som uppdagats i undersökningen, där företaget 

har en möjlighet att ta problemen vidare och skapa en trygg miljö för både kunder och 

anställda. 


