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En studie om sambandet mellan trivsel, ledarskap och socialt stöd 
inom personlig assistans 

 
Maria Gillstedt 

Maj-Britt Svantesson 
 

 
Psykosocial arbetsmiljö omfattar sociala relationer, arbetes innehåll och dess 
organisation. Några centrala begrepp vi undersökte i vår studie är socialt stöd, 
ledarskap och trivsel. Undersökningens syfte var att se om det fanns något 
samband mellan socialt stöd, ledarskap och trivsel. Samtliga 121 
tillsvidareanställda personliga assistenter i en kommun i Västra Götalands län 
erbjöds att delta i studien genom att svara på en postenkät. Svarsfrekvensen var 82 
%. Studien visade på hög trivsel hos den undersökta yrkesgruppen. Resultatet visar 
också på brister i det socialt stödet och ledning. Signifikanta korrelationer fanns på 
de tre testade variablerna, socialt stöd, ledning och trivsel. Dessa variabler visade 
även sig signifikanta på χ2 test. Ledning och socialt stöd erhöll en medelstark 
positiv korrelation. Lågt positivt samband visade mellan socialt stöd - trivsel och 
variablerna ledning - trivsel. Sambandet mellan ledningen och socialt stöd visar 
däremot vara av stor vikt.  
 

 
Brusén (Socialstyrelsen, 1997) samt Köhler (Arbetsmiljöverket, 2002) har påvisat i 

riksomfattande rapporter att det råder brist på personliga assistenter. Författarna av studierna 
menar att personliga assistenter kan uppleva sitt arbete som ensamt och att de kan sakna 
arbetskamrater. De anser att det finns brister i arbetsmiljön för personliga assistenter dels på 
grund av ensamarbete och att det finns brister i hur ledarskapet hanteras. I Brusén (1997) 
framgår att var fjärde assistent slutar inom ett år. 

I statistiska centralbyråns (2001) undersökningar fann man att bristande socialt stöd inom 
kommun och landsting för kvinnor har ökat under 1990 talet. Socialt stöd innebär enligt 
statistiska centralbyrån att arbetstagaren har möjlighet till kontakt med någon han eller hon 
känner tillit till och kan vara i stånd att hjälpa till när det blir svårigheter eller konflikter. Av 
de kommunalt anställda är det 36,6 % av kvinnorna och 45,6 % av männen som upplever sig 
ha ett bristande socialt stöd. En orsaksfaktor som framkommer i studien är att det inte finns 
tid och utrymme i organisationerna att ge nyanställda tillfredställande stöd vid upplärning. 
Denna uppsats belyser kommunalt anställda personliga assistenters arbetssituation. I vår 
studie undersöks ledarskap med ett fokus på ledarstil. Vidare undersöktes socialt stöd samt 
hur denna faktor tillsammans med - ledarstil kan ha ett samband med trivsel på arbetsplatsen.  

 
Psykosocial arbetsmiljö 

 
Eriksson (1991) och Ternelius (1993) menar att psykosocial arbetsmiljö omfattar sociala 

relationer, arbetes innehåll och dess organisation. Enligt författarna är socialt stöd, trivsel och 
ledarskap också centrala begrepp för psykosocial arbetsmiljö. Till de fysiska förhållandena 
räknas främst arbetslokaler, arbetsredskap, ljus och ljud och till de psykiska hör ledning, 
socialt stöd samt arbetstrivsel. Författarna hävdar även att idag kan arbetsmiljö definieras 
som alla faktorer som omger individen i dennes arbete.  

Ternelius (1993) anser att arbetsmiljö är de förhållanden vi har på vår arbetsplats och att 
detta innefattar både den fysiska och den psykiska miljön. Ternelius fokuserar delar av sina 
undersökningar på ensamarbetet och menar att arbeta ensam är nödvändigtvis inte detsamma 
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som ensamarbete. Vidare belyser Ternelius ensamarbetet ur arbetsmiljösynpunkt och finner 
två tänkvärda situationer; arbeten där assistenterna inte har människor omkring sig, utan 
fysiskt isolerad och arbeten där man visserligen har andra människor omkring sig, men inte 
kan räkna med att få deras hjälp i krissituationer – detta är social isolering. Det är av stor vikt 
att om ett arbete är socialt eller fysiskt isolerat att arbetsgivare och personliga assistenter 
diskuterar igenom detta i det enskilda fallet och om det är lämpligt att arbeta ensam. 
Ternelius belyser bland annat att inom vissa vårdyrken kan det ibland bedömas att 
ensamarbete av olika slag inte skall förekomma. T.ex.; om det finns risk för våld och hot 
skall aldrig någon behöva utföra ett arbete ensam. I vissa fall kan man utföra arbetet själv, 
men att det kan vara psykiskt påfrestande. Då behöver de sociala relationerna och det sociala 
stödet mellan såväl ledare och arbetskamrater vara goda.  

Ericssons (1991) definition på psykosociala faktorer är att individens upplevelser av arbetet 
påverkas av arbetets innehåll, av arbetsorganisationen samt av det sociala stödet. De tre 
viktigaste komponenterna i den psykosociala arbetsmiljön utgörs av arbetskrav, egenkontroll 
och socialt stöd. Arbetskraven ska helst vara ”lagom”, d.v.s. det ska ”matcha” individens 
förmåga och resurser. Egenkontroll innebär att kraven och handlingsfriheten ska nå en 
jämvikt.  

Zanderin (1997) menar att psykosocial arbetsmiljö handlar om förhållanden på 
arbetsplatsen, relationer mellan anställda, ledning, ensamarbete och medverkan på jobbet. 
Han hävdar också att man som individer är känsliga för olika saker, har olika erfarenheter 
och tolkar saker på olika sätt. För att förstå hur en person reagerar på en viss miljö är det 
därför viktigt att inte bara se till hur miljön ser ut, utan också på individen. Rubenowitz 
(1994) menar med psykosocial arbetsmiljö att individen i högre grad vill tillgodose behov 
som självförverkligande. Detta benämns som fysisk rörelsefrihet i arbetet, och som medger 
social kontakt och gemenskap med arbetskamrater och kollegor under arbetet, erkännande 
genom någon form av social status i arbetet, exempel genom ansvar för kontroll av det egna 
arbetet genom befogenheter att delta i planering och beslut rörande den egna 
arbetssituationen och variation och hanterbara utmaningar i arbetet, så att den anställda 
upplever att hans anlag och förutsättningar får komma till sin rätt och att han kan ta egna 
initiativ i arbetet enligt (Erikssons, 1991; Rubenowitz, 1994; Zanderin, 1997). Att kunna 
utvecklas i arbetet, bli stimulerad och få möjligheter att lära vidare. Förhållandet mellan den 
sociala arbetsmiljön och individen brukar benämnas som den psykosociala arbetsmiljön. Med 
detta menas att individens psykiska hälsa och personliga utvecklig är beroende av sociala 
faktorer som enligt Rubenowitz är; 
 
• Egenkontroll i arbetet – man är med och bestämmer om uppläggning av det egna arbetet, 

själv kan bestämma när olika arbetsuppgifter skall göra, själv bestämma sin arbetstakt 
samt man upplever att man har inflytande. 

• Positivt ledarklimat – ett gott samarbete mellan över och underordnade bör föreligga. 
• Stimulans från själva arbetet – arbetet bör kunna ge den anställda möjlighet att använda 

sina förutsättningar och kunskaper.  
• Optimal arbetsbelastning – innefattar att arbetsbelastningen bör vara optimal i såväl 

psykisk som fysisk bemärkelse.  
• God arbetsgemenskap – vilket innebär trivsel och kontakt med arbetskamrater.  
 
Socialt stöd  

 
Med socialt stöd menas enligt Lennerlöf (1991) att den enskilde har återkommande 

kontakter med någon som han eller hon känner tillit till och som han eller hon upplever kan 
vara i stånd att hjälpa till när det blir svårigheter eller konflikter. Den som känner stöd från 
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såväl chefen som arbetskamrater har hög grad av socialt stöd, medan den som inte känner 
stöd alls eller bara åt ena eller andra hållet har låg grad av socialt stöd. Ett socialt stöd kan 
mildra effekterna av olika påfrestningar. Som ledare kan man verka direkt för de anställdas 
möjligheter att få socialt stöd genom att själv vara tillgänglig för medarbetare som råkar i 
svårigheter och genom att lojalt ställa upp och hjälpa dem med olika problem. Eller indirekt 
genom att påverka arbetsorganisation och arbetsuppläggning för samverkan och gemenskap. 
Författaren har i sina studier funnit att det sociala stödet från ledaren har större betydelse för 
anställdas trivsel än vad stödet från arbetskamrater har. En bra ledare är en sådan ledare som 
har förståelse för att anställda har en dålig dag ibland, som lyssnar på anställda som upplever 
problem i sitt arbete och som hjälper anställda förbi svårigheter i arbetet (Lennerlöf, 1991). 

Socialt stöd kan enligt Frankenhauser (1993) sägas vara ett samlingsbegrepp för olika 
aspekter av sociala relationer eller stöd som människor kan ge varandra och fungera som 
skydd mot ohälsa. Frankenhauser visar att stöd från arbetskamrater och ledare är en effektiv 
resurs mot ohälsa. För många är en god kamratanda en förutsättning för att de ska trivas i 
arbetet. Att tillfällen ges att prata med varandra och utbyta tankar bidrar till ökad gemenskap. 
Uppskattning (feedback) från ledningen är en viktig del av socialt stöd, att bli sedd, att ens 
prestation uppmärksammas och värderas är starka motivationsfaktorer.  

De studier som gjorts av socialt stöd har enligt Aronsson (1987) till största delen skett inom 
en stressteoretisk referensram. De stödsystem som då främst varit i fokus har varit familj, 
kamrat- och vän krets. De vanligast förekommande källorna för socialt stöd i arbetsmiljö har 
varit stöd från överordnande, arbetskamrater, make/maka samt vänner. Aronsson (1987) 
refererar till House som funnit samband mellan socialt stöd och hälsoproblem och som också 
visar på att olika stödkällor och olika typer av stöd är av betydelse i olika sammanhang. I 
statistiska centralbyråns (SCB, 2001) undersökningar av olika yrkesgrupper fann man att 
bristande socialt stöd inom kommun och landsting för kvinnor har ökat under 1990 talet. Den 
grupp där det ökat mest är bland unga kommunalt anställda kvinnor (16-29 år). 1991 
uppfattade 25,8 % av de unga kvinnorna att de hade ett bristande socialt stöd. 1999 hade 
denna siffra ökat till 40,9 %. Av de kommunalt anställda är det 36,6 % av kvinnorna och 45,6 
% av männen som upplever sig ha ett bristande socialt stöd 1999 (SCB 2001). En trolig 
orsaksfaktor som framkommer i studien kan vara att det inte finns tid och utrymme i 
organisationerna att ge nyanställda tillfredställande stöd vid upplärning. Det är främst inom 
den offentliga sektorn som kraven har ökat och resurserna har minskat de senaste åren.  

Vad socialt stöd innebär har Eriksson (1991) refererat till House som menar att det beror på 
vem som är mottagare, vad som är problemet och hur denna vem uppfattar detta problem. 
Detta medför att vissa stödkällor och typer av stöd är mer relevanta för vissa personer och för 
specifika problem. Enligt House kan socialt stöd vara av olika karaktär och menar att det går 
att urskilja fyra olika typer av stöd, även om de i praktiken överlappar varandra. De fyra olika 
formerna av stöd är emotionellt stöd, värderande stöd, informativt stöd och instrumentellt 
stöd. Dessa former av socialt stöd förekommer även utanför arbetssfären och innefattar en 
individs hela livssituation. Vi avser att belysa och utgår i denna studie från tre av dessa olika 
stödformer, de är; 
 

Emotionellt stöd. Emotionellt stöd handlar enligt House (refererad i Eriksson,1991) om 
omtanke, känslor, kärlek och tilltro. Det är också ett av de viktigaste stöden och direkt 
kopplat till individers hälsa och välbefinnande genom att det tillgodoser grundläggande 
behov och gruppkänsla. Denna form av stöd går även till viss del in i de andra kategorierna. 

 
Värderande stöd. Värderande stöd innebär att individen kan jämföra sig med andra och t.ex. 

få bekräftelse på att hon duger. Att hon får stöd för att hon är lika bra eller åtminstone inte 
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sämre än någon annan. Exempel på ett sådant stöd kan vara att få tydliga instruktioner om 
vad som anses som ett väl utfört arbete menar House (refererad i Eriksson, 1991). 

 
Instrumentellt stöd. Instrumentellt stöd innefattar enligt House (refererad i Eriksson, 1991) 

den rent praktiska eller konkreta hjälp som individen får i sitt arbete i form av exempelvis 
avlastning. Denna form av stöd är i motsats till det informativa stödet ett direkt stöd i och 
med att här får individen konkret hjälp med det den behöver. Instrumentellt stöd mäter graden 
av extra resurser eller assistans i arbetsuppgifter som vi får av medarbetare eller ledning. 

Frankenhauser (1993) belyser vikten av socialt stöd. Om och hur det sociala stödet fås och 
ges i arbetet kan påverkas av det klimat som råder på arbetsplatsen. Arbetsplatsens klimat 
bildas av de attityder, känslor och vanor som kännetecknar livet på en arbetsplats. 
Arbetsplatsens klimatet påverkar hur man löser problem, konflikter och fattar beslut, det vill 
säga hur man kommunicerar och samordnar. 

 
Ledning och ledarstilar 

 
Vår undersökning fokuserar vi på ledarstilar vilket är en viktig gren i ledarskapsforskning. 

Ledarskap är en viktig faktor för bland annat arbetsmotivation och trivsel. Bra ledare antas ha 
en förstärkande effekt medan dåliga ledare en försvagande. Det är i hög grad den närmaste 
ledaren som främst sätter prägel på det psykosociala klimatet på arbetsplatsen (Rubenowitz, 
1994). Hur en ledare löser sina uppgifter och använder sina resurser sker genom olika former 
av ledarskap. En ledares stil kan beskrivas på olika sätt. En del ledare kan kallas tuffa och 
hårdhänta medan andra ses som vänliga och kravlösa. Andra ledare ses som coacher (tränare) 
medan en del ses som övertalare. Genom sitt ledarskap kan ledaren i påverka det social eller 
psykologiska klimatet. Ledarskapet kan stimulera, engagera, utveckla och samtidigt skapa 
social trygghet, socialt stöd och klara riktlinjer för hur och vad man skall utföra i sitt arbete 
(Lennerlöf, 1991). 

Granér (1994) skiljer på chef och ledare. Chefer får uppdrag medan ledarskapet uppstår när 
någon får följeslagare. I en verksamhet kan chefen uppfattas som en ledare men det kan vara 
så att chefen inte blir erkänd som ledare och gruppen skaffar sig andra ledare. Chefen har då 
befogenheter men saknar följeslagare medan ledaren har följeslagare men saknar 
befogenheter. Chefer behöver förmåga att motivera sin personal för överordnades direktiv, 
men även anpassa direktiv så medarbetarnas behov tillgodoses. Tillika ska chefen hitta en 
balans mellan den enskildes behov och förmåga och mellan den enskilde och gruppen som 
helhet. När man talar om ledarstil fäster man ofta huvudvikten vid ledarens beteende. Hersey 
(1984) definierar en ledares beteendemönster som det uppfattas av andra. Det är inte hur man 
ser på sig själv som spelar någon roll, utan hur man uppfattas av dem som man försöker 
påverka. Det är en persons beteende som kommer att utlösa en respons hos en annan individ. 
Man kan lösa angelägna problem på olika sätt, en del kanske undviker problemet helt och 
hållet medan andra kan visa sympati och uppmuntra till lösning av problemet i fråga. Andra 
kan engagera sig och instruera och ger förslag till olika lösningar i ett försök att påverka och 
förändra situationen. Det är betydelsefullt för ledaren, oavsett om de är chefer eller anställda 
att de är engagerade för både resultat och de inblandade. För att kunna dra nytta av deras 
engagemang, behövs olika ledarstilar, som anpassas efter de olika situationer och problem en 
ledare stöter på enligt Hersey. 

En ytterligare åtskillnad mellan chefskap och ledarskap görs av Hersey (1984). Hersey 
menar att chefskap är att arbeta genom och med hjälp av andra för att uppnå 
organisationsmål. Ledarskap är varje försök att påverka någon eller någras beteende. Detta 
syftar till situationer där du arbetar med andra. Ledarskap är ett vidare begrepp än chefskap. 
Man kan ha en mängd olika mål i sinnet när man försöker påverka andra människor. I själva 
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verket är chefskap en speciell form av ledarskap som innefattar en organisations mål. 
Ledarskap i sig självt kan utövas av vilken orsak som helst enligt Hersey.  

Lewin (refererad i Svedberg, 2003) anser att gruppens normer och gruppens klimat är en 
direkt konsekvens av ledarens stil. Den auktoritäre chefen som blir fadersgestalten eller den 
demokratiska ledaren som strävar efter att göra medlemmarna delaktiga i arbetet samtidigt 
som hon eller han aktivt hävdar grundläggande värden och gruppens mål. Vi avser att belysa 
och utgår i denna studie från tre olika ledarstilar, de är; 
 

Den auktoritäre ledaren. Ledaren tar själv beslut och delar ut klart definierade 
arbetsuppgifter. Kommunikation sker uppifrån och ner. Den anställde är handlingsstyrd vilket 
innebär att denna får veta precis vad som skall göras och hur det skall göras. (Lewin refererad 
i Svedberg, 2003). Reddin (1995) tolkar auktoritet som opersonligt. Ledaren anser inte att de 
är skyldiga att visa personlig lydnad inför någon och ingen är skyldig att göra det inför dem. 
Beslut får inte ifrågasätts och de ser sig själva som självstyrande inom reglerna för deras 
befattning. Detta förklarar något varför ofta byråkraten kan kallas för ”autokrat”. De 
värdesätter reglerna så mycket högre än individen att de kan uppfattas som okänsliga. 
 

Den demokratiske ledaren. Beskrivs av Lewin (refererad i Svedberg, 2003) som den 
generellt sett mest effektive ledaren i arbetssammanhang. Ledaren kräver ansvar och 
förhållandevis hög kompetens av medarbetarna. Uppträder med fasthet, trygghet, 
konsekvens, tilltro och ledaren litar på sina medarbetare och låter dom ta ansvar. De planerar 
långsiktigt och ändrar vanligen inte regler och beslut utan ordentliga diskussioner och 
motiveringar i arbetsgruppen. Denna ledarstil kan också erkänna sina egna fel och misstag, 
vilket också gör medarbetarna mer riskvilligare. Herseys (1984) tolkningar av den 
demokratiske ledaren är att deras anhängare kunde få ta del av information, själv kunde fatta 
beslut och lösa problem. 
 

Låt-gå-ledaren. Smiter från sin roll, har abdikerat eller aldrig axlat ledarkapet, sätter inte 
gränser och lämnar inga klara besked. Ledaren skjuter problemen på framtiden och besluten 
som kommer är segdragna processer. Det saknas motivation hos ledaren enligt Lewin 
(refererad i Svedberg,2003). Reddin (1995) tolkar denna sistnämnda ledarstil med att kalla 
den för avvikaren, som strävar efter att andra människor skall lämna dem ifred. De undviker 
inblandning, ansvar och engagemang. De håller sig utanför genom att begära otillräcklig 
information och det arbetar långsamt samt skickar saker vidare för att bli av med dem och 
söker minimal inblandning. Avvikare som ledare är skickliga i att undvika ansvar, de vet att 
använda tekniker för att minska farten i utvecklingen, ibland även avstanna den helt. De 
tolkar reglerna bokstavligt snarare än innehållsmässigt. Denna ledarstil söker undvika 
konflikt och använder regler och dokumentsamlingar som vapen.  

Douglas McGregor (1960) har utvecklat utgångspunkterna för auktoritärt respektive 
demokratiskt ledarskap med hjälp av teori X och teori Y. Teori X antar att anställda är lata av 
naturen, initiativlösa och ansvarlösa smitare. De tycker om att ledas och motiveras enbart av 
ekonomiska belöningar. X ledaren tycker att det bästa sättet att styra är genom kontroll, 
regler och order. Teori Y antar att anställda tycker om att arbeta, ta ansvar och initiativ. 
Arbetstagarna vill göra sitt bästa i alla situationer. Y ledaren formulerar målet för vad som 
ska uppnås och överlämnar sedan till anställda att själva bestämma hur de målen bäst nås. För 
att styra verksamheten använder ledaren medel som uppmuntran och entusiasm. Ledaren har 
en dialog mellan anställd och arbetsledning. McGregor (1960) menar att det finns en orsak – 
verkan förhållande d v s ledarstil skapar personalens beteende. Författaren säger också att 
man som ledare inte behöver välja det ena eller det andra ledarsättet utan kan ha egenskaper 
ur både Teori X och Teori Y. McGregor menar också att man skall ta tillvara de mänskliga 
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resurserna och de egenskaperna som finns hos varje enskild individ. Detta möjliggör enligt 
författaren en ledarmodell som kan utgöra en förutsättning för framväxten av nya ledarstilar.  

 
Trivsel på arbetsplatsen 

 
Trivsel definieras enligt Strömberg (1998) att man mår bra, känner sig väl tillmods, känner 

sig hemma, väl tillrätta och känner ett välbefinnande. Furman och Ahola (2003) anser att det 
är den psykosociala arbetsmiljön som påverkar hur man trivs på arbetet och som ligger 
bakom att individer mår dåligt på arbetsplatsen. De beskriver också hur människor genom att 
bygga lösningar istället för att fokusera på problemen kan få en arbetsmiljö där medarbetarna 
trivs. Detta är ett arbetssätt som enligt författarna kan appliceras till flertalet situationer som 
relationer, skolan samt till arbetsplatsen och menar att de problem som förekommer är de 
samma från arbetsplats till arbetsplats. Furman och Ahola gör en presentation av de mest 
förekommande faktorer som påverkar trivsel på arbetsplatsen. Till vad författarna benämner 
som ”tio i topp klagomål” hör att individen inte tycker att de får tillräcklig information, eller 
att det upplevs att omgivningen inte lyssnar. Vidare talar de om dessa ”problem” som 
ointressanta och pekar på att bakom varje klagomål finns det ett önskemål och nyckel är att 
istället tala om dessa och författarna identifierar fyra positiva faktorer samt fyra negativa.  

De positiva faktorerna är; uppskattning, skoj, framgång, omtanke. Alla vill bli uppskattade 
som personer, men även för det arbete som utförs. Vem som visar uppskattning är inte utan 
betydelse. Trots att både familj och arbetskamrater ger komplimanger är det kanske just 
ledarens beröm som behövs. Furman& Ahola (2003) menar att skoj och humor viktiga inslag 
på arbetet. Vidare menar de att individen dessutom vill ha en känsla av att omgivningen bryr 
sig om hur det har det och menar med detta att individen inte enbart vill känna sig som 
arbetskraft. Arbetsbelastningen skall vara rimlig och kraven skall svara mot var och ens 
förmåga. 

Till de negativa faktorerna kommer; problem, kränkningar, motgångar och kritik. Att kunna 
ge och ta kritik poängterar Furman & Ahola, (2003) som något vi alla måste och bli bättre på. 
Ett vanligt beteendemönster är att vi intar en försvarsställning då vi blir kritiserade. 
Författarna menar att det gäller att vara försiktig i sin kritik. Människor kan kränkas svårt om 
de får till sig kritik på fel sätt. Kränkningar på arbetet är ett allvarligt problem och författarna 
hävdar att genom kommunikation kan denna konflikt lösas genom att den som känner sig 
kränkt berättar om detta för den som orsakat kränkningen. De poängterar att trots att vi idag 
arbetar hårt med att förbättra trivseln på arbetet så är det omöjligt att leva i frid och fröjd hela 
tiden.  
 
Personliga assistenter 

 
1994 tillkom en ny yrkesgrupp på arbetsmarknaden - Personliga assistenter. Då trädde 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i kraft (Fagerlund & Frisk, 
2002). Lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt 
personer med funktionshinder som behöver omfattande hjälp i den dagliga livsföringen. 
Målet med lagen är självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga 
utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Inriktningen i 
lagen är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och skapa full delaktighet i samhällslivet. 
Verksamheten enligt lagen ska vara grundad på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. För att få personlig assistans enligt lagen ska personen 
tillhöra någon av följande grupper: 
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• Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 
• Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 
• Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 

beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen (Bergstrand, 2002). 

 
Vem som formellt sett är arbetsgivare för de personliga assistenterna kan variera. Personen 

med funktionshinder kan själv vara arbetsgivare och anställa en eller flera assistenter. Som 
brukare kan man alternativt vara medlem i en förening eller ett kooperativ som kan vara 
arbetsgivare åt assistenterna eller välja att vända sig till kommunen. Kommunen har alltid det 
yttersta ansvaret för att tillhandahålla personlig assistans. I lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade finns det inte särskilt nämnt någonting om det arbetsmiljöansvar som 
följer med ett arbetsgivaransvar.  

Arbetsmiljölagstiftningen gäller dock för alla verksamheter som bedriver personlig 
assistans och som drivs av en juridisk person, det vill säga kommuner, aktiebolag, 
handelsbolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar (Fagerlund & Frisk, 2002). 

Att arbeta som personlig assistent är ett yrke som innebär många komplexiteter. Enligt 
Brusén (1997) kan de personliga assistenternas arbetsförhållanden vara fysiskt och psykiskt 
ansträngande, komplicerade och konfliktfyllda. Den täta relation som uppstår mellan assistent 
och brukare kan lätt göra att man faller in i en yrkesroll som hamnar utöver vad den 
personliga assistenten egentligen skall utföra. Det är oftast den psykosociala miljön som kan 
upplevas som påfrestande för yrkesgruppen. Den personliga assistenten utför sitt arbete i en 
annans hem och enligt Brusèn är oftast den personliga assistenten ensam i att utföra arbetet. 
Vilket innebär att inte ha någon kollega eller överordnad att snabbt rådfråga om det uppstår 
konflikt eller om assistenten blir tveksam gällande något annat inom utförandet av sitt arbete. 
Ett socialt stöd kan ibland vara en viktig livlina. I och med att man arbetar i en annan persons 
hem kan detta resultera i att brukarens behov och krav ibland kolliderar med den personliga 
assistentens arbetsmiljö och detta är något som en personlig assistent har liten chans att 
påverka. Ibland finns det också andra familjemedlemmar i hemmet såsom make/maka, barn 
eller föräldrar. Vissa av dem upplever, naturligt nog, att det är påfrestande att en utomstående 
person befinner sig i deras hem. I vissa fall kan den täta arbetsrelationen bidra till att den kan 
det bli svårt att dra gränsen mellan arbete och att bli en del i familjebilden. Detta ställer 
ytterligare krav på den personliga assistentens professionella yrkeskunnande. Lever brukaren 
ett familjeliv gäller det att vara diskret, men samtidigt finnas i närheten och förstå om man 
skall vara behjälplig med någonting. Det gäller att hela tiden vara uppmärksam (Köhler, 
Nordström & Lindqvist, 2002).  

Den personliga assistenten är som Ternelius (1993) belyser på sätt och vis gäst i hemmet, 
även om han eller hon blir hemmastadd hos brukaren. I sådana ofta täta relationer är det 
ofrånkomligt att det uppkommer situationer som sätter assistentens yrkeskunnande på prov. I 
dessa situationer ställs ofta assistenten utan stöd, att inte ha någon kollega till hands eller att 
snabbt kunna nå sin ledare för att be om hjälp. Det kan vara viktigt att påpeka, att i dessa 
lägen kan arbetstagaren som Ternelius nämner ha stort behov av att berätta om det jobbiga 
där hemma, detta är inte tillåtet. Som personlig assistent är man som övrig vårdpersonal 
bunden av sekretesslagen, det vill säga tystnadsplikt. Detta kan även gälla personal emellan.  

 
Problemställning 

 
Vår studie syftar till att belysa kommunalt anställda personliga assistenters relation mellan 

trivsel på arbetsplatsen och upplevt socialt stöd samt ledarskap. Vi vill med vår studie se hur 
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trivsel, socialt stöd och ledarskap förhåller sig till varandra, samt om det finns ett samband 
mellan dessa faktorer. Utifrån syftet ställde vi följande frågeställningar; 

 
• Hur trivs personliga assistenter i sin arbetssituation? 
• Hur upplever personliga assistenter det sociala stödet? 
• Hur upplevs ledarskap av personliga assistenter? 
• Finns sambandet mellan socialt stöd, ledarskap och trivsel i deras arbetssituation? 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Samtliga 121 tillsvidareanställda personliga assistenter i en kommun i Västra Götalands län 

erbjöds delta i studien. Av dessa fick vi ett bortfall på 8 stycken p.g.a. att 1 uppgav sig vara 
arbetslös de övriga 7 enkäter kom i retur med adressat okänd. Svarsfrekvensen blev 82 % på 
de 113 inkomna svaren, vilket utgjorde 93 stycken enkäter. Medelvärdet på hur många år 
man varit inom yrket var 5,5 år. Av de 93 svarande låg medelåldern på 40,2 år. På frågan hur 
länge du arbetat på din nuvarande arbetsplats infann sig ett medelvärde på 4,5 år samt frågan 
som undersökte tjänstgöringsgraden ett medelvärde på 87,7%.  

 
Instrument 

 
För att undersöka samband mellan de olika variablerna använde vi oss av en enkät eftersom 

vi vill kunna kvantifiera hur stor andel som tycker si eller så. Enkäten var upplagd för att 
täcka fyra delar, bakgrund, socialt stöd, ledning och trivsel. Frågeformuläret (se bilaga 2) 
bestod i 29 stycken frågor som distribuerades via post till 121 tillsvidare anställda personliga 
assistenter. 

När vi formulerade våra svarsalternativ valde vi att variera de fasta svarsalternativen med 
en femgradig/Likterskala vilka var alltid, ofta, ibland, sällan, aldrig, genomgående i enkäten. 
Där alltid =5 och aldrig =1. 
 
Procedur 

 
Vi gjorde ett flertal databassökningar. Det material vi använt oss av söktes genom sökorden 

”arbetsmiljö”, ”ledarskap”, ”socialt stöd”, ”personliga assistenter”, ”trivsel” och även dessa 
sökord i olika kombinationer. Databaser som används har varit Sofia, Libris, 
Arbetslivsinstitutet, Artikelsök, Psych Info samt Academic Search. Genom ett samarbete med 
socialförvaltningen i en kommun i Västra Götalands län genomfördes undersökningen för att 
om möjligt få svar på våra antaganden om faktorerna av upplevt socialt stöd, trivsel och 
ledarskap stämde överens med tidigare forskning.  

Behjälplig var en personalsekreterare vid social förvaltningen. Denna kontaktades varefter 
syfte och metod diskuterades och vi fick tillstånd att genomföra vår studie. Till vårt 
förfogande fick vi en lista med samtliga tillsvidare anställd personal inom kommunen. 
Kommunen bistod även med frankerade kuvert till både utskick och påminnelsebrev samt 
upptryck av enkäten. Tillsammans med enkäten skickades ett missiv (se bilaga 1) samt 
frankerat svarskuvert. I missivet förklarades syftet med vår undersökning. Även en 
redogörelse för hur materialet skulle bearbetas samt med information om konfidentialiteten 
klargjordes. Det uppgavs även vart man kunde vända sig med eventuella funderingar och var 
man kunde få tag på undersökningen om man så ville läsa resultatet. De första utskickade 
enkäterna numrerades för att vi skulle undvika påminnelser till dem som redan svarat. Vilket 
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fick till följd att vi fick telefonsamtal samt även blev uppsökta av anställda som ifrågasatte 
konfidentialiteten. Andra utskicket (se bilaga 3) numrerades inte och vi beslöt att göra ett 
utskick till alla där vi tydligare förklarade vad begreppet konfidentiellt innebär. Vi fick även 
samtal om att svarskuverten var adresserade till vår kontaktkvinna med markering ”ENKÄT 
P.A” vilket innebar att alla svar överlämnades till oss oöppnade. Efter en vecka från första 
utskicket postades påminnelsebrevet till respondenterna. 

 
Undersökningsdesign 

 
Studien är deskriptiv och kvantitativ metod har använts. Det instrument vi användes oss av 

var postenkäter.  
 

Bearbetning och analys 
 
Efter att svaren inkommit kodades de 93 enkäterna som ligger till grund för undersökningen 

in och resultaten analyserades i SPSS 11.0 for Windows därefter undersöktes frekvenser, 
medelvärde gällande bakgrundsfrågorna. Vidare undersöktes om det fanns ett samband 
mellan variablerna. Socialt stöd och ledarskap står för de beroende variablerna och trivsel 
som den oberoende. Pearson´s produktmoment korrelationkoefficient analys användes. För 
att konstatera reliabiliteten av samstämmighet av frågorna i enkäten utfördes Reliability 
analysis – scale alpha (Cronbachs Alpha test). Av de 29 frågorna som ingick i enkäten 
gjordes tre nya variabler vilka fick benämningen trivsel total, socialt stöd total och ledning 
total. Genom att räkna samman frågorna 5 - 12 vilka behandlade trivselfaktorer skapades en 
ny variabel - trivsel total. Av frågorna 13 - 21 som behandlade socialt stöd konstruerades en 
ny variabel vilket fick benämningen socialt stöd totalt. Frågorna 22 - 29 som behandlade 
ledarskap fick benämningen ledning total. 

Trivsel total syftar i denna studie till att mäta individens trivsel utifrån frågor som bl.a. 
behandlar om du trivs med ditt yrke, är ditt arbete meningsfullt (α=,82 ).  

Socialt stöd total mäter individens upplevelse av stöd utifrån de olika stöd typerna 
emotionellt, värderande och instrumentellt stöd (α=,70).  

Ledning total mäter individernas upplevelse av hur ledarskap fungerar i dess närhet 
(α=,90).  

En uppdelning, reliabilitets analys gjordes av variabeln socialt stöd och tre nya variabler 
erhölls vilka fick benämningen emotionellt stöd (α=,53) värderande stöd (α=,74) samt 
instrumentellt stöd (α=,46). Frågor som behandlade dessa under grupper var bland annat. Får 
du stöd från din närmaste ledare när du behöver det, Får Du tydliga instruktioner av Din 
närmaste ledare om hur Du ska utföra ditt arbete samt Får Du uppbackning vid t.ex lyft från 
Dina arbetskamrater eller andra när Du behöver det. Denna uppdelning gjordes även på 
variabeln ledning total i ledarstilar vilka benämnes demokratisk (Teori Y) (α=,81) låt gå 
(α=,82) samt auktoritär (Teori X) (α=,71).Frågor som behandlar dessa undergrupper var 
bland andra Anser Du att Din närmaste ledare agerar med en öppen och ärligt stil, Tar Din 
närmaste ledare itu med problem så snart de uppstår samt Får Du feedback av Din närmaste 
ledare på att Du gör ett väl utfört arbete.  En χ2 test genomfördes för att se om det fanns 
signifikant skillnad, det vill säga om svaren fördelas ojämt och åt vilket håll svaren fördelas. 
Vi utförde även en partialkorrelation för att undersöka hur variablerna samvarierade samt 
undersöka vad som händer om en av variablerna hölls konstant.  
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Resultat 
 
Resultatet visar att yrkesgruppen personliga assistenter trivs på sin arbetsplats och med sitt 

yrke. Det sociala stödet och ledning visas enligt studien inte vara fullt tillfredställande samt 
att det sociala stödet är av stor vikt i förhållandet till ledningen. Enligt Pearson`s 
produktmoment korrelationsanalys fanns signifikanta resultat vid test på nivå p<,01 mellan 
ledning – socialt stöd, ledning - trivsel och mellan variablerna socialt stöd - trivsel. 
Signifikanta resultat visades också på genomförd partial korrelation och χ2 test. 

 
Trivsel 

 
Resultatet av denna studie tyder på att flertalet av de tillsvidare anställda personliga 

assistenterna trivs med sitt yrke M (4,2), på sin arbetsplats M (4,5) och ser sina 
arbetsuppgifter som meningsfulla M (3,9) och positiva M (3,9). Av de personliga assistenter 
som besvarade enkäten upplevde de flesta att stämningen på arbetsplatsen var 
tillfredställande M (3,8) och flertalet tyckte att de ofta eller alltid kände sig motiverade i sitt 
arbete M (4,3).  

M (4,1) för de trivsel frågor som ingick i analysen fanns bl a. Trivs du med ditt yrke ? Är 
ditt arbete meningsfullt ? χ2 test gällande de frågor som behandlade trivsel total visar på 
signifikanta resultat (p< ,05) vilket innebär att svaren inte ses som jämt fördelade utan visar 
på hög trivsel hos yrkesgruppen. 

 
Socialt stöd 

 
Resultatet visar att många personliga assistenter upplever ensamarbetet som påfrestande M 

(2,9) och att de känner sig ensamma i sitt yrkesutövande M (2,6). Vår studie visar att de flesta 
känner stöd av sina arbetskamrater M (4,1). De upplever sig inte få lika mycket stöd från 
ledaren M (3,0) och att det finns brister gällande ett erhålla tydliga instruktioner från sin 
närmaste ledare gällande sitt yrkesutövande M ( 2,7).  

Frågor som behandlade socialt stöd totalt, M (3,8) var bland annat. Får du stöd av dina 
arbetskamrater när du behöver det?, Händer det att du upplever ensamarbete som 
påfrestande? Emotionellt stöd M (3,3) Värderande stöd M (3,7) samt instrumentellt stöd M 
(3,3 )se tabell 1. χ2 test på de frågor som behandlar socialt stöd totalt visar på signifikans (p< 
,05 ) det vill säga att svaren inte fördelas jämt. Detta visar på upplevt lågt socialt stöd hos den 
undersökta gruppen. 

 
Ledning 

 
Av de inkomna svaren framkommer att det brister bland annat i informationsflödet mellan 

ledning och medarbetare M (3,0). Bland de personliga assistenter som deltog i studien 
upplever ett flertal brister gällande feedback från ledningen M ( 2,6).  

De personliga assistenterna tyckte även att de fick motstridiga besked från sin ledare M 
(2,3) och att de inte tog itu med problem i större utsträckning M (2,9). För ledning blev det 
totala M (3,4). Demokratiskt ledarstil M (3,4) Låt gå M (3,1) Auktoritär M (3,5). Genomförd 
χ2 test med signifikans (p< ,05) innebär att svaren inte ligger jämnt fördelade utan visar på att 
den aktuella yrkesgruppen upplever brister i ledarskapet. 
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Sambandet mellan trivsel, socialt stöd och ledning. 
 
Sista frågeställningen var att se om det fanns något samband mellan socialt stöd, ledarskap 

och trivsel samt hur dessa faktorer förhåller sig till varandra. Resultatet från genomförd 
korrelationsanalys efter att nya variablerna skapats fanns det signifikanta resultat, vid test på 
signifikans nivån p<,01 på alla variabler.  

 
Hur förhåller sig sambandet ledning – socialt stöd. Korrelationen mellan ledningens tre 

ledarstilar beräknades med hjälp av bivariat korrelation, auktoritär – låt gå (r =,863, p<,01), 
auktoritär – demokratisk (r =,956, p<,01) och demokratisk – låt gå (r =,861, p<,01) av detta 
kan man dra slutsatsen att det finns en stark inre korrelation mellan ledningens tre 
komponenter (α=,90). Mellan variablerna ledning total och socialt stöd total (r =,683, p<,01) 
47 % förklarar variansen av korrelationen, d v s ledningens inflytande på det sociala stödet. 
Det visade på ett medelstarkt positivt samband som innebär att dom som skattat lågt på 
ledning också skattar lågt på socialt stöd. Variablerna värderande stöd – ledning (r =,785, 
p<,01) samt variablerna emotionellt stöd – ledning (r =,336, p<,01). Variablerna 
instrumentellt stöd - ledning (r=,056,p<,01). 

En slutsatsen är att det är av stor vikt att ledningen ger socialt stöd till sin personal. Det 
värderande stödet visar sig mer utmärkande än någon annan form av stöd. Medan det 
instrumentella stödet inte har visar vara av större betydelse. 

 
Hur förhåller sig sambandet ledning – trivsel. Variablerna ledning total och trivsel total 

visade på ett lågt signifikant positivt samband på nivå p<,01. Detta (r =,388, p<,01,) 15 % 
förklarar variansen i korrelationen. En slutsats kan dras att ledningen inte påverkar trivsel i 
större bemärkelse. 

 
Hur förhåller sig sambandet socialt stöd – trivsel. En korrelation mellan de olika stöd 

typerna beräknades med hjälp av bivariat korrelation, Emotionellt – värderande (r=,453, 
p<,01), Emotionellt - instrumentellt (r=,436, p<,01) Instrumentellt – värderande (r=,293, 
p<,01) vilket visar på en inbördes låg korrelation (α=,70) Ett lågt positivt samband visade 
även mellan variablerna socialt stöd total och trivsel total (r=,355, p<,01) 13 % förklarar 
variansen i korrelationen. Signifikans erhölls på p<,01 variablerna värderande stöd – trivsel 
(r=,381, p<,01). En slutsats kan dras att trivsel inte påverkas av det sociala stödet, dock ses 
det värderande stödet vara av större vikt när det gäller trivsel.  

För att undersöka hur variablerna samvarierade genomfördes en partialkorrelation. Då vi är 
intresserade av vad som händer om en av variablerna hölls konstant. En signifikant p<,01 
medelstark korrelation infanns då variablerna socialt stöd och ledning mättes och trivsel hölls 
konstant (r =,633, p<,01) 40% förklarar variansen i korrelationen vilket förklarar ledningen 
inverkan på det sociala stödet. Låg signifikant positiv korrelation p<,01 erhölls då socialt stöd 
hölls konstant (r =,212, p<,05) 4% förklarar variansen i korrelationen.  
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Tabell 1 
Trivsel, socialt stöd och ledning 

 α M 
Trivsel- total ,82 4,1 
Socialt stöd- total ,70 3,7 
-emotionellt ,53 3,4 
-värderande ,74 3,7 
-instrumentellt ,46 3,3 
Ledning- total ,90 3,4 
-demokratisk (Teori Y) ,81 3,4 
-auktoritär (Teori X) ,71 3,5 
-låt gå ,82 3,1 
N=93 
 
 

Diskussion 
 
I vår studie om kommunalt anställda personliga assistenters relation mellan trivsel på 

arbetsplatsen och upplevt socialt stöd samt ledarskap har vi funnit starka samband mellan 
ledning och socialt stöd. Då vi utarbetade enkäten konstruerades ett antal frågor som avsåg att 
täcka in ledarskap, socialt stöd och trivsel.  

 
Hur trivs personliga assistenter i sin arbetssituation? 

 
Studien visar hög trivsel hos de personliga assistenterna och att de trivs med sitt yrke och på 

sin arbetsplats. De personliga assistenterna uttryckte även att de upplever sina arbetsuppgifter 
som positiva och att de känner hög grad av motivation i sitt yrkesutövande. Enligt tidigare 
studier av Brusén (Socialstyrelsen, 1997) av personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö 
påvisas brister i det sociala stödet och ledning. Arbetet utförs oftast ensamt i en brukares 
hem, och det framkommer också att man inte kan påverka sin arbetssituation nämnvärt. 
Dessa ovan nämnda faktorer kan även vara en förklaring till att det som Brusén menar att var 
fjärde assistent slutar sin anställning inom ett år. Vi kan se att trivselfaktorn inte behöver bero 
på vare sig av socialt stöd eller av ledning. I Brusén´s undersökning fann man att trivseln inte 
alltid har att göra med att man inte trivs med sin yrkesroll, utan kan härledas till andra orsaker 
som att samarbetet inte fungerar mellan assistenten och brukaren, assistenten vill inte vara 
kvar hos brukaren eller att brukaren inte vill ha kvar assistenten, det kan även bero på osämja 
inom personalgruppen som kan vara orsak till en önskar att sluta sin anställning.  
 
Hur upplever personliga assistenter det sociala stödet ? 

 
Gemenskap och samhörighet med människor som vi uppskattar och som uppskattas av oss 

är ett djupt rotat mänskligt behov. För att behålla personal på en arbetsplats krävs en god 
arbetsgemenskap och socialt stöd (Rubenowitz, 1994). Enligt tidigare studier gjorda av 
Köhler (Arbetsmiljöverket, 2002) och Brusén (Socialstyrelsen, 1997) kan ett upplevt lågt 
socialt stöd och brister i ledning finnas i den undersökta arbetsgruppens arbetssituation. Detta 
fick vi delvis bekräftat i vår studie. Tidigare nämnda studier visade att de personliga 
assistenter upplever ensamarbetet som påfrestande. Vi kunde skönja ett liknande mönster, att 
de personliga assistenterna mer eller mindre känner sig ensamma i sitt arbete och att de kan 
uppleva ensamarbetet som påfrestande.  
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Studien visade på ett svagt samband när det gällde det värderande stödet och arbetstrivsel 
vilket innebär att det värderande stöd inte ses inverka nämnvärt vad gäller trivsel. Men 
studien visade på ett starkt samband mellan variablerna ledning och värderande stöd, det är 
emellertid omöjligt att fastställa vilket som påverkar vad. Värderande stöd kan ses vara 
betydelsefullt för personliga assistenter, att få bekräftelse att man duger och gör ett bra arbete 
- att man blir bekräftad av sin närmaste ledare. Att man får tydliga instruktioner så att man 
vet vad det är man skall utföra på sitt arbete. Den personliga assistenten bör ha god 
kännedom om assistansens omfattning och arbetsinnehåll och hur de skall undvika risker som 
är förknippad med denna. Enligt Furman & Ahola (2003) undersökningar visade resultat att 
anställda upplevde information från ledaren som otillräcklig. Detta kan vara ett bevis på 
frånvaron av en tydlig befattningsskrivning som gör att den personliga assistenten inte vet 
vad som igår i dennes arbetsuppgifter. Det kan även ses av betydelse att ledningen ger ett 
värderande stöd till sina medarbetare att de ger instruktioner och feedback. Frankenhauser 
(1993) har uppmärksammat detta samband i sina studier där hon visar att feedback är en 
viktig del av det värderande stödet  

 
Hur upplevs ledningen av personliga assistenter? 

 
Ett kännetecken för ett positivt arbetsklimat är enligt Rubenowitz (1994) ett positivt 

samarbete mellan anställd och ledning. Den som ger ton och har störst inflytande på 
arbetsklimatet är den närmaste ledaren. En ledare som är lyhörd för de underställdas 
synpunkter och som ger materiella, emotionella samt värderingsmässiga resurser är 
förutsättningar för att ett gott arbetsklimat  

Ett bra samarbete mellan assistentent/arbetsgruppen och närmaste ledare är att se som det 
optimala i varje situation. De personliga assistenterna ansåg att informationsflödet mellan 
dem och ledaren inte fungerade tillfredställande. Detta kan var tecken på tidsbrist hos ledaren 
eller att informationen om problem inte kommer fram till ledaren. Problemen kan komma att 
stanna inom arbetsgruppen med risk att dessa kan växa sig ur proportion medan ledaren i sin 
tur tror att arbetet flyter på. Ledaren skall uppmärksamma och tillgodose personalens behov 
av utökade kunskaper, färdigheter och ska tillgodose assistenternas behov av tillgänglig 
ledning och kunnigt stöd. Fungerar inte kommunikationen mellan ledare och arbetstagare kan 
det bli så att de personliga assistenterna väljer att ta kontakt med arbetskollegor och på så sätt 
försöka lösa problemet. Därför kan det också ses som en naturlig del att man vänder sig till 
kollegor som arbetar inom samma arbetsgrupp, vilken ”kan” varje situation som uppstår och 
”kan” de beteende och de kan sätta sig in i de konflikter som kan uppstå. Detta kan bero på 
att arbetskollegan kan ha mer förståelse och kunskap för en händelse än vad ledaren har 
möjlighet till. Som kollegor jobbar man med liknade uppgifter vilket gör att man har lättare 
att förstå varandras situationer. Men för den delen behöver inte lösningen bli tillfredställande 
då man som personlig assistent kanske förbiser vissa aspekter som kunskap och befogenheter. 
Att det finns brister hos ledningen i kunskap kring ett ärende kan ses som naturligt, det är 
idag en omöjlig situation att kunna alla ärenden innan och utan då tid idag är en lyxvara.  

Analysen av sambandet i resultatet visar på medelstark positiv korrelation mellan 
ledningens inflytande av upplevelsen kring socialt stöd totalt hos de personliga assistenterna. 
Vi fann att sambandet mellan ledning och personliga assistenter och deras upplevelse av 
värderande stöd ses som det viktigaste stödet för yrkesgruppen. Att man vet hur och vad man 
ska gör i sitt arbete som personlig assistent. Det bör inte finnas några oklarheter kring detta. 
Det instrumentella stödet visar på ett mycket lågt samband. Detta kan bero på att det är ett 
fåtal ärenden som behöver dubbel assistans. Det emotionella stödet visar på ett lågt samband. 
Detta låga samband kan förklaras med att detta stöd inte nödvändigtvis måste ges av 
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arbetskamrater utan kan kompenseras  genom att fås från nära och kära. Instrumentellt och 
väderande stöd är arbetsrelaterat i större utsträckning än emotionellt i denna studie.  

 
Reflektioner kring studien 

 
Då vi erhöll låga alpha- värden på undergruppen i socialt stöd, emotionellt stöd och 

instrumentellt stöd (se tabell 1) kan vi dra slutsatsen att vi inte lyckats att täcka in frågor som 
behandlar dessa stöd till fullo. Vi kan i efterhand spekulera kring om vi kunde ha konstruerat 
dessa frågor annorlunda. Vi fann att de olika stödtyper samt enligt House (i Eriksson 1991) 
att de olika stödformer går in i varandra och på så sätt kan vara svåra att särskilja. Men vi har 
valt att hålla kvar uppdelningen av undergrupper, men att ha i åtanke att de slutsatser vi 
kommit fram till även kan bero på att vi i stora drag kanske inte kan tala om socialt stöd annat 
än i totalen. Då vi fann låga samband mellan emotionellt och instrumentellt stöd gentemot 
ledning kan vi med andra ord även se de låga alpha - värdena som en orsak. Men det utesluter 
inte att vår tidigare nämnda slutsatser inte skulle kunna vara korrekta. 

I fokus för våra reflektioner sätts det sociala stödet men även ledningen som båda visade på 
brister. Några förslag vi ser som kan förbättra upplevelsen av socialt stöd kan vara enkla 
saker som personalmöten i olika konstellationer, brukare - personal, olika personal grupper, 
personal grupper – närmaste ledaren. Positivt med dessa möten kan vara erfarenhetsbyten och 
att ett socialt stöd kan tillfredställas. Att det finns tillgång till personalutrymme, en lokal där 
man kan förlägga sina personalmöten och ha fika träffar. Möten av sådan art genomförs inte 
alltid. I Bruséns rapport (Socialstyrelsens, 1977) belyser han att möten enbart med assistenter 
inte principiellt ordnas p g a integritetsskäl gentemot brukaren. Man anser att risken är för 
stor att assistenterna samtalar om eller tar upp förhållanden som berör den enskilda brukare.  

Organisera så att assistenter arbetar hos flera olika brukare eller att man kanske byter 
brukare efter ett tag. Fördelarna med detta skulle vara att det uppstår variation i arbetet och 
att man kan stötta varandra eftersom man utvecklar nya relationer till nya arbetskamrater som 
har erfarenheter från samma brukare, vilket kan ses positivt för alla inblandade parter, då nya 
friska ögon och hjärtat kommer in på arbetsplatsen. Detta kan dock ses som en idé i teorin då 
den i praktiken kan vara svår att genomföra eftersom man måste ha brukaren godkännande, 
men dock något att fundera över.  

Framförallt ska ledaren ha kunskap och förståelse samt tiden till förfogande för 
yrkesgruppen och om yrkesgruppens arbetssituation. Det är viktigt att ”rätt man/kvinna är på 
rätt plats/position” både när det gäller ledare och personlig assistent. Det är viktigt att man 
som anställd ställer krav och ifrågasätter sin ledares kunskaper och lämplighet lika väl som 
krav ställs på den personliga assistentens kunskaper och lämplighet. Det finns bra och mindre 
lämpliga ledare samt bra och mindre lämpliga personliga assistenter detta kan ha att göra med 
de egenskaper som varje enskild individ bär med sig i bagaget. Ledaren skall vara behjälplig i 
konfliksituationer, att dokumentera och signalera risker och brister i arbetsmiljön till 
överordnade samt medverka till att sammanställa goda arbetsmiljölösningar, detta i samråd 
med arbetsgivare, personal och brukare eller anhörig. Ledare idag kan sakna utbildning i hur 
individer fungerar och agerar och detta gör att det kan finnas mindre förståelse för hur 
människor fungerar i olika situationer. 

Vi kan avslutningsvis konstatera att en kombination av en bra ledning och starkt socialt stöd 
är några viktiga faktorer som kan öka förutsättningarna för att assistenten känner en ökad 
trygghet i sin yrkesroll. Vet man vad som ingår i sina arbetsuppgifter, vet vad man ska göra, 
”när, var och varför”. Detta kan skapa trygghet hos arbetstagaren vilket i sin tur är en bra 
grogrund för välbefinnande. I de resultat vi fick fram kan vi inte säga att en specifik ledarstil 
utmärker sig mer än någon annan. Alla ledarstilarna kan finnas representerande, men det kan 
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finnas inslag av att någon kan vara mer eller mindre demokratisk (Teori Y), låt gå eller 
auktoritär (Teori X).  

 
Framtida forskningsområden 

 
Nya intressanta frågeställningar som uppkommit under denna resas gång är; Hur skall 

kommuner och kooperativ kunna behålla samt rekrytera personliga assistenter? Hur ser 
brukarens situation ut? Hur upplever brukaren sin situation att vara beroende av personal för 
sin dagliga livsföring? Hur upplever brukaren samarbetet och stöd från kommunen? Hur 
fungerar det att själv vara arbetsgivare för sina assistenter?  
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 Bilaga 1. Missiv 1 

 
 
 

Hej! 
 
Vi är två studerande vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla som i vår C-uppsats i arbets- och 

organisationspsykologi gör en enkätundersökning om Din arbetssituation. Undersökningen 
handlar om ledarskap, socialt stöd och trivsel på Din arbetsplats.  

 
Din medverkan i studien är frivillig, men undersökningens tillförlitlighet ökar ju fler som 

deltar. Ditt svar är mycket värdefullt och det är angeläget att Du svarar på samtliga frågor.  
 
Frågeformuläret kommer att hanteras konfidentiellt. Det innebär att vi sköter utskick och Ni 

återsänder enkäten ifylld i det frankerade kuvertet som bifogas. Det är endast vi som kommer 
att hantera svaren och ingen information kommer att kunna härledas till Er personligen. 
Undersökningen kommer att presenteras i en uppsats, som kommer att finnas tillgänglig på 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla samt i Din Kommun på Socialförvaltningen, Junogatan 2. 

 
Återsänd frågeformuläret i det bifogande svarskuvertet senast den 22 Mars. 
 
Om Ni har några frågor eller andra synpunkter på denna enkät kan Du nå oss via mail eller 

mobilnummer. Tveka inte att höra av Dig till oss.  
 
 
 
Stort tack på förhand för Din medverkan. 
Med vänliga hälsningar! 
 
Maria Gillstedt   Maj-Britt Svantesson 
 
maria.gillstedt@student.htu.se maj-britt.svantesson@student.htu.se 
   
 
Mobil: 0731/802275   Mobil: 0706/617736 
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  Bilaga. 2 
 
Dina synpunkter är viktiga för oss. Ta Dig tid att i lugn och ro fylla i enkäten det tar ca 10 

15 minuter. På frågorna 5 – 29, kryssa för ett alternativ som Du anser passar bäst in. Vi vill 
åter igen poängtera att just Din medverkan är en förutsättning för att undersökningen skall 
vara genomförbar. 

 
 
1. Hur många år har Du arbetat i Ditt 
   nuvarande yrke?  ____________år 

 
 
2. Hur länge har Du arbetat på Din 
   nuvarande arbetsplats?   ____________år 

 
 

 3. Din ålder? ____________år 
 
 
4. Vilken tjänstgöringsgrad har Du? ____________% 
 

 
                                                                                              alltid          ofta          ibland        sällan       aldrig  

 
5. Är Du nöjd med Ditt arbete? 
 
6. Är Du motiverad i Ditt arbete? 
 
7. Är Ditt arbete meningsfullt? 
 
8. Händer det att Du känner olust inför att gå 
   till arbetet? 
 
9. Trivs Du på Din arbetsplats? 
 
10. Trivs Du med Ditt yrke? 
 
11. Är stämningen på Din arbetsplats bra? 
 

 12. Dina arbetsuppgifter, upplever Du dem 
  oftast som positiva? 

 
13. Uppkommer det situationer i Ditt arbete då 
  Du känner Dig ensam?  
 
14. Uppkommer det situationer då Du önskar 
    att Du borde ha kollegor nära till hands?  
 
15. Vet Du vart eller till vem Du ska vända 
 Dig när problem uppstår? 
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 Bilaga 2 
                                          alltid           ofta        ibland        sällan        aldrig 

 
 16. Får Du uppbackning vid t ex. lyft från  
   Dina arbetskamrater eller andra när Du  
   behöver det? 
 
 17. Får Du stöd från Dina arbetskamrater  
  när Du behöver det? 

 
18. Får Du stöd från Din närmaste ledare när 

  Du behöver det? 
 
19. Händer det att Du upplever  

ensamarbete som påfrestande? 
 
20. Får Du tydliga instruktioner av Din  

  ledare om hur Du ska utföra Ditt  
  arbete?  

 
21. Kan Du vid behov kontakta Dina  

  arbetskamrater (som är i tjänst) när  
  Du arbetar? 
 
22. Tar Din närmaste ledare itu med problem 

 så snart de uppkommer? 
 
23. Anser Du att Din närmaste ledare agerar 

 med en öppen och ärlig stil? 
 
24. Händer det att Du får motstridiga besked 
  från Din närmaste ledare? 
 
25. Är informationsflödet mellan Dig och  Din 

närmaste ledare tillfredställande? 
 
26. Är Din närmaste ledare engagerad i Ditt 
 arbete? 
 
27. Anser Du att Din ledare är lyhörd för  
  Dina och arbetsgruppens idéer? 
 
28. Diskuterar ledaren med Dig/ 
  arbetsgruppen om förändringar som berör  
  Dig/Er innan beslut tas? 
 
29. Får Du feedback av Din närmaste ledare 

   på att Du gör ett väl utfört arbete? 
Tack för Din medverkan 
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 Bilaga 3. Missiv 2 

 
 
 

Hej! 
 
Vi skickade för cirka 1 vecka sedan ett brev till Dig angående Ditt deltagande i vår 

undersökning i arbets- och organisationspsykologi. Denna undersökning handlar om 
ledarskap , socialt stöd och om detta kan påverka trivseln på Din arbetsplats. Vi vill tacka för 
de svar vi fått in men vi saknar fortfarande några svar för att undersökningen skall kunna ge 
bra resultat. Ni som redan har svarat på bifogande enkät får ha överseende med denna 
påminnelse. 

 
Din medverkan i studien är frivillig, men undersökningens värde ökar ju fler som svarar. 

Ditt svar är mycket värdefullt och det är angeläget att Du svarar på samtliga frågor.  
 
Frågeformuläret kommer att hanteras konfidentiellt. Det innebär att vi sköter utskick och Ni 

återsänder enkäten ifylld i det frankerade kuvertet som bifogas. Enkäten adresseras till Lena 
Fransson på Junokontoret och det är endast vi - Maj-Britt och Maria som kommer att hantera 
svaren. Kuverten kommer till oss oöppnade och ingen information kommer att kunna 
härledas till Er personligen. Undersökningen kommer att presenteras i en uppsats, denna 
kommer att finnas tillgänglig på högskolan Trollhättan/Uddevalla samt i din kommun. 

 
Återsänd frågeformuläret i det bifogande svarskuvertet senast den 29 mars. 
 
Om Ni har några frågor eller andra synpunkter på denna enkät kan Du nå oss via mail eller 

mobilnummer. Tveka inte att höra av Dig till oss.  
 
 
 
Stort tack på förhand för Din medverkan. 
Med vänliga hälsningar! 
 

  Maria Gillstedt    Maj-Britt Svantesson 
maria.gillstedt@swipnet.se                   maj-britt.svantesson@student.htu.se 

 
 

Mobil: 0731/802275 Mobil: 0706/617736 
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