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ABSTRACT 

Denna uppsats ger en inblick i pågående processer på funktionshindersområdet i personliga 

assistanssammanhang. Baserat på min arbetslivserfarenhet som personlig assistent reflekterar 

jag över några praktiska utmaningar man kan ställas inför och analyserar situationer med 

grund i kommunikativa ledarskapsteoretiska resonemang i en vidare samhällelig kontext. Hur 

utövas ett kommunikativt ledarskap i assistanssammanhang? Vart leder vägen bortom samtida 

neoliberala organisationsprinciper? På vilka sätt kan aktörer på funktionshindersområdet göra 

sina röster hörda? Mitt huvudsakliga argument är att vi gör våra röster hörda genom reflexiva 

vittnesmål för att komma närmare en gränsöverskridande assistansverksamhet. 

Keywords: Personlig assistent, kommunikativt ledarskap, New Public Management 
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1 INTRODUKTION 

Baserat på min arbetslivserfarenhet på funktionshindersområdet ska jag reflektera över några 

praktiska utmaningar man kan ställas inför som personlig assistent och vikten av att inta ett 

reflexivt förhållningssätt vid realiserandet av målet med den personliga assistansen i en vidare 

samhällelig kontext. Hur utövas ett kommunikativt ledarskap i assistanssammanhang? Vart 

leder vägen bortom samtida neoliberala organisationsprinciper? På vilka sätt kan aktörer på 

funktionshindersområdet göra sina röster hörda? Med utgångspunkt i dessa frågor söker jag 

komma närmare en gränsöverskridande assistansverksamhet. 

Bakgrund 

Möjligheten att arbeta som personlig assistent växte fram under mitten av 1990-talet i 

samband med reformen av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) som 

enkelt förklarat ger personer med tex. autism, hjärnskador och andra fysiska eller psykiska 

funktionshinder som förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen rätt att få en 

personlig assistent. Sedan 2008 har jag arbetat som personlig assistent inom ett flertal 

offentliga och privata verksamheter som erbjuder personlig assistans åt personer som har 

beviljats rätt till statlig assistansersättning. Denna arbetslivserfarenhet som underbygger det 

empiriska materialet indikerar att mina analyser och tolkningar givetvis inte är värderingsfria. 

För att undvika ensidighet kommer jag att belysa ett flertal aktörers yrkesroller och utforska 

ledarskap, kommunikation och organisatoriska aspekter av den personliga assistansen utifrån 

sina egna termer (jfr. Holmes 2006:29). 

Den personliga assistansen, enligt LSS, består i att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att den assistansberättigade får möjlighet att leva 

som andra. Här spelar de personliga assistenterna som verkställer den personliga assistansen 

en framträdande roll. Till exempel genom att de utgör ett personligt stöd, utför hygieniska och 

sjukvårdande insatser, fungerar som en annan persons förlängda armar och ben, tolkar och 

översätter skeenden i vardagen och hanterar formella såväl som informella sociala kontakter 

med andra medborgare och organisationer. Dessutom ingår ofta motivationsarbete, 

gränssättningar och styrning av utformningen av vardagen. På detta sätt kan alltså den 

personliga assistansen betraktas som en kommunikativ praktik där den personliga assistenten i 

stor utsträckning utövar ett kommunikativt ledarskap. 

Syfte 

Ett övergripande syfte med denna uppsats är att uppmärksamma en i forskningssammanhang 

marginaliserad aktör på funktionshindersområdet, nämligen den personliga assistenten. 

Merparten av studierna på funktionshindersområdet är begränsade i den bemärkelsen att de 

lider av en så kallad diskursiv imperialism (jfr. ibid:29) genom att de är skrivna av exempelvis 

forskare och personer med vissa funktionsnedsättningar (tex. gällande syn, hörsel eller 

rörelseförmåga) som saknar arbetslivserfarenhet som personlig assistent. Därmed finns det ett 

behov av kvalitativa studier som öppnar upp för att reflektera kring personlig assistans i 

praktiken. Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? 
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Etik 

Av etiska skäl är det inte helt lätt att reflektera kring personlig assistans. Det beror exempelvis 

på att personliga assistenter undertecknar en tystnadsplikt som de är bundna att hålla livet ut. 

Ingen information om vad som sker inom den personliga assistansen får läcka ut till 

utomstående som kan kränka den assistansberättigade personens integritet. Denna yrkesetiska 

aspekt är högst relevant att respektera. Därav är jag noggrann med att inte beskriva situationer 

som kan härledas till någon specifik person. Dessutom vill jag betona att de tolkningar och 

analyser jag gör framförallt berör relationen mellan assistent-assistansberättigad och den 

vidare samhälleliga kontexten, inte enskilda personer. En assistansberättigad person som jag 

har arbetat med som läser denna text skulle kanske känna igen sig. Det går inte att undvika. 

Det ska dock stå klart att mina reflektioner grundar sig på ett flertal arbetslivserfarenheter som 

jag har gjort under ett långt antal år med olika assistansberättigade personer varför 

igenkänningsfaktorn inte nödvändigtvis kan kopplas till den personen som eventuellt skulle 

känna sig träffad. 

Den bild som kommer att representera personlig assistans i denna uppsats är långt ifrån 

heltäckande och fångar inte in alla fina stunder som jag har upplevt med personer som jag har 

assisterat och arbetat tillsammans med på funktionshindersområdet. Här ställs utövandet av 

det kommunikativa ledarskapet i fokus som personliga assistenter ständigt etablerar och 

upprätthåller med sin professionella yrkesidentitet som ofta banar vägen för något utöver en 

strikt arbetsrelation med gränsöverskridande förtecken. 

Reflekterande metodologi, gränsöverskridande teorier 

Mitt huvudsakliga skäl för att reflektera över praktiska utmaningar i personliga 

assistanssammanhang består i att nå insikter som kan bidra till att öka kunskapen om denna 

mänskliga form av verksamhet med relevans för assistansberättigade, assistenter, anhöriga, 

privata och offentliga assistansanordnare såväl som för forskare. Den samtida neoliberala 

organiseringsprincipen, kallad New Public Management (NPM), som assistansen ofta utförs 

inom ställer helt klart kundens (dvs. den assistansberättigades) intressen i första rummet, även 

om den offentliga eller privata verksamheten givetvis strävar efter att ta hand om sin 

personal/medarbetare i den mån att de känner sig sedda och trivs med sitt arbete. De 

assistansverksamheter som karaktäriseras av ömsesidig respekt för olika aktörers intressen har 

enligt min erfarenhet fungerat mest optimalt. 

Generellt sett tenderar de rådande samhälleliga föreställningarna att nedvärdera assistenternas 

yrkesroll när den omtalas som ett lågstatusarbete som inte förefaller kräva några andra 

färdigheter än att utföra hygienrelaterade uppgifter och förmåga att planlöst ströva omkring 

utomhus i ur och skur. Den synen på personliga assistenter menar jag har fått ett starkt fäste i 

samhället, vilket givetvis inverkar negativt på hela assistansen, inte bara på lönesättningen 

utan också på yrkesstoltheten och viljan att leda vägen mot det ännu inte kända. Till exempel 

vad gäller att bryta upp etablerade tankestrukturer om personlig assistans och skapa en 

assistansverksamhet där mångfalden av röster agerar gränsöverskridande för kollektiv 

emancipation utan att någon intressegrupp förfördelas över någon annan. 
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Då det enligt min mening sällan finns utrymme att reflektera kring personlig assistans 

offentligt, exempelvis på grund av tystnadsplikten men även att den flyktiga arbetsmarknaden 

kräver att assistenterna tjänstgör under flexibla timanställningar som riktar deras 

uppmärksamhet mot att få ihop sina timmar för att kunna betala sina livsomkostnader, inser 

jag att skrivandet av denna uppsats utgör ett privilegium få assistenter förunnat. Därför strävar 

jag efter att utnyttja denna privilegierade position till att skapa en text som kan utgöra början 

på något nytt.  

Disposition 

Uppsatsen består av sex avsnitt som ger en inblick i pågående processer på 

funktionshindersområdet i personliga assistanssammanhang filtrerade genom mina 

erfarenheter som personlig assistent. Jag reflekterar över praktiska utmaningar som man kan 

ställas inför och analyserar situationer med grund i kommunikativa ledarskapsteoretiska 

resonemang (se exempelvis Rönnström 2006; Moller 2007; Sanders 1997; Roth 2012; 

Cardona 2000; Oddvar Eriksen 2012; Heide et al. 2012; Grisoni och Beeby 2007; Holm 2012; 

Bowie 2000; Noddings 2006). Att ta steget mot det ännu inte kända bortom NPM-kontexten 

framstår som den största utmaningen. Mot denna bakgrund argumenterar jag för att vi gör 

våra röster hörda genom reflexiva vittnesmål. I det följande avsnittet granskas praktiska 

kommunikationsaspekter inom assistanssammanhang. 

2 PERSONLIG ASSISTANS SOM EN KOMMUNIKATIV PRAKTIK 

Redan vid en granskning av anställningsannonser som personlig assistent står det ofta klart att 

språket utgör en viktig aspekt i assistanssammanhang. Det visar sig i att den personliga 

assistenten som eftersöks vanligtvis förväntas tala god svenska. Därmed finns en risk att 

personer som har utländska namn och har utformat en ansökan där svenskan avviker från de 

normativa krav den assistansberättigade ställer inte blir kandidater för anställningen. Detta 

innebär inte att endast så kallade etniska svenskar arbetar som assistenter. Tvärtemot har 

många utländsk bakgrund. Av de uppskattningsvis 50 000 personliga assistenter som var 

verksamma under år 2004 var cirka 27 000 fackligt anslutna till Kommunal, varav var tredje 

hade utländsk bakgrund (Socialstyrelsen 2007:12). Jag har inga uppgifter på hur det ser ut 

idagsläget men gissar att proportionerna ser ut på ett liknande vis samt att många som inte är 

fackligt anslutna också har utländsk bakgrund, även om antalet personliga assistenter har ökat 

i sin helhet. Att svenska språket utgör normen för anställningen kan givetvis tolkas på olika 

sätt. Kan det vara så att det råder stereotypa föreställningar om personliga assistenter med 

utländsk bakgrund gällande deras svenska språkkunskaper? Vill assistansberättigade helst 

anställa etniska svenskar som personliga assistenter? Dessa frågor kommer inte besvaras i 

denna uppsats men är viktiga att forska vidare kring. Se exempelvis Open Society 

Foundations rapport (2014:kap. 8) där etniska svenskar uttrycker en oro över ’de Andras’ 

språkkunskaper inom vårdsektorn. 

Ett skäl till att svenska utgör det normativa språkbruket har nog att göra med att en 

assistansberättigad person inte vill riskera att bli missförstådd, eller inte förstå. Denna 

utgångspunkt kan dock ses problematisk då mycket tyder på att människor talar idiolekter, 

dvs. språk som endast en person talar. Språk är dessutom alltid i vardande och nya begrepp 
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tillkommer medan andra förlorar sin funktion. Individers engagemang i olika praktiker med 

olika bekantskaper påverkar också såväl ordförråd, innebörd som språkbruk (Rönnström 

2006:65). Följaktligen, ju mer vi förutsätter att vi talar gemensamma språk i semantiska och 

pragmatiska avseenden ökar risken att inte bli förstådd, eller förstå, snarare än att undersöka 

om så är fallet (ibid:67), oberoende av exempelvis etnicitetsfaktorn. 

Framgångsrik kommunikation 

Som jag ser det utgör språket ett verktyg som jag använder mig av i mitt arbete som personlig 

assistent och en funktionshindrad person som exempelvis sitter i rullstol behöver ofta använda 

språket som medel för att få vissa saker utförda. De assistansberättigade personer som jag har 

arbetat med har också vanligen haft intellektuella funktionsnedsättningar vilket innebär att de 

filtrerar verkligheten på andra sätt än individer i allmänhet vilket involverar ett annat 

kommunikationssätt, även om det finns många likheter. 

En framgångsrik kommunikationsprocess i personliga assistanssammanhang kan se ut på 

följande sätt: assistenten tolkar den assistansberättigades språk, uppmärksammar avsikten att 

uppnå något med yttrandet samt dess mening, varefter assistenten utför det som var målet med 

yttrandet. I sådana fall kan kommunikationsprocessen ses som realiserad. Dock kan det 

givetvis vara svårt att avgöra huruvida den assistansberättigade upplevde att assistenten 

utförde insatsen på ett fullständigt riktigt sätt (jfr. Rönnström 2006:170, 169). Om det vore 

fallet skulle den framgångsrika kommunikationsprocessen kännetecknas av att assistenten 

förstod meningen utöver de språkligt yttrade satserna (jfr. Sperber 1995:2) och tog de initiativ 

till samordning av handlingar som krävdes inom ramen för situationen och den livsvärld som 

både begränsar och möjliggör kommunikation i sammanhanget (jfr. Rönnström 2006:189, 

184). I synnerhet eftersom man ofta måste växla mellan roller som assistent till vän, terapeut 

till samtalspartner, såväl som att vara hushållsexpert till att förhålla sig neutral till politiskt 

laddade samhällsfrågor som kan uttryckas under arbetspasset. Även om man inte behöver vara 

enig om allt finns det anledning att förstå kommunikationshändelser ur de olika parternas 

perspektiv. 

Något som utmärker personlig assistans som en kommunikativ praktik är att 

kommunikationen oftast sker mellan två aktörer: assistansberättigad-assistent/er. Därmed sker 

kommunikationen ofta avskilt från offentlig tillgänglighet, exempelvis i den 

assistansberättigades hem. Det har att göra med att den assistansberättigades integritet står på 

spel i de frågor som kan uppstå. Utomstående ska alltså inte kunna lära sig något om den 

assistansberättigade medan assistenter tex. vid tolkning och översättning av yttranden ofta får 

anstränga sig till det yttersta för att framgångsrik kommunikation ska uppnås. 

Kunskapskommunikation 

Personlig assistans kan, enligt min mening, ses som en praktik i vilken kunskap 

kommuniceras om den assistansberättigades preferenser, önskningar och idéer om ett liv som 

andra lever. Handlingar samordnas i och med realiseringen av de uppgifter som assistenten får 

samtidigt som de också förhandlas i bästa fall när det kan finnas andra sätt att utföra uppgiften 

på som är lika tillfredsställande. Värderingar uttrycks dels genom att den assistansberättigade 
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har preferenser som kan tolkas vara farliga eller förbjudna eller går utanför assistentens 

skyldighet/ansvar. Då ställs ens egna värderingar på spel, assistenten får då ta ställning till ett 

beslut som måste fattas relativt snabbt på egen hand eller genom att exempelvis kontakta den 

verksamhetsansvarige respektive kundansvarige som är anställd inom kommunen eller 

assistansföretaget. Om den assistansberättigade betraktar uppgiften som normativ dvs. ett 

normalt förfarande, men assistenten inte anser det, finns det en risk att den 

assistansberättigade utdelar sociala straff i form av ilska som kan innebära att ge assistenten 

uppgifter som är relaterade till hygienhantering eller omvänt ta med assistenten på ’roliga’ 

aktiviteter. 

På funktionshindersområdet kan det även vara av stor vikt att förstå de assistansberättigades 

kommunikationsförsök utifrån deras beteende, exempelvis om personen inte kan tala och har 

ett utåtagerande eller självdestruktivt beteende. Då gäller det att vara medveten om orsaken 

till beteendet, förstå vad personen reagerar på i situationen, agera för att få personen att återgå 

till vardagligt beteende samt sedan reflektera över hur beteendet kan förebyggas att bryta ut 

framöver. I detta sammanhang står det klart att assistenten måste ta en aktiv kommunikativ 

ledarroll, särskilt i fall där den assistansberättigade agerar utifrån ett autismspektrumtillstånd 

och/eller inte har utvecklat någon större förståelse för att andra människor har känslor och 

motiv för sitt handlande (jfr. Noddings 2006:342; Holm 2012:114). Kunskap om och 

empatisk förståelse för beteendet är avgörande för att hantera beteendet på ett lämpligt 

kommunikativt vis. Som Rönnström påpekar (2006:234) kan kommunikationsaspekter bli 

funktionella i relation till att, för det första, forma och föra vidare kunskaper i termer av 

rekontextualisering, för det andra, etablera, stärka och upprätthålla olika intersubjektiva band 

och sociala relationer och för det tredje, utveckla handlingsförmåga hos talande och 

handlande subjekt.  

Sammantaget menar jag att poängen med att se personlig assistans som en kommunikativ 

praktik består i att det kan vara till hjälp för att förstå, förklara, diagnosticera och utveckla 

yrket på ett sådant sätt att olika aktörer kan förstå situationer utifrån varandras perspektiv (jfr. 

ibid:235; Oddvar Eriksen 2012:86). I nästa avsnitt ser jag närmare på några praktiska 

ledarskapsutmaningar och utvärderar några kommunikativa ledarskapsformer på 

funktionshindersområdet. 

3 PRAKTISKA LEDARSKAPSUTMANINGAR 

Något jag har funderat på är vem som kan tillskrivas funktionen som ledare i 

assistanssammanhang. Spontant tänker man kanske att den assistansberättigade kan 

karaktäriseras som innehavare av ledarpositionen. Den assistansberättigade har fått 

ekonomiska medel av staten för att under hela eller delar av dagen med hjälp av personliga 

assistenter leva ett liv som andra. I detta perspektiv kan den assistansberättigade ses som en 

arbetsgivare, dvs. den som har befogenheter att leda arbetet, och assistenten som arbetstagare, 

dvs. den som ska utföra de arbetsuppgifter som tilldelas under arbetspasset. Som en 

övergripande regel gäller att arbetsuppgifterna inte får vara förbjudna enligt lag eller farliga 

att utföra samt att det ska finnas tillgänglig utrustning såsom exempelvis lift för att undvika 

arbetsskador. Kommunikationen mellan den assistansberättigade och assistenten är 
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följaktligen central för att realisera målet med assistansen i förhållande till rådande 

regelsystem. 

Många av de assistansberättigade som jag har arbetat med har haft intellektuella 

funktionsnedsättningar (tex. gällande att se orsak-verkansamband) varför de inte har varit helt 

kapabla att styra utformningen av sitt vardagsliv. Därmed har jag som assistent fått ta 

initiativet till att tolka den assistansberättigades vilja och ibland avgöra vad som är bäst eller 

rimligt att göra i en situation. I sådana fall leder alltså assistenten arbetet och måste så tydligt 

som möjligt kommunicera hur och vilka handlingar som kommer att ta vid. Detta handlande 

ställs då givetvis i relation till den uppsättning av värden som personliga assistenter ska 

omsätta i sitt arbete inom den kommunala eller privata assistansverksamheten. Med andra ord 

menar jag att det inte är självklart vem som utför ledarskapet i assistanssammanhang. Vissa 

gånger krävs exempelvis att assistenten tar en formell ledarroll, andra gånger en informell. 

Konstruktion av ledarskap 

Med utgångspunkt i Searle (1999:kap. 1-3) skulle man kunna utveckla en förståelse för hur 

ledarskap konstrueras i personliga assistanssammanhang. Att den assistansberättigade ses som 

den självklara ledaren av arbetet kan sägas vara underbyggt i kraft av människors 

överenskommelse. En sådan överenskommelse kallar Searle för ett institutionellt fakta, dvs. 

den är beroende av människors föreställningar om att en viss person tilldelats en funktion som 

ledare. 

Språket spelar en viktig roll i konstruktionen av ledarskap i den sociala verkligheten med 

anledning av att det används för att representera någon som en ledare med vissa attityder och 

trosföreställningar etc. Att bara bete sig på ett visst sätt varvid beteendet enbart tolkas i 

kroppsrörelser är inte tillräckligt för att man i ett samhälle skall kunna betrakta vissa personer 

som ledare (ibid:50). Denna så kallade kollektiva intentionalitet/tillskrivning kräver 

fortlöpande mänskligt samarbete i form av erkännande, accepterande och bekräftelse av 

personers status som tilldelats en funktion som ledare. Enligt Searle är detta utgångspunkten 

för alla institutionella former av mänsklig kultur och måste alltid ha formeln X räknas som Y i 

C (ibid:54). Processens företräde framför produkten (dvs. ledaren) förklarar också varför 

institutionen (dvs. ledarskapet) inte slits ut av ständig användning utan varje ny användning 

av institutionen innebär i en bemärkelse en förnyelse av den (ibid:71). Steget från att vara 

ledare till att utöva ledarskap underbyggs av ett språkligt steg (ibid:77). Men hur kan man 

avgöra vad som utgör det goda kommunikativa ledarskapet? 

Ledarskapsformer 

För att avgöra vad som utgör det goda kommunikativa ledarskapet ska jag resonera kring och 

kritiskt granska några ledarskapsformer som det talas om i litteraturmaterialet. På 

funktionshindersområdet är ledarskap centralt i ett relationellt perspektiv. De nedan beskrivna 

ledarskapsformerna överlappar varandra i stor utsträckning men ger olika konsekvenser för 

kvaliteten i följarskapet, exempelvis vad gäller motivationsfaktorer (Cardona 2000:204). 
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I relationen mellan assistent och assistansberättigad kan man se att den assistansberättigade, 

betraktad som en arbetsledare, tjänar på att skapa lojala assistenter som då skulle motiveras av 

att assistera vederbörande, inte mot bakgrund av ekonomiska belöningar utan för att de är 

genuint intresserade av att realisera målet med assistansen; att den funktionshindrade ska 

kunna leva ett liv som andra. 

Om den assistansberättigade agerar som en transaktionell ledare, dvs. i första hand i sitt 

egenintresse, för att få ut maximal förtjänst i ekonomiska termer av relationen tex. genom att 

sätta låga löner, riskerar det att påverka assistenternas arbetsbeteende i den mån att de kanske 

själva strävar efter att följa sitt egenintresse i relationen vilket i slutändan påverkar assistansen 

i sin helhet. Assistenterna kanske inte ser någon mening i att lära sig den funktionshindrades 

rutiner eller utför uppgifter som de ogillar eller tycker är utanför ramen för assistansen för att 

de inte vill bli bestraffade och riskera att bli avskedade. Som Bowie (2000:188) påpekar 

innehåller detta ledarskap oftast ingen respekt för följarna. 

Om den assistansberättigade agerar som en transformatorisk ledare av arbetet inom 

assistansen kan assistenten anstränga sig för att lära sig den funktionshindrades rutiner och ta 

ansvar och utmaningar att exempelvis förbättra rutiner i samspråk med den 

assistansberättigade. Inom ett sådant assistanssammanhang går den assistansberättigade och 

assistentens intressen i samma riktning. Assistenten följer ledarens krav frivilligt och 

hängivet. Därmed kan proaktiva insatser utföras och kreativa insatser skapas vilka faciliterar 

arbetet för båda parter. Till skillnad från transaktionella ledare som belönar och bestraffar 

assistenten beroende på hur adekvat assistenten utför insatsen kanske transformatoriska ledare 

vet hur de ska få det de vill genom att kommunicera vad de vill ha av andra för att på så vis 

vinna deras samarbetsvilja och stöd, och framförallt utföra uppgiften/insatsen på det sätt som 

är rätt enligt den assistansberättigade. Dock kan det givetvis uppstå situationer där följarna i 

detta ledarskapssammanhang motiveras av egenintresse samtidigt som ledaren kan manipulera 

och övertyga följarna att följa ledarens egna mål. Dessutom kan den enighet som uppstår 

medföra ett tystande av minoritetsröster (jfr. ibid:188; Sanders 1997). 

En tredje ledarskapsform som kan ses eftersträvansvärd utgörs av det så kallade 

transcendentella ledarskapet. I synnerhet för att ledaren bidrar till följarnas personliga 

utveckling (Cardona 2000:205). Ledarens genuina intresse i följarna medför bland annat att de 

inte bara har förtroende för honom/henne utan också vill hjälpa vederbörande. Under ett 

sådant ledarskap uppstår enighet, inte likformighet. Dessutom skapas utrymme för att tycka 

olika och ge ärlig återkoppling (ibid:205). Idealet består alltså i att skapa följsamhet på 

frivillig enighet. 

En form av transcendentellt ledarskap som diskuteras i litteraturmaterialet kan benämnas 

kantianskt ledarskap (se exempelvis Bowie 2000; Roth 2012). Detta ledarskap står i kontrast 

till machiavelliskt ledarskap, vars enda syfte består i att utöva makt och bevara/upprätthålla 

makten (Bowie 2000:186). Karismatiskt ledarskap är heller inget för en kantiansk ledare. Det 

beror på att kantianska ledare kräver att moraliska handlingar ska vara resultatet av autonoma 

val. Handlingar som utförs baserade på känslomässiga svar beroende på ledarens karisma är 

inte autonomt. Dessutom kan karisma användas för dåliga ändamål. 
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Kant invände även mot ledare som använder sig själva som medel på samma sätt som man 

inte ska använda andra som medel för att uppnå uppsatta mål. En sådan ledare som 

exempelvis agerar som en lärare skulle kunna tvinga på följarna de ”rätta” uppfattningarna 

och värderingarna med konsekvensen att förmågan att tänka autonomt begränsas och därmed 

kuvar deras personliga ansvarstagande (ibid:189). Enligt Bowie agerar en kantiansk ledare 

snarast som en föreslagsgivare vid beslutsfattande hellre än en beslutspåtvingare. Förslagen 

baseras på dess meriter, inte på maktutövning (ibid:190). Här kan man givetvis invända mot 

att även om besluten som fattas kan betraktas som moraliskt goda och universaliserbara 

utifrån ledaren och följarnas perspektiv finns det en mångfald av historiska exempel på att ’de 

Andra’ har missgynnats av beslut som underbyggdes av beslutsfattarnas föreställningar om 

rättrådiga normer och goda värderingar. 

Ett sätt att överskrida denna invändning kan vara att sträva efter ett gränsöverskridande 

ledarskap i personliga assistanssammanhang där mångfalden av aktörer kontinuerligt 

kultiverar ett ansvarsfullt och kritiskt förhållningssätt mot omdömet/förnuftet i 

kommunikation med andra. Då underkastar man sig inte någon specifik identitet, tradition, 

praktik, uppfattning eller värdering utan använder dessa som objekt för reflektion, utmaning 

och att, vid behov, förändra (jfr. Roth 2012:274). Frågan blir då i vilken utsträckning vi kan 

tänka fritt eftersom våra föreställningar i stor utsträckning formas inom ideologiska rum och 

tankar om godhet ofta involverar dialog med och kompromissande utifrån dominerande 

normer, varför det är svårt att skapa något nytt. Inom ramen för det rådande New Public 

Management-sammanhanget går också en stor del av ens tid åt till att arbeta ihop sitt levebröd 

snarare än tankar på samhällsförändringar. Följaktligen framstår öppenheten inför detta 

reflexiva förhållningssätt som den största utmaningen och det första steget för att gå vidare 

mot det ännu inte kända. I det kommande avsnittet behandlar jag den professionella 

hållningen och reder ut några yrkesrelaterade maktmekanismer. 

4 PROFESSIONELL INSTÄLLNING I VARDAGLIGA SAMMANHANG 

Att arbeta som personlig assistent är en relativt ny företeelse. Det utförs vanligtvis inom en 

mänskligt utformad verksamhet i privat eller kommunal regi. Dock finns det kommunala 

verksamheter som styrs som ett företag, exempelvis en verksamhet som jag själv arbetar 

inom. Därav benämns den assistansberättigade medborgaren som en kund och personen jag 

anställdes av kan betraktas som en kundansvarig. Denna organisatoriska kontext involverar en 

maktaspekt, som jag kommer diskutera utförligare i avsnitt 5. Här vill jag kortfattat påpeka att 

detta säger något om de vidare maktstrukturerna i samhället som tenderar att förstärka 

dominerande mönster av ojämlikhet där vissa neoliberala organisationsprinciper och 

kontrollfaktorer rättfärdigas okritiskt (jfr. Moller 2007:33), exempelvis skapandet av allt fler 

serviceyrken utan karriärmöjligheter såsom personlig assistans och andra verksamheter som 

har privatiserats på funktionshindersområdet. 

Sega normstrukturer 

Makt kan, enligt Grisoni och Beeby (2007:194), ses som förmågan att definiera situationer 

med och för andra. I detta perspektiv blir utövandet av makt en övning/uppgift att skapa 

mening. Denna roll har traditionellt sett utövats av vita män inom medel- och överklassen. I 
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relation till att många kvinnor arbetar som personliga assistenter kan det ses att dessa kvinnor 

utför ett yrke där de i viss utsträckning har en viktig roll som meningsskapare, möjligen mer 

än andra kvinnor på andra arbetsplatser. Däremot ska det nämnas att många kvinnliga 

assistansberättigade oftast endast vill ha kvinnliga assistenter samtidigt som även manliga 

assistansberättigade generellt sett också gärna anställer kvinnliga assistenter.  

Själv har jag arbetat som assistent åt både män och kvinnor. Det som är intressant i detta 

sammanhang är att en manlig assistent får agera på en plats som traditionellt sett har varit 

kvinnans arena, nämligen hemmet. Dagens alltmer individcentrerade samhälle kräver 

visserligen att man ska kunna utföra uppgifter oberoende av vilket kön som historiskt sett fått 

tilldelat specifika bördor inom den privata sfären respektive den offentliga sfären. Kanske kan 

yrket personlig assistans bidra till att förändra åtminstone några normer vad gäller manligt och 

kvinnligt? I termer av klass blir det dock mer problematiskt eftersom det kanske inte är män 

ur de övre samhällsskikten som arbetar som assistenter utan snarare medel och lägre klasser. 

Lägger man dessutom till etnicitetsaspekten kanske det snarast kan ses att normerna inte alls 

har förändrats i någon vidare utsträckning utan faktiskt bevaras i assistanssammanhang. 

Arbete i privatsfären 

För att komma närmare en förståelse för hur den professionella yrkesrollen 

internaliseras/förvärvas med en speciell uppsättning värderingar och attityder som medför en 

viss relation gentemot assistansberättigade, andra assistenter och aktörer som man kan komma 

i kontakt med under arbetspasset kan man börja med att granska platsen där assistansen oftast 

och mest frekvent utförs. Till skillnad från en samtida kontorsarbetare eller lärare utför 

personliga assistenter arbetsinsatserna i en hemmiljö. I hemmiljön överskrider man som 

assistent rutinmässigt tabun om exempelvis nakenhet, intimhygien, beröring och privatsfärens 

innersta kärna, där den enskilde individen ofta har utformat vissa specifika regler och ordnat 

saker enligt ett visst mönster som ska respekteras. Den personliga assistentens arbetsplats är 

samtidigt den assistansberättigades hem, därav blir det en praktisk utmaning att hålla en så 

kallad ”klinisk distans” som exempelvis läkare gör på sjukhus (jfr. Holm 2012:61). 

Enligt min mening kan det vara svårt att skilja på den personliga identiteten och yrkesrollen 

när man utför arbete i ett vardagligt sammanhang. Arbetsinsatsernas karaktär bidrar också till 

att man sällan får återkoppling på sitt utförda arbete. Att få återkoppling på det faktum att ens 

närvaro hos den assistansberättigade faktiskt möjliggör för den personen att leva ett liv som 

andra kan givetvis vara svårt att ge på ett meningsfullt vis, snarast manifesteras 

återkopplingen i att båda skapar något unikt tillsammans av relationen som etableras. När 

däremot källan för uppskattning kommer ur relationen mellan assistent och assistansberättigad 

gör det en självfallet sårbar känslomässigt om den assistansberättigade av och till på grund av 

sin funktionsnedsättning kanske behandlar assistenten som ett objekt eller uttrycker sin 

frustration med handikappet genom nedvärderande kommunikation. 

Strategin för att hantera detta, vilken också förespråkas av såväl privata som offentliga 

assistansanordnare, består i att utveckla en professionell inställning till arbetet. I relation till 

det Holm diskuterar (2012:45-52) kan man säga att essensen av det professionella 

förhållningssättet utgörs av att den personliga assistenten måste ha en stor självkännedom. 
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Känslor som trängs bort eller undertrycks kommer emellertid ändå att uttryckas, att sippra ut i 

beteendet, dock utan att man själv uppfattar detta. Den empatiska förmågan intar en central 

plats i den professionella hållningen. Det innebär förmågan att sätta sig in i och förstå en 

annan människas känslor och psykiska situation. Dessutom bör man reflektera över sig själv 

och sina handlingar. Sedan räcker det inte bara att vara medveten om sina känslor och 

reflektera, man ska även leva upp till de etiska krav som en professionell hållning inrymmer 

dvs. att man mobiliserar den självdisciplin som alltid krävs när man måste avstå från att i 

första hand följa de egna behoven. 

Det finns en risk att man blir avtrubbad samtidigt som känslor av vanmakt, frustration och 

kontinuerlig otillfredsställelse kan uppstå. Ändå har Holm inte gått in på påfrestningar som 

ligger i brister i praktiska arbetsförhållanden samt organisatoriska faktorer. Att många 

människor som arbetar inom exempelvis vårdsektorn inte orkar fortsätta eller att de 

deformeras psykiskt – avtrubbas, ”byråkratiseras” – tyder på att de belöningar som finns 

inbyggda i yrkesrollen inte alltid kan balansera de stora kraven. Det krävs att man blir sedd 

och empatiskt bemött som en människa om man skall ha den kraft och motivation som krävs 

för att behandla andra på ett sådant sätt. Det krävs även att en ökad prestige ges åt 

kompetensen hos personliga assistenter att hantera de känslomässiga sidorna i kontakten med 

den assistansberättigade. Att utveckla en tillbörlig affekttolerans dvs. förmåga att uthärda de 

känslor som väcks inom den egna personen utan att överväldigas av ångest, utan att tränga 

bort den och utan att isolera de intellektuella aspekterna från de affektiva, är en livslång 

process och hur hög intensitet som kan uthärdas varierar från en person till en annan 

(ibid:119). 

I mötet med den assistansberättigade under arbetspasset inom ramen för exempelvis 

hemmiljön är det viktigt att assistenten förstår vad den assistansberättigade vill att assistenten 

ska utföra och i synnerhet hur uppgiften ska utföras. För att göra det måste assistenten i någon 

mån bortse från sitt schemata dvs. de intuitiva hypoteser man utgår från vid meningsskapande 

gällande exempelvis den assistansberättigades beteende och preferenser (jfr. Grisoni & Beeby 

2007:195). Även om intuitiviteten/schematat kan användas rent praktiskt då man har utfört en 

uppgift upprepade gånger och båda parter är överens om att den utförs på ett tillfredsställande 

sätt. 

Om den assistansberättigade har beviljats två arbetande assistenter samtidigt (dvs. 

dubbelassistans) kan det bli mer komplicerat då missuppfattningar lätt kan uppstå om hur den 

assistansberättigade faktiskt vill att en viss uppgift ska utföras, vilket kan ha att göra med att 

den ena assistenten har längre arbetslivserfarenhet än den andra och/eller att den 

assistansberättigade uppskattar variation i hur insatsen ska utföras. Så länge den 

assistansberättigade har förtroende för assistenterna brukar uppgiften kunna utföras på ett 

tillfredsställande vis. Även om det inte blev riktigt så som den assistansberättigade var van 

vid. 

När det gäller assistenter som arbetar tillsammans med en assistansberättigad skulle man 

kunna säga att arbetssituationen är både horisontellt och vertikalt betingad samtidigt. 

Relationen mellan assistenterna är horisontell i bemärkelsen att de har samma funktion 
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(assistenter), uppdrag (realisera ett normalt liv för kunden) men kanske olika erfarenheter 

(med kunden eller inom yrket). Arbetssituationen kan ses vertikal i relation till exempelvis 

kunden och assistansföretaget som assistenterna är anställda inom. Åtminstone formellt sett. 

Däremot kan relationen mellan assistent och kund vara informell, lättsam och ’platt’ givet 

deras tycke för varandra. Utförandet av assistansen inom företaget sker visserligen ’på golvet’ 

(längst ner i hierarkin). Samtidigt är det assistenterna som är företagets ansikte utåt som säljer 

in företagets visioner och värderingar i utförandet av assistansen. Dock är det kanske snarast 

sin egen identitet som reflekteras i utförandet av assistansen. Man anställs ju faktiskt för den 

person man är och med utgångspunkt att man passar som assistent åt en viss kund inom 

företaget. Att sedan den kundansvarige är hierarkiskt sett ’högre upp’ i organisationen innebär 

inte att denne har mest makt över assistenten, då det är kunden som har det i egenskap av att 

denne avgör hur väl assistenten utför sina uppgifter och dessutom beslutar huruvida 

assistenten kan arbeta kvar hos vederbörande. Kundansvarige kan givetvis ha en god 

uppfattning om assistenten och erbjuda denne arbete hos en annan kund, men det är inte 

säkert att det går, av flera skäl, varför detta är ytterst osäkert att räkna med. 

Hemmiljön involverar säregna regler som skiljer sig från arbete som utförs på samtida 

arbetsplatser och kan inskränka vissa diskussioner och påverka kommunikationen mellan de 

olika parterna som är närvarande under arbetspasset. Ibland kanske man utför arbetsuppgifter 

som kanske inte ingår (tex. att ge massage) eftersom man annars riskerar att förlora jobbet 

eller så gör man det för att man bryr sig om den assistansberättigade helt enkelt. Men detta 

innebär att yrkesrollen överskrids och blir till en annan relation än en strikt arbetsrelation. 

Däremot får det ses som ett faktum att detta tar form i en ekonomisk kontext där assistenten 

får lön för att ”umgås” med kunden. Relationen grundar sig åtminstone inte oftast 

inledningsvis på frivillighet och autonomt val. Hur detta påverkar föreställningar om 

mänskliga relationer i allmänhet går utanför uppsatsen att reda ut men enligt min mening kan 

det vara början på något vi har fått vissa aningar om men ännu inte känner till bieffekterna av 

i sin helhet. Normaliseringen av relationer som tar form inom en ekonomisk kontext är nog 

viktiga att forska vidare kring. 

Sammanfattningsvis kan det vara svårt att separera den personliga identiteten från den 

professionella och komplext att reda ut maktmekanismer inom assistanssammanhang, särskilt 

eftersom assistansen är både en horisontellt och vertikalt organiserad verksamhet samtidigt. 

Givet att arbetet ofta utförs i privatsfärens kärna påverkar det givetvis relationen mellan 

aktörerna på ett sätt som ännu inte har utforskats i större utsträckning. Som Grisoni och Beeby 

påpekar (2007:207) är det viktigt att ifrågasätta regler, meningskapande diskurser och 

formativa kontexter som ett sätt att lösa upp dominerande maktmekanismer. På det sättet 

skulle assistenter och assistansberättigade kunna finna sina individuella och kollektiva röster 

och transcendera gränserna för de sammanhang de verkar inom och bana vägen mot det ännu 

inte kända. I nästa avsnitt diskuterar jag utformningen av den personliga assistansen inom ett 

neoliberalt sammanhang. 
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5 ORGANISATIONSDISKURSENS RAMVERK 

Som jag nämnde inledningsvis i det föregående avsnittet är det av stor vikt att studera 

personlig assistans som en kommunikativ praktik då det kan säga något om de vidare 

maktstrukturerna i samhället. Genom att undersöka och jämföra den information som sprids 

om personlig assistans vid tre privata assistansanordnares hemsidor har jag nått insikter om 

organisationskommunikationens inramning i en New Public Management-kontext (NPM). 

Nedan redogörs för likheter och skillnader i organisationskommunikationen. Därefter följer en 

diskussion om NPM. 

Organisationskommunikation 

Det fanns mycket stora likheter i hur företagen tilltalade läsaren av deras hemsidor. De riktar 

sig till potentiella personer som har eller kan bli berättigade till personlig assistans. Därav 

erbjuder alla företag juridisk rådgivning och stöd. En samhällsmedborgare som väljer att 

ansluta sig blir en kund inom företaget med en position som arbetsledare eller uppdragsgivare 

inom sin assistans och får en kundansvarig/uppdragsansvarig inom företaget som 

kontaktperson. Stor vikt läggs på hur kunden vill ha assistansen utformad och vilken större 

eller mindre roll företaget ska spela i assistanssammanhanget. 

Kunden innehar en maktposition som genomsyrar assistansen. Denna makt kan exempelvis 

ses i anställningsannonserna som specificerar vilka personer kunden söker som potentiella 

assistenter, hur de ska vara som personer, vilka intressen de ska ha, vad de inte ska ha något 

emot tex. husdjur, samt att de inte har vissa vanor som rökning etc., när de ska kunna jobba 

osv. Ofta söks vikarier som förväntas kunna rycka in med kort varsel dag, kväll, nätter och 

helger. Kunden har även rätt att sätta assistentens lön i förhållande till de kollektivavtal som 

företaget är anslutet till. Anställningsavtalet innebär ofta en intermittent anställning med 

timlön, eftersom det är kundens behov och preferenser som styr huruvida assistenten kan 

arbeta som assistent åt kunden. Assistenten kan alltså sägas upp när kunden inte föredrar att 

assistenten jobbar kvar längre. Uppsägningstiden kan vara cirka 14 dagar om man har arbetat 

längre än 3 månader. Om assistenten då har fått några fasta tider utgår ersättning för dessa 

timmar vid uppsägning. 

För att informera om yrket personlig assistans framhålls att man utgör en länk mellan kundens 

begränsningar och ett normalt liv. Målet är att assistenten ska trivas och utvecklas som 

person. Exempelvis genom kompetensutveckling i form av företagets egna utbildningar. Det 

kan finnas en assistentutbildning om yrkesrollen, ergonomi, massage, brandsäkerhet, första 

hjälpen, hjärt- och lungräddning etc. Beroende på vad slags funktionsnedsättningar kunden 

har kan även viss delegering av sjukvårdande insatser ges vid sjukhus eller vårdcentraler. När 

assistenten väl har blivit anställd förväntas dennes yrkesroll uttrycka företagets värdegrund 

och engagemang för att främja kundens rätt till att leva ett liv som andra. 

Företagen skiljer sig åt vad gäller utbildningar, erfarenheter på området, och om de har flera 

verksamheter såsom rehabilitering, boenden eller hemtjänst inom företaget. En annan skillnad 

visar sig i marknadsföringen. Ett av företagen redovisar att resultatet av deras kundenkät 

indikerar att merparten av kunderna är nöjda med de variabler som ställts i fokus. Ett annat 
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företag låter kunder inom företaget komma till tals på hemsidan och representera fördelarna 

med just detta företag. Ett av företagen utmärker sig även genom att driva ett biståndsprojekt i 

Asien som bland annat berör funktionshindrade. På det sättet kan man se att företaget tar ett 

ansvar för funktionshindrade i ett globalt perspektiv. 

Sammanfattningsvis framstår det som att assistansföretagen låter sina kunder realisera det 

immateriella målet med assistansverksamheten (att leva ett liv som andra) genom 

högkvalitativa personlig assistenter inom ett kostnadseffektivt sammanhang.  

New Public Management 

Med utgångspunkt i Oddvar Eriksens resonemang (2012: kap 5-6) ska jag ta upp några 

kritiska aspekter av personlig assistans inom NPM-kontexten. Till att börja med ska jag 

nämna att Oddvar Eriksen har en ganska strikt uppdelning mellan offentliga och privata 

verksamheter. I assistanssammanhang är det mer komplext. Som jag beskrev i avsnitt 4 kan 

även en kommunal verksamhet bedrivas i privat regi. Dessutom bidrar konkurrensen mellan 

olika aktörer till att skillnaderna är minimala och likheterna större inom respektive 

verksamhet. 

Enligt Oddvar Eriksen innebär NPM å ena sidan att man stärker det översta ledarskiktens 

kontrollfunktion och ansvar samtidigt som man ska hushålla med resurserna och låta nya 

incitament motivera och disciplinera de anställda. Å andra sidan lägger man stor vikt vid 

decentralisering och delegering vilket ska kunna erbjuda bättre tjänster, stärka serviceandan 

och klienternas ställning (ibid:103). En kritik som kan riktas mot detta handlar om grundvalen 

för det politiska systemet och det samhälleliga medborgarskapet. När medborgare förvandlas 

till konsumenter av tjänster är det deras individuella val, värderingar, normer och 

prioriteringar som fäller avgörandet, inte vad ”samhället vill”. Utbudet av assistansanordnarna 

bestäms utifrån assistansberättigade personers egenintresse eller omvänt av att vissa 

assistansberättigade framstår som ”bättre” kunder för ett visst assistansföretag än ett annat. 

Dessutom tenderar företag att vara slutna varför kommunikativa perspektiv begränsas i 

offentligt tillgängliga sammanhang. 

Kundrollen riskerar att tränga ut medvetenheten om medborgarrollen i synnerhet på den 

kommunala nivån. Det finns en risk att de som är missnöjda med den kommunala servicen 

och dess kostnader hellre vänder sig till Allmänna Reklamationsnämnden med sitt missnöje 

än uttrycker det via valsedeln (ibid:240). Dock nämner Oddvar Eriksen att den ’fria och vilda’ 

kommunikationen tex. på internet möjliggör avslöjanden av falsk enighet och rituell 

konsensus och för upp samhällsproblem i offentligheten (ibid:275). 

En assistansberättigad skulle exempelvis kunna publicera sitt missnöje med ett visst 

kommunalt eller privat assistansföretag på Facebook eller Twitter och relatera hur denne har 

behandlats som ett mått på omvårdnadskvaliteten och i vilken grad man värderar livet och 

människovärdet inom organisationen. Däremot kan man hävda att den Lag om Valfrihet 

(LOV:en) som indikerar assistansberättigades valfrihet att välja omvårdnadsföretag stimulerar 

byte av företag snarare än att uttrycka missnöje offentligt. Många assistansföretag profilerar 

sig just efter deras kunders behov tex. att sköta det mesta själv eller juridisk hjälp vid 
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myndighetskontakt etc. Konsekvensen blir en individstyrd livsinställning som bidrar till ökad 

konkurrens om privata rättigheter och konsumtionsmöjligheter. Uppgifter som staten ska 

tillstå medborgarna lyfts ur den politiska dagordningen. Därmed minskar behovet av 

kollektiva övervägningar (ibid:113). 

I relation till assistansföretagens kundenkäter kan det ses att kvalitativa relationer 

omformuleras till kvantifierbara förhållanden. Marknadsundersökningarna ställer kundernas 

intressen i fokus och indikerar att mycket är bra med personlig assistans samtidigt som många 

assistenter också uppger att de trivs inom ett yrke utan karriärmöjligheter, möjligen eftersom 

det frigör tid för egen mer eller mindre kreativ verksamhet. Eller att deras kortsiktiga 

preferenser tillfredsställs av de stimuli som personlig assistans involverar tex. att fika, gå på 

bio eller göra vissa vardagsutflykter varför de inte reflekterar över sin arbetssituation. Dock 

bör man ta ställning till konsekvenserna av att kunderna kräver flexibla personliga assistenter. 

Som medborgare och människa har man ett behov av vissa fasta rutiner, fritid och möjlighet 

till något annat än att ständigt vara beredd att rycka in med kort varsel när både den fasta och 

vikarierande personalen är överarbetad eller kroniskt sjuka. Att sedan arbeta jourtid under 

natten med ungefär 30 kr/timme nedvärderar ens arbetsinsats och kan vara skadligt för hälsan, 

samtidigt som man ofta arbetar ensam med kunden och i stort sett bara träffar andra 

assistenter ”i dörren” då den ena slutar och den andra börjar sitt arbetspass vilket givetvis 

påverkar den sociala arbetsmiljön. 

Om den assistansberättigade dessutom har intellektuella funktionsnedsättningar betyder det 

därutöver att ingen ser vad du presterar samtidigt som lönehöjningarna ofta är kollektiva 

varför det är meningslöst att ”anstränga sig lite extra”. Gällande de vidareutbildningar som 

många assistansföretag tillstår är de å ena sidan viktiga att ha med sig i bagaget men å den 

andra sidan är de ofta så pass allmänna att de varken ökar ens kunskap, lön eller 

ansvarstagande. Däremot får man hos vissa individer utföra uppgifter som undersköterskor 

och sjuksköterskor egentligen ska göra, givetvis utan att detta delegerade ansvar ger högre 

lön. Detta säger något om de samhälleliga marknadskrafternas inverkan i 

assistanssammanhang. 

De ovanstående aspekterna som fäster avseende vid assistenternas arbetssituation indikerar att 

kundens egenintressen stärks på assistenternas bekostnad. I förlängningen fyller 

kundmätningarna nog främst en funktion som ett företags så kallade autokommunikation dvs. 

i detta fall, en kommunikation som syftar till att stärka organisationens föreställningar om sina 

egna värden, vilka, när de har sagts och bekräftats tillräckligt många gånger uppfattas som 

sanningar (jfr. Heide et al. 2012:215). Ur en assistents perspektiv skulle 

autokommunikationen kunna ses som ett sätt på vilket ett företag bedrar sig själv och bidrar 

till att man söker sig till ett annat företag som strävar efter att värdera assistenten lika högt 

som kunden (jfr. Owenby 2002:56). 

Frågan om vem som får ta ansvaret när något går fel är också viktigt att diskutera (jfr. Oddvar 

Eriksen 2012:165). Visserligen förekommer arbetsplatsförlagda möten inom vissa assistanser, 

där det finns möjlighet att ta upp frågor och informera om gemensamma arbetsinriktningar, 

men personlig assistans utgör till stor del ett självständigt arbete där den enskilde assistenten 
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ändå får ta ansvaret för allt som kan tänkas gå fel. Företaget måste ju sedan lyssna på kunden i 

första hand varför en assistent som exempelvis ifrågasätter brister i assistansen lätt kan bytas 

ut mot någon annan, vilken exempelvis är arbetslös och måste ta jobbet oberoende av 

assistansens konstitution. 

Arbetsmarknadsflexibilitet 

Assistenter som går från det ena jobbet till det andra är givetvis beroende till viss del av sina 

prestationer/rykte från förra arbetet. Dock är assistenter ofta anställda inom flera företag 

samtidigt, samtidigt som det finns förståelse för att personkemin inte alltid stämmer mellan 

assistent och kund. Således är arbetsmobiliteten inte nödvändigtvis relaterad till 

inkompetens/misslyckande etc. utan förväntas och normaliseras i NPM-kontexten. 

Den fria marknaden erbjuder även kunderna att gå fritt mellan verksamheterna. Ur kundens 

perspektiv är företagens rykte viktigt. De kanske får tips av andra kunder inom företagen att 

just detta företag är bra på vissa sätt. Då kan de byta till det företaget. Men ryktet om företaget 

hänger mycket på personlig kontakt mellan tex. kundansvarig-kund och framförallt kanske 

kund-assistent? De upplevelser kunden gör inom en viss verksamhet blir viktigare än 

produkterna och utförandet av assistansen. Organisationerna måste därför i denna era satsa på 

att uppnå emotionella kopplingar till kunderna och att kommunicera bestämda och önskvärda 

värderingar (ibid:212). Därmed skiljer sig verksamheterna inte åt i större utsträckning. 

För att runda av ska jag ge ett exempel där jag själv har erfarenheter. I NPM-kontexten utgör 

flexibla anställningsförhållanden normen samtidigt som individuell lönesättning ges av båda 

aktörer med väldigt stor variation. Även om OB-tillägget följer ett relativt fastställt schema 

har yrket låg status och förutsätts innefatta litet ansvarstagande och stor frihet, varför lönen 

hålls nere på ett effektivt sätt. Dessutom är det svårt att bedöma någons kompetens vid arbete 

med människor eftersom det grundar sig i personkemi. Värdet i ens arbete 

kompenseras/speglas knappast i lönen. Utan assistenter hade de assistansberättigade dött. Så 

frågan är vad ett liv är värt vid lönesättningen. Med statens frigörande av sitt ansvar lyfts 

frågan ur den politiska agendan och får besvaras av företagen och deras kunder. 

Ett problem med att anställningsförhållanden är flexibla medför att yttre stimuli styr huruvida 

arbetsinsatsen utförs av genuint intresse för kunden eller för att klara av att betala sitt 

uppehälle. Assistanssamarbetet riskerar att bli ytligt och instabilt (jfr. Oddvar Eriksen 

2012:158), vilket står i motsättning till idealet att se långsiktigt på relationen till kunden och 

företaget. Man söker sig då till andra verksamheter samtidigt som man ständigt är medveten 

om att man kanske hade kunnat stanna kvar om aktörerna värdesatte ens kunskaper, insikter 

och goda argument för förändring och möjligheter för personlig utveckling snarare än att 

fokusera på att tjäna/spara pengar. Om assistenter, kunder och aktörer gick samman kunde de 

ju påverka samhällsutvecklingen med avseende på relevanta förhållanden för alla parter. Som 

situationen är nu uppstår ofta lojalitetsproblem och en dålig arbetsmiljö. Konsekvensen blir 

ökad sjukfrånvaro, mer flexibilitet när det omvända är önskvärt samtidigt som vikarier jobbar 

heltid istället för den ”fasta” personalen som i bästa fall är anställd för att jobba åtminstone   

75 %. 
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Sammanfattningsvis är det av stor vikt att reflektera över personlig assistans som en 

kommunikativ praktik då det säger något om maktstrukturerna i det vidare samhället. 

Språket/talet om personlig assistans utgör mer än en beskrivning av verkligheten. Det är något 

vi gör. Vi deltar i diskursiva praktiker som definierar vad som kan ses, vetas och göras. Därav 

är det viktigt att kritiskt granska språket vi använder för att konstituera och konstruera 

meningar om exempelvis personlig assistans (jfr. Moller 2007:44-45). NPM-kontexten 

besitter en diskursiv kraft som sätter agendan för diskussioner om personlig assistans och 

gränser för vad som är möjligt att säga och inte säga. Som sociala och kulturella aktörer bör vi 

återta talet om personlig assistans som grundar sig i praktiska utmaningar och ett reflexivt 

förhållningssätt. I följande avsnitt, som är det sista, uppmanar jag aktörer på 

funktionshindersområdet att göra sina röster hörda. 

6 REFLEXIVT VITTNESMÅL 

Om 1980-talet kännetecknades av den ’kulturella vändningen’ så har 1990-talet kännetecknats 

av den ’diskursiva vändningen’. Efter decennier av forskning som gett företräde för 

chefsperspektivet började forskare ifrågasätta för vem forskningsresultaten var till nytta. I 

ljuset av detta växte det fram forskning som syftade till att frigöra arbetare och ge makt åt de 

maktlösa såväl som att lyfta fram mångfalden av intressenter med varierande intressen i 

organisationerna, utöver chefer och medarbetare (Heide et al. 2012:70-72). I den här 

uppsatsen har jag försökt göra något liknande. 

Baserat på min arbetslivserfarenhet på funktionshindersområdet har jag tagit upp personlig 

assistans som ett objekt för reflektion och betraktat denna mänskliga form av verksamhet som 

en kommunikativ praktik där personliga assistenter i stor utsträckning utövar ett 

kommunikativt ledarskap. Genom att reflektera över de praktiska utmaningar som finns 

inbäddade i yrkesrollen har jag velat bryta upp etablerade tankestrukturer som framställer 

personlig assistans som ett lågstatusarbete som inte kräver några färdigheter. 

Givet att skrivandet av denna uppsats utgör ett privilegium få assistenter förunnat har jag 

strävat efter att utnyttja min position till att skapa en text som kan utgöra början på något nytt 

såsom en assistansverksamhet där mångfalden av röster agerar gränsöverskridande för 

kollektiv emancipation utan att några intressegrupper förfördelas över någon annan. 

Enligt min utvärdering av några ledarskapsformer framstod det transcendentella ledarskapet 

som eftersträvansvärt i personliga assistanssammanhang, i synnerhet då det involverar 

kontinuerligt kultiverande av ett ansvarsfullt och kritiskt förhållningssätt mot 

omdömet/förnuftet i kommunikation med andra. Öppenheten inför detta reflexiva 

förhållningssätt kan ses som en stor utmaning. Det beror framförallt på att den rådande New 

Public Management-kontexten begränsar möjligheten att tänka fritt och skapa något nytt. 

Eftersom att den personliga assistansen är både en horisontellt och vertikalt organiserad 

verksamhet samtidigt vill jag betona vikten av att ifrågasätta meningsskapande diskurser och 

den formativa NPM-kontexten för att lösa upp dominerande maktmekanismer i 

assistanssammanhang. På det viset kan aktörer på funktionshindersområdet finna sina 

individuella och kollektiva röster och bana vägen mot det ännu inte kända. 
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Personlig assistans betraktad som en kommunikativ praktik säger något om de vidare 

maktstrukturerna i samhället. Då NPM-kontextens diskursiva kraft har kommit att sätta 

agendan för diskussioner om personlig assistans menar jag att det är av stor vikt att återta talet 

om denna verksamhet som utgör en livsviktig och värdefull insats i assistansberättigades såväl 

som deras nära och käras liv. 

Ett sätt att göra detta är att mångfalden av aktörer på funktionshindersområdet avger reflexiva 

vittnesmål om sakernas ordning som en kritik mot dominerande diskurser (jfr. bell hooks i 

Sanders 1997:14). Reflexiva vittnesmål kunde bidra med att fler perspektiv framförs som blir 

början på något oanat. Det fundamentala målet att sträva efter borde vara att höra de 

marginaliserade rösterna medan de som vanligtvis dominerar samtalet lär sig att lyssna på ’de 

Andras’ perspektiv. Skapandet av sådana förutsättningar leder oss närmare idealet för den 

gränsöverskridande assistansverksamheten. 
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