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Abstrakt 
Att arbeta som personlig assistent liknar inte en normal arbetsplats. Arbetet sker oftast i 

brukarens hem där även brukarens familj i vissa fall bor. Det kan vara svårt att hantera vissa 

situationer själv och ingen vill ju inkräkta på en annan människas privatliv. Reglerna för vad 

som anses vara grundläggande behov som brukarna ska få hjälp med är i dagens läge otydliga. 

Det kan upplevas stressigt hos många personliga assistenter.  

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka den psykosociala arbetsmiljön hos personliga 

assistenter. Vi har intervjuat sex stycken personliga assistenter, vilka valdes ut via ett 

snöbollsurval. För att få chansen att kunna ställa följdfrågor och ha öppna svarsalternativ, 

använde vi oss av semistrukturerade frågor .Utgångsläget var ett kvalitativt synsätt för att 

fånga respondenternas egna talade ord och tankar kring sin psykosociala arbetsmiljö. 

Analysen har skett genom en kvalitativ innehållsanalys. Därefter inleddes transkibiering av 

intervjuerna ner till text. Texten lästes igenom flertalet gånger. Vi som författare ville finna 

likheter och olikheter och analyserade därför texten först lodrätt och sedan vågrätt. 

Avslutningsvis  summerades den samlade bilden till text. Resultatet visade på att det 

förekommer många tunga lyft och att nattarbete upplevdes jobbigt. Arbetsuppgifter får ofta 

lämnas kvar och många arbetsuppgifter upplevs som påfrestande. Gällande 

handlingsutrymmet hos personliga assistenter visade resultatet på att det både finns och inte 

finns. Resultaten visade att man ofta får hjälp av varandra att lösa arbetsuppgifter.  Kunskapen 

som krävs finns och de personliga ombuden anser att de utvecklas yrkesmässigt. 

Återhämtningen hos personliga assistenter visade sig vara bristfällig. 

 

Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, ledarskap, personlig assistent, Personlig assistans, stress,  
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Förord 

Vi vill passa på att tacka våran handledare Mikael Nordenmark för att han hjälpt oss enormt 

mycket i vårat uppsatsskrivande. Han har givit oss ett bra stöd och funnits där när vi behövt 

hjälp. Vi vill också tacka de sex personliga assistenter som helhjärtat ställde upp att bli 

intervjuade. Utan er alla skulle det ha varit omöjligt att genomföra den här uppsatsen. 
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1. Bakgrund 

Att arbeta som personlig assistent liknar inget annat arbete. Med anledning till att assistenter 

ofta arbetar ensamma, i skift och i direkt anslutning till brukarens hem. Intresset att studera 

den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter har växt fram just för att deras 

arbetssituation är unik. Det finns massvis med forskning kring ämnet men inte om 

arbetsgruppen personliga assistenter.  Vi anser att det behövs mer forskning kring 

arbetsgruppen personliga assistenter för att se hur de uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö. 

En av oss författare arbetar själv som personlig assistent. Vi är medvetna om att det kan 

påverka studiens resultat och har försökt att hantera det på bästa möjliga sätt. Detta har 

författaren gjort genom att försöka nollställa sig och inte ta med egna erfarenheter medan det 

också har varit en fördel då förkunskap finns. 

  

Idag beräknar man att 50 000 personer arbetar som personliga assistenter och i framtiden tror 

man att den siffran kommer nå upp till 60 000 personliga assistenter (Socialstyrelsen 2007). 

Att utgångspunkten personlig assistans ligger i de rättigheter som vissa personer med 

funktionshinder erhållit och som lagfästes med hjälp av den svenska handikappreformen år 

1994 (Larsson 2007). Personlig assistent som yrkesgrupp uppkom genom lagstiftningen. Det 

som är handikappolitiska målsättningen är att främja likhet i levnadsvillkor och delaktighet i 

samhällslivet för människor med funktionshinder (Socialstyrelsen 2007). 

 

1.1 Yrkesrollen personlig assistent  

Socialstyrelsen (2007) förklarar personlig assistans genom att det menas som ett personligt 

utformat stöd som ges i olika situationer och av ett begränsat antal personer. Man kan säga att 

man som personlig assistent ska fungera som personens armar och ben (Ahlström 2000). Det 

stöd som personliga assistenter ska ge, ska bara ges till de personer som på grund av sitt 

funktionshinder behöver hjälp med de grundläggande behoven i vardagen. Där personlig 

hygien, måltider, av och påklädning och att kommunicera med andra tillhör de grundläggande 

behoven. Det kan även finnas andra situationer där det behövs kvalificerad assistans som 

förutsätter ingående kunskaper om den enskildes hjälpbehov (Socialstyrelsen 2007). Som 

personlig assistent ska man även ge möjlighet till att studera eller arbeta och även ge 

individen möjlighet att delta i samhället som alla andra (Davidsson 2007). 
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Tillsammans med brukaren ska assistenten utföra sysslor som brukaren skulle ha gjort om 

funktionshindret inte hade existerat. Det händer ibland att den funktionshindrade är förälder 

och då ingår det att man ska hjälpa till med skötseln av barnet. Om den funktionshindrade 

lever med sin make eller maka så ska den funktionshindrade och assistenten samarbeta och 

dela göromålen med partnern (Ahlström 2000). Att kunna samarbeta tillsammans med 

brukaren underlättar i allra högsta grad arbetsuppgifterna (Fagerlund 2003).  

 

Det förekommer ofta att man arbetar ensam och arbetet utförs i stor del i den 

funktionshindrades hem (Ahlström 2000). Det är därför bra att ha utgångspunkten att hålla i 

minnet att man som personlig assistent arbetar i brukarens hem istället för att inta perspektivet 

att brukaren bor på ens arbetsplats. Som personlig assistent krävs det att man ständig har 

eftertanke att respektera integritet och gränser. Man måste kunna reflektera över sig själv och 

sina handlingar. Det ställer även stora krav på att vara flexibel som personlig assistent då det 

är viktigt att kunna anpassa sig till de situationer som uppstår att vara ”här och nu” (Fagerlund 

2003). Det handlar även ofta om att assistera i hemmet, i skola och på arbetsplatser såväl som 

under fritidsaktiviteter. Arbetet kan skilja sig enormt mycket beroende vilken brukare man är 

hos (Socialstyrelsen 2007). 

 

Många som arbetar som personlig assistent har arbetsuppgifter som dagligen innebär tungt 

arbete, man måste dagligen lyfta tunga saker (Socialstyrelsen 2007). Som personlig assistent 

har man även tystnadsplikt. Det innebär att det som den personliga assistenten  vet om 

brukaren får man inte yttra sig om till någon annan som inte har professionell kontakt med 

personen (Fagerlund 2003). 

 

Arbetsvillkoren för personliga assistenter är tämligen unika men trots det är det få studier som 

har undersökt hur de ser på sin arbetssituation. Vår studie har i målsättning att fylla en del av 

denna kunskapslucka genom att analysera hur personliga assistenter upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö.  

 

Nästkommande del kommer vi att diskutera olika begrepp som har med den psykosociala 

arbetsmiljön att göra.  
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1.2 Psykosocial arbetsmiljö och arbetsrelaterad stress 

En definition på arbetsrelaterad stress som arbetsmiljöbyrån tagit fram är att man upplever 

arbetsrelaterad stress om man har för stora krav och när man inte har förmåga att klara av 

dem. Man menar att risken för arbetsrelaterad stress finns på de jobb som har egenskaper som 

till exempel låg kontroll, lågt socialt stöd, små utvecklingsmöjligheter, anställningsotrygghet 

och förekomst av psykiska trakasserier ( European Communities, 2009). 

 

Arbetsrelaterad stress definieras som ett mönster av emotionella, kognitiva, beteendemässiga 

och fysiologiska reaktioner på arbetets innehåll som är negativt och skadligt. Det man känner 

är ofta att man inte klarar av arbetet och man får ångest (European Commission 2000). Att 

definiera stress är svårt, det finns idag många olika definitioner. Arbetsmiljöverkets definition 

på stress är att det kan uppstå då kraven och förväntningarna inte stämmer överens med 

individens förutsättningar. Effekten av ohälsa får även återverkningar i arbetsgruppen och 

organisationen, inte enbart hos den enskilda individen (Blomkvist 2007). 

 

De påfrestningar som vi möter i vardagen påverkar oss olika. Det finns ett antal generella 

stressfaktorer som man har sett har ett samband med stress. Stressfaktorerna skiljer sig olika 

mellan människor, det kan även skilja sig hos en och samma individ vid olika tidpunkter i 

livet. Det som avgör hur vi reagerar är tidigare erfarenheter, hur vi upplever och tolkar 

händelsen och vår allmänna hälsa. Några exempel på dessa stressfaktorer är för hög 

arbetsbelastning men kan även vara låg arbetsbelastning, då vi kanske inte känner oss 

behövda, lågt inflytande och bristande stöd i arbetet. När man talar om stressfaktorer i 

arbetslivet så är det i huvudsak kopplade till arbetets utformning, organisation och ledning 

och till sociala relationer på arbetsplatsen (Blomkvist 2007). 

 

Stressreaktioner som kan leda till ohälsa är om belastningen är långvariga, höga och inte kan 

påverkas. Det ger slitage att ha en belastning som man varken kan påverka eller hantera.  

Ständig påfrestning och bristande återhämtning minskar produktionen av hormoner som 

reparerar och bygger upp kroppen. Det som blir vid långvarig påfrestning är uttröttning, 

därför är det viktigt att förebygga ohälsa och genom att göra det är det viktigt med vila och 

återhämtning (Blomkvist 2007). 
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1.3.1 Karasek & Theorells krav – kontroll och stöd modell 

Robert Karasek lanserade på -70 talet en modell för att analysera arbetsrelaterade 

stressfaktorer som förklaringsvariabler till hjärt- kärlsjukdomar. Hans s.k. krav och kontroll 

modell har därefter utvecklats tillsammans med Töres Theorell och har blivit den dominerade 

modellen för att analysera psykosociala arbetsförhållanden och deras effekt på hälsa.  

Enligt denna modell är förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll i 

arbetssituationen avgörande för om arbetet leder till negativ eller positiv stress. En hög nivå 

av yttre krav i kombination med en låg nivå av personlig kontroll, skapar ett tillstånd av 

negativ spänning som på sikt kan leda till psykisk och/eller fysisk ohälsa (Karasek & 

Theorell, 1990).  

 

Höga krav i arbetet i kombination med små påverkansmöjligheter och brist på stöd är 

betydande orsaker till stress i arbetslivet. Andra sidan kan höga krav i samband med stora 

påverkansmöjligheter i arbetet ge motivation till inlärning och personlig utveckling. Är man 

alltför förtjust i sitt arbete kan det leda till att man arbetar för mycket samtidigt som man 

glömmer bort att återhämta sig, vilket kan leda till att arbetssituationen blir påfrestande 

(Karasek & Theorell 1990). 

 

Låga krav i samband med stora påverkansmöjligheter i arbetet gör att individen inte får 

utmaningar i arbetet men har den kunskap som behövs för att klara av arbetet. Situationer med 

låga krav och små påverkansmöjligheter som exempelvis handlingsutrymme kan skapa en 

omotiverad arbetsmiljö som kan ge låg arbetsmotivation (Karasek & Theorell 1990). Det kan 

vara en stressfaktor hos arbetstagare som många inte tänker på. För att motverka denna 

stressfaktor är det viktigt att man ser till att arbetstagarna har befogenhet i sitt arbete och 

handlingsutrymme. Det är viktigt att man kan prioritera sina arbetsuppgifter och påverka 

tidsplaneringen. Faktorer som sätter stop för handlingsutrymmet i arbetet är t.ex. hög 

arbetsbelastning och snäva tidsramar. Det är viktigt att man får vara med att planera arbetet 

och för att en arbetstagare ska kunna vara med och planera krävs det att man lämnar korrekt 

och tillräcklig information i tid (Blomkvist 2007). 
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Stöd kan fungera som ett skydd mot stress. Det kan vara stöd och vägledning från chefer eller 

arbetsledare men även från kollegor och vänner i form av samspel, trygghet och pålitlighet. 

Andra former av stöd är tekniskt och administrativt stöd i arbetet (Karasek & Theorell 1990). 

När det gäller trivsel i arbetet så ger gemenskap och trivsel både arbetsglädje och effektivitet. 

Det är viktigt att man ger varandra ett positivt bemötande och uppmuntran i arbetet. För att 

minska risker för konflikter är det viktigt att man har tydliga värderingar, regler och 

förhållningssätt. För att få den mentala avlastning som vi behöver är det viktigt att man 

känner stöd från sina arbetskamrater och att vi känner att vi kan tala i förtroende med dem 

(Blomkvist 2007). 

 

 

 

Enligt modellen är den ”idealiska” situationen hög kontroll, låga krav och ett bra stöd. Den 

sämsta situationen för hälsan är en ”iso-spänd” situation med höga krav samtidigt som man 

har låg kontroll och lite stöd (Karasek & Theorell 1990).  

 

1.3.2 Fysisk arbetsbelastning  

Ytterligare en faktor av betydelse för den psykosociala arbetsmiljön är den fysiska 

arbetsbelastningen. Människans kropp är gjord för rörelse. För att kunna underhålla kroppens 
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funktioner behövs en lagom blandning av rörelse, belastning och återhämtning. Vid 

bedömning av en arbetssituation används ofta begreppet belastnings dos som mått på den 

sammanlagda arbetsbelastningen. Dosen beräknas som en kombination av hur mycket, hur 

tungt, hur ofta samt hur länge vi arbetat. Det är lätt att förstå att en hög arbetsbelastnings dos 

kan vara nedbrytande på kroppens vävnader, men även för låga doser kan ha negativa effekter 

som kan vara svåra att inse.  

 

Faktorer som kan bidra till belastningsbesvär är bland annat psykisk belastning som i sin tur 

kan orsaka muskelspänningar och därmed förstärka den fysiska belastningen, såsom stark 

tidspress, för höga krav på sig själv eller från andra eller bristande handlingsutrymme samt 

bristfälligt stöd. Samtidigt kan fysiskt arbete som medför att rörelser upprepas på ett ensidigt 

monotont sätt påverka psyket negativt.  

 

Människor har olika förutsättningar att klara av fysiska krav. Förutsättningarna varierar med 

fysisk och psykiska krafter, kroppsmått, kön, ålder erfarenhet, kondition och motivation. 

Utgångspunkten i arbetsmiljölagen är att balans mellan arbetskrav och människans 

förutsättningar i första hand skall skapas genom att arbetet anpassas till människan. Det är 

därmed viktigt att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika förutsättningar vad gäller 

belastningar och därmed risk för ohälsa (AFS 1998: 01, Arbetsmiljöverket).  

 

1.3.3 Återhämtning 

Ytterligare en faktor av betydelse för risken att uppleva arbetsrelaterad stress är graden av  

återhämtning mellan arbetspassen. Återhämtning innebär inte bara god sömn utan också 

förmåga att slappna av och varva ner (Åkerstedt 1996). Jämväl att få tillräckligt med vila och 

återhämtning mellan två arbetspass är viktigt, och framför allt efter man har jobbat flera nätter 

i rad behövs en längre viloperiod (Blomkvist 2007). 

  

Så fort man själv har möjlighet att förlägga sin arbetstid blir allt enklare och genom att kunna 

påverka sina arbetstider så ökar även trivseln i arbetet. Arbetstiden måste självklart kunna 

anpassas efter verksamhetens och produktionens krav. Det är likaså viktigt att kunna ta 

kortare pauser under sin arbetstid då man kan småprata med sina arbetskamrater, och särskilt 

viktigt när arbetet är intensivt och krävande. Dels att ha möjligheten till att återhämta sig 

under matrasterna (Blomkvist). 
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1.3.4 Ledarskap  

Ytterligare en faktor av betydelse för den psykosociala arbetsmiljön är hur ledarskapet är. 

Idag utgör vård och omsorg den största branschen när det gäller antalet anställda. Viktigt för 

ledare inom vård och omsorg är att de är lyhörda, bra på att skapa dialog och har ett 

omvärldsperspektiv. Det är viktigt för att man som ledare ska kunna ändra inriktning med 

hänsyn till vad brukare, anhöriga och beställare önskar. Man pratar i vård och omsorg om 

handledning, med det menar man en metod som syftar till att hjälpa medarbetarna till att bli 

medveten om sin yrkesroll. Det är viktigt att man kan utveckla och förändra sin yrkesroll till 

brukarens behov (Lundin 2010).  

 

Det finns en rad viktiga egenskaper hos en ledare då det gäller deras personlighet och 

beteende. Att därmed kunna ha förmågan att anpassa sitt beteende till individerna i gruppen. 

Det är också viktigt för en ledare att bevara företagskulturen. I påfrestande arbetsmiljöer kan 

det vara svårt att bevara en hög etik för en ledare (Lundin 2010). Likaså ha ett tydligt 

iakttagbart eget engagemang, man kanske inte alltid kan gå hem den tid man slutar ifall det 

tillkommit någon arbetsuppgift som arbetslaget skulle må bra av att det löses snarast möjligt 

(Åberg 1996).  

 

Ledning är att man har inflytande över en större eller mindre grupp individer som är 

underordnade. Det är individens kompetens och egenskaper som utgör om man blir utsedd 

ledare. Viktiga egenskaper hos en ledare är att man kan motivera sina medarbetare, organisera 

och samordna arbetet så att målen för gruppen uppnås (Kaufmann 2005). En ledare ska också 

kunna skapa de bästa förutsättningarna för verksamheten. Får man medarbetarna att 

samarbeta så att de drar åt samma håll så kan all den samlade kompetensen utnyttjas, vilket 

leder till att målen effektivt kan uppnås. Att ledaren har förmåga att kommunicera med sina 

medarbetare och vara bra på att bygga relationer leder till framgångsrikt ledarskap. Det har att 

göra med ledarens syn på medarbetarna och hur ledaren uppfattar deras drivkrafter och 

motivation (Lundin 2010). 

 

Framgångsrika chefer och ledare utmärks genom att de är aktiva i sitt ledarskap, närvarande 

på arbetsplatsen, leder verksamheten och har kunskaper om hur goda arbetsmiljöer skapas. En 

chef eller arbetsledare är också bra på att uppmärksamma risker och brister i arbetsmiljön som 
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förekommer och är informerade om arbetsskador och annan arbetsrelaterad ohälsa (Blomkvist 

2007).  

 

Arbetsmiljölagen är en lag som gör att arbetsgivarna är skyldiga att planera och organisera 

arbetet så att man som anställd inte blir utsatt för fysisk eller psykisk ohälsa (Rinnan 1994). 

Som ledare bör man tillsammans med medarbetarna ha något som  kallas återkoppling. Med 

återkoppling ger man medarbetarna positiva och negativa synpunkter på hans/hennes insatser 

och samtidigt kan man fånga upp medarbetarens synpunkter och idéer (Lundin 2010). 

 

1.3.5 Kunskap och utvecklingsmöjligheter 

Även att ha tillräckliga kunskaper för att utföra sina arbetsuppgifter är av vikt för att minska  

risken för påfrestningar samtidigt som det ger trygghet och bidrar till god självkänsla. Det är 

arbetsgivarens ansvar att undersöka arbetstagarens behov av kunskap och att kunskaperna 

kompletteras där det behövs. Det gäller särskilt vid förändrade arbetsuppgifter eller när 

arbetstagaren varit frånvarande från arbetet under en längre tid (Arbetsmiljöverket). 

 

Med ökad kompetens stärks självkänslan och risken för ohälsa minskar (Arbetsmiljöverket). 

Personlig och yrkesmässig utveckling är en grundprincip där arbetets krav och människans 

egna förutsättningar och ambitioner skall vara i så god samklang som möjligt. Arbetet bör ge 

den enskilde möjligheten att utnyttja sina kunskaper och sin skicklighet, och helst också ge 

möjlighet att fortlöpande utveckla sina kunskaper och få nya erfarenheter. Många behöver 

också få utlopp för känslor och fantasi i arbetet (AFS 1980:14, Arbetsmiljöverket).  

 

Att ge handledning syftar till att bygga upp arbetstagarens yrkesmässiga kompetens och ge 

hjälp att bemöta svåra uppgifter utan att ta skada. Handledning ges under särskilda samtal 

med en eller flera arbetstagare. Handledning kan ge både känslomässigt stöd och bidra till 

kompetensutveckling. Professionell handledning kan vara en betydande åtgärd mot stress, 

särskilt inom så kallade människovårdande yrken där arbetstagaren som person är det främsta 

”arbetshjälpmedlet”. Handledning kan också mildra psykisk påfrestning i många andra 

sammanhang (Arbetsmiljöverket).  

 

1.3.6 Tidigare forskning om arbetsmiljön hos personliga assistenter  

I Örebro gjorde man en kvalitativ studie med 30 stycken personliga assistenter och utav dem 

var det inte många assistenter som inte trivdes med sitt yrke. Assistenterna som intervjuades 
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tyckte att det som underlättade deras arbetssituation var att få uppskattning av sin brukare, att 

de själva har en positiv inställning och delar brukarens intresse. Studien i Örebro visade också 

på organisationsmässiga problem som tillsammans integrerar och påverkar de personliga 

assistenternas arbetssituation och arbetstillfredsställelse. Det framkom även i samma studie att 

personliga assistenter kände sig okunniga om brukarens sjukdom, medicinering och om 

näringsriktig diet. Den utbildning som de fått på endagskurser ansåg de inte räcka. De 

personliga assistenterna kände  att de började tvivla på sig själva i och med att de saknade 

kunskap (Ahlström, et.al 2001). 

 

I socialstyrelsens studie (2005) angående personliga assistenters arbetssituation, framkom det 

att en rad studier visar att assistenter själva i hög grad efterlyser utbildning i form av 

fortbildning. Utbildningsbehovet enligt assistenterna var kunskap om den egna brukarens 

sjukdom, lyftteknik samt om lagstiftning. Samtidigt efterlyser de personalträffar och 

handledning. Detta kan vittna om både behovet av relevant kunskap kopplad till den egna 

arbetssituationen och ett sätt att hantera den ensamma arbetssituationen. Något annat som 

framkom var personliga assistenters upplevelse av organisationsmässiga problem. Där 

konstaterades det att ensamhet näst efter kunskapsbrister är den svårighet som är vanligast. De 

strategier som assistenterna använde sig av när det uppkom svårigheter var att rådfråga och 

söka socialt stöd. 

 

I rapporten från arbetsmiljöverket (2001:15) framkom det att arbetsuppgifterna som ska 

utföras av de personliga assistenterna är förenat med  svårigheter. Där enkäterna enligt studien 

kan identifiera ett antal situationer där en otydlig beskrivning av arbetets innehåll kan tänkas 

vara negativt för den personliga assistenten ur ett arbetsmiljöperspektiv. Som exempel nämns 

introduktionen av en ny assistent, vid sjukvikariat för ordinarie assistent, där brukaren har 

önskemål som är svåra att tillgodose och där olika assistenter anställda hos samma brukare 

arbetar på markant olika sätt. Det är heller inte helt ovanligt med situationer där anhöriga har 

förväntningar och synpunkter på assistentens innehåll som avviker från den personliga 

assistentens uppfattning. Utav de 42 personliga assistenter som ingick i studien var det 10 som 

svarade att de inte hade någon arbetsbeskrivning, 15 att de hade övergripande formulering och 

16 att deras arbetsbeskrivning var ganska detaljerad. Något annat som togs var att de 

arbetsledare som ingick i studien var medvetna om att de råder en brist i beskrivning av 

arbetsuppgifterna och att de går att göra dessa tydligare men att det var svårt att veta hur 

noggrant dessa bör beskrivas. Ytterligare framkom det att introduktionen till arbetet som 
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personlig assistent tycks i huvudsak ske genom en kortare kontakt med enhetschefen eller 

arbetsledare. Därefter sker den i huvudsakliga introduktionen genom att ”gå bredvid” en 

kollega.   

 

Socialstyrelsen (1997) gjorde en studie om arbetsolyckor hos personliga assistenter och där 

kom man fram till att de vanligaste händelserna för arbetsskador var överbelastning vid lyft, 

skadad av person eller djur, fall, överbelastning av kroppsdel och fordons skada. 

Överbelastning vid lyft var den som var den vanligaste förekommande. Man kom även fram 

till att när det gällde skadans art så var stukning, vrickning och sträckning de vanligaste. I 

samma studie som socialstyrelsen gjort om sjukfrånvaro så fanns ingen sjukfrånvaro statistik 

framtagen för assistenterna för kommunen, men 21 av de privata företagen och kooperativen 

uppgivit sjukfrånvaro på 1,8 % av utförda assistanstimmar. Bland de egna arbetsgivarna är 

sjukfrånvaron 0,5 % av assistanstimmarna.  

 

Enligt ovan finns det trots allt en del forskning om personliga assistenter, men dock bristfällig. 

Vi vill med denna studie försöka tillföra mer kunskap genom att intervjua 6 stycken 

personliga assistenter för att undersöka hur personliga assistenter uppfattar den psykosociala 

arbetsmiljön. 

 

2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön uppfattas av personliga 

assistenter 

 

2.1 Frågeställningar  

Vi har valt att avgränsa våra frågeställningar till de som redovisas här nedanför. 
 

• Fysisk arbetsbelastning 
 Hur ser arbetsbelastningen ut för personliga assistenter? 
 

• Handlingsutrymme  
Kan man som personlig assistent vara med och påverka/prioritera sina arbetsuppgifter? 
 

• Stöd 
Hur ser det sociala stödet ut hos personliga assistenter? 
 

• Ledarskap 
Hur ser ledarskapet ut bland personliga assistenter?  



15 

 
• Kunskap och utveckling 

Har man tillräckligt med kunskap och utvecklas man på sitt arbete som personlig assistent? 
 

• Återhämtning 
Har man tid för vila mellan arbetspassen? 

 

3 Metodavsnitt 

Här kommer vi bland annat diskutera val av forskningsstrategi samt vilken urvalsmetod vi 

använt. Jämväl ta upp hur intervjugenomförandet gick till och vilket tillvägagångssätt vi 

använt oss a vid analysen och vilka etiska aspekter vi valt. 

 

3.1 Val av forskningsstrategi och metod 

Studiens syfte var att undersöka hur personliga assistenter uppfattar sin psykosociala 

arbetsmiljö. För att på bästa sätt besvara syftet med uppsatsen valdes en kvalitativ ansats. Ett 

kvalitativt synsätt  intresserar sig mera mot individen. Man ställer sig frågan hur individen 

tolkar och formar sin egen verklighet (Backman 1998). Genom att vi valde ett kvalitativt 

synsätt kunde vi inrikta oss på hur respondenterna tolkar sin psykosociala arbetssituation. 

Studien utgick ifrån semistrukturerade intervjuer med sex stycken personliga assistenter. I en 

semistrukturerad intervju, kan man ha förutbestämda frågor eller konstruerade frågor, 

kompletterade med följdfrågor (Kvale 1997). Vi ställde ett antal semistrukturerade frågor med 

ett antal följdfrågor. Följdfrågorna behövde inte ställas till varje respondent utan vi valde att 

ställa dem då vi inte redan fått svar på dem.  

 

Frågorna som vi ställde var uppdelade i 6 olika kategorier:  arbetsbelastning, 

handlingsutrymme, stöd, ledarskap, kunskap och utveckling samt återhämtning. Samma 

frågor ställdes till alla som intervjuades och frågorna hade öppna svarsalternativ. Vi ville ge 

dem som intervjuades samma chans att säga sin åsikt om samma saker.  Det var viktigt för oss 

att kunna ställa följdfrågor och få höra respondenternas egna ord. Det gjorde att vi valde en 

semistrukturerad intervju och valde bort strukturerad intervju. För att på ett bra sätt hålla oss 

inom det vi vill få svar på valdes även ostrukturerade intervjuer bort.  

 

3.2 Urval 

Vi har använt oss av ett snöbollsurval som är ett icke slumpmässigt urval av personer där man 

via redan valda personer letar sig fram till de som är aktuella att ta med i urvalet. En av oss 
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författare, har med hjälp av att fråga  bekanta om de kände någon som arbetar som personlig 

assistent, fått tag i sex personliga assistenter som ville delta i studien. Urvalskriterium var att 

det skulle vara personliga assistenter från olika företag, varierande ålder och att de inte skulle 

arbeta hos samma brukare. Med hjälp av att vi använde oss av ett snöbollsurval fick vi tag i 

personliga assistenter i varierande ålder  från fyra olika företag och som arbetade med olika 

brukare. Detta åstadkoms genom att den av oss som frågade bekanta även talade om våra 

urvalskriterier. Då en av oss författare arbetar som personlig assistent var det också viktigt att 

författaren inte kände de som valdes ut via snöbollsurvalet.   

 

I en kvalitativ intervjustudie tenderar antalet personer bli för många eller för lite. Vi valde att 

intervjua sex personer för att kunna göra mer ingående tolkningar av intervjuerna. Det blir 

svårt att göra en  mer ingående tolkning av intervjuerna om antalet intervjupersoner blir för 

många enligt (Kvale 2009).  

 

3.3 Intervjugenomförandet  

När vi fått tag i respondenterna så ringde vi upp dem och berättade om studien och bad om att 

få skicka ut ett e-mail (bilaga 2) med mer information. Efter någon dag då de hunnit läsa e-

mailet ringde vi upp dem och då fick de bestämma om de ville delta i studien eller inte. Om 

de tackade ja bokades tid för intervju. Intervjupersonerna fick själva bestämma vart intervjun 

skulle äga rum. Fem stycken valde att bli intervjuade hemma hos sig själva och en på ett 

grupprum på biblioteket. Ingen av de tillfrågade tackade nej till att delta i studien och vi fick 

väldig positiv respons av de tillfrågade. Vid intervjutillfället frågade den av oss som 

intervjuade om det var ok att banda inspelningen. Vi berättade även mer om syftet med 

studien. Innan intervjun började frågade vi också om intervjupersonen hade några frågor. 

Intervjupersonerna fick ställa frågor som de hade och sen startade intervjuerna. Varje intervju 

tog cirka 30 minuter att göra. Direkt efter varje intervju transkriberades intervjun till text. 

Kvale (2009) förklarar att transkribera innebär att man transformerar, det vill säga att man 

ändrar en form till en annan.  

 

3.4 Analysmetod 

Transkriberingarna gjordes av den person som intervjuade direkt efter varje intervjutillfälle.  

Analysmetoden kan underlättas i det kvalitativa förfarandet om man innan observationen 

påbörjas gör en grov kategorisering Backman (1998). Vi delade upp frågorna till intervjun i 

kategorierna arbetsbelastning, stöd, handlingsutrymme, ledarskap, kunskap och utveckling 
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och återhämtning. Detta för att underlätta analysmetoden i senare skede. Redan i frågeguiden 

hade vi tydlig struktur på kategorierna. Där vi delade upp analysen i dess olika kategorier och 

presenterat dem i resultatdelen under vardera kategorirubriken. Vi har även valt att använda 

oss av dessa kategorier i resultatdiskussionen.  

 

Det finns två huvudinriktningar inom innehållsanalys: en kvantitativ och en kvalitativ gren. 

Innehållsanalysen kan göras med olika abstraktionsnivåer. Man kan välja att se till det 

manifesta innehållet, det som faktiskt sägs i texten. Det andra alternativet är att man 

analyserar det latenta innehållet vilket innebär att forskaren gör en tolkning (Granheim och 

Lundman 2004). Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys där vi har analyserat det 

latenta innehållet. Vi startade vår analys genom att läsa igenom intervjuerna flera gånger efter 

att de har transkriberats för att få en insyn i dem.  Enligt Granheim och Lundman (2004) så 

plockar man ner meningsbärande enheter i materialet inom varje kategori och sedan gör man 

kondenseringar av de meningsbärande enheterna. Vi valde ut meningsbärande enheter som 

sedan kondenserades i syfte att korta ner innehållet.  

 

Med anledning till att vi som författare ville finna likheter eller olikheter i kategorierna  

analyserade vi intervjuerna först lodrätt och sen vågrätt, vilket rekommenderas av flera 

intervjuskrifter enligt  Thomsson (2002). Genom att vi analyserade dem lodrätt ställdes varje 

intervju mot syftet och frågeställningarna. Sedan då vi analyserade intervjuerna vågrätt 

noterades likheter och olikheter i intervjuerna. Efter att vi gjort detta gick vi vidare genom att 

vi summerade den samlade bilden av upplevelser till en samlad text. Den samlade texten 

redovisas i resultatdelen. Vi har även valt att ta ut talande citat från de meningsbärande 

enheterna vi valt, för att förstärka resultatet.  

 

 3.5 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna som vi har använt mig utav är vetenskapsrådets principer. 

Vetenskapsrådet delar upp sina principer i 4 huvudkategorier och det är dessa 4 

huvudkategorier vi använt oss av.  

 

1. Informationskravet: Innebär att man ska som forskare informera 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. Vi som forskare ska upplysa dem om att det är frivilligt att delta och 

att de kan när som helst avbryta sin medverkan i studien. 
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Innan intervjun skedde rum så skickade vi ut ett e-mail (bilaga 2) där det stod klart och tydligt 

om deras uppgift i projektet och villkoren som gällde för deras deltagande. Vi skrev också 

klart och tydligt att man när som helst kunde avbryta sin medverkan och att det var frivilligt 

att delta. De fick efter att ha läst e-mail brevet bestämma om de ville delta eller inte. Genom 

att göra detta anser vi att informationskravet är uppfyllt. 

 

2. Samtyckeskravet: Man ska som forskare inhämta undersökningsdeltagarnas samtycke. 

De som deltar i undersökningen skall själva kunna bestämma om hur länge och på 

vilka villkor de ska delta. Utan att få negativa följder ska de när som helst kunna 

avbryta studien. Om de väljer att avbryta sin medverkan så får de inte utsättas för 

otillbörlig påtryckning eller påverkan.  

 

Samtyckeskravet anser vi att vi har uppnått då vi tillsammans med respondenterna har bestämt 

plats för intervjun. De fick bestämma innan intervjun om det var ok att vi använde oss utav en 

bandspelare under intervjun. Ingen har velat avbryta intervjun men vi hade inte på något sätt 

påverkat dem om så var fallet.  

 

3. Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter i en undersökning ska man ge största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna ska lagras så ingen annan än behöriga kan ta 

del av dem. All den informationen om identifierbara personer skall antecknas, lagras 

och avrapporteras, detta så ingen kan identifiera dem.  

 

Det är enbart vi författare som har haft tillgång till all material och efter varje transkribering 

så har det inspelade raderas. Transkriberingen kommer att förstöras så fort uppsatsen är 

godkänd och klar. Vi har lagrat materialet så att ingen annan har kunnat komma i kontakt med 

det. Vi har valt att inte ta med material i uppsatsen som har kunnat identifiera personen eller 

hos vilken arbetsplats personen arbetar på. Vi anser att vi har uppfyllt konfidentialitetskravet. 

 
4. Nyttjandekravet:  De uppgifter som är insamlade om enskilda personer får enbart 

användas till forskningens ändamål. 
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Nyttjandekravet anser vi är uppnått då informationen som vi har fått in enbart använts till 

forskningens ändamål. All material kommer att förstöras då c-uppsatsen är färdig och 

godkänd.  

 

3.6 Studiens reliabilitet och validitet  

Om resultaten i en studie är giltiga så har den en god reliabilitet (Thomasson 2010).   

Det handlar om hur forskaren har använt sina metoder och hur tillförlitliga resultaten är. Man 

kan diskutera reliabiliteten i förhållande till intervjufrågorna. Om intervjuaren har ställt 

ledande frågor och om analyserna är gjorda utifrån de resultat som man fått under intervjuerna 

är transkriberingen från tal till skrift tillförlitliga (Kvale 1997). Reliabilitet handlar även om 

man använt sig av en metod som är tillräckligt tillförlitlig och om man noggrant studerat det 

som man avsett att studera (Thomasson 2010). Vi valde att inte ställa ledande frågor då vikten 

låg på de intervjuades egna ord och erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön. 

Transkriberingarna av det inspelade materialet till skrift skedde direkt efter varje slutförd 

intervju för att ha det så färskt i minnet som möjligt. Genom att transkribera direkt ville vi 

minska risken att göra eventuella fel i transkriberingen. Vi har enbart studerat det vi skulle 

studera och vi anser att metoden vi valde var den som passade bäst i relation till vårt syfte. 

Analysen av intervjuerna har skett utifrån de frågeställningar vi hade. Vi anser att studien har 

en god reliabilitet utifrån de kriterier som nämnts ovan.  

 

Det som man avser att undersöka i studien har att göra med validiteten. I vilken utsträckning 

har man undersökt det som man avsett att undersöka? För att hålla en god validitet i studien så 

har vi, genom att ha en semistrukturerad intervjumall, kunnat hålla oss inom studiens syfte. 

Samtliga respondenter arbetar som personlig assistent och har erfarenhet inom yrket vilket gör 

att validiteten i studien ökar.  

 

4 Resultat 

I det här avsnittet kommer vi att redovisa resultatet av intervjuerna. Vi kommer inte ta med 

material som kan identifiera respondenterna, detta för att garantera deras anonymitet. Vi hade 

innan intervjun tagit fram sex olika kategorier: handlingsutrymme, ledarskap, återhämtning, 

kunskap och utveckling, arbetsbelastning samt stöd. Intervjuresultaten kommer att redovisas 

under vardera kategorin. De meningsbärande enheter vi valt att ta med som citat i texten har 

vi skrivit (…) då ord eller meningar utelämnats och (---) då vi utelämnat längre stycken.  
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4.1 Arbetsbelastning 

Under denna rubrik presenteras hur personliga assistenter ser på sin arbetsmängd, om tiden 

räcker till för att genomföra arbetsuppgifterna, om det finns några psykiskt påfrestande 

arbetsuppgifter och om man vet vad som krävs av en i sitt arbete. 

 

Något som framkom i intervjuerna var att man inte ansåg arbetsmängden som acceptabel på 

grund av ensamarbete och att den brukare man arbetar för var beviljad för få timmar.  Fyra av 

de sex personliga assistenterna ansåg inte att arbetsmängden var acceptabel. Tunga lyft och 

nattarbete var något som gjorde att det blev jobbigt att arbeta. 

 
”(...) med åren så blir man ju tröttare och jag har väl nu senare tid börjat fundera på att sluta 

eftersom jag inte längre orkar med lika mycket det är ju en del tunga lyft” 

 

Att brukaren var beviljad för få timmar gjorde att respondenterna kände att arbetsmängden 

inte var acceptabel. De som intervjuades ansåg att man då fick slita hårdare för att hinna med 

allt nödvändigt som man ska göra, men respondenterna ansåg inte att det var företagets fel. 

Att behöva följa rutiner och inte kunna lägga upp sitt arbete som man själv ville gjorde att en 

av intervjupersonerna inte ansåg att arbetsmängden var acceptabel.  

 
”(...) nej det tycker jag faktiskt inte fast det är ju så att det är ju inte företagets fel utan det är 

ju för att hon har för få timmar vi skulle behöva mycket mer timmar på den här personen” 

 

En av de tillfrågade arbetar hos två olika brukare och ansåg att det var ett bra arbetssätt och att 

arbetsmängden är acceptabel. 

 

Alla intervjupersoner nämnde att de någon gång får lämna kvar arbetsuppgifter för att tiden 

inte räckt till. Två av dem ansåg att det hände väldigt sällan medan de andra ansåg att det 

hände ofta. Det var saker som för få timmar och för mycket aktiviteter som gjorde att tiden 

inte räckte till för att genomföra arbetsuppgifterna. Flertalet av respondenterna uttryckte att 

det var vanligt att man lämnade kvar arbetsuppgifter, det var inget man blev sura på varandra 

för.  

 



21 

”Ja det gör den för det mesta det är klart vissa dagar kan det vara extra mycket som 

tandläkarbesök och läkarbesök samtidigt som man har städdag men då fårman ju lämna kvar 

städandet till dem som byter av (---)” 

 

Några nämnde i intervjun att man försöker så gott man kan att göra alla arbetsuppgifter men 

att man då i vissa fall fick stressa för att hinna. De flesta menade att man inte ville lämna kvar 

för mycket till dem som byter av en.  

 
” Ja det händer men det händer ju även mig att folk gör så vi är ju vana med det på min 

arbetsplats det är ingen som någon annan blir sur över utan vi gör alla det (---)” 

 

Utav de sex personliga assistenter som intervjuades nämnde två stycken att det var psykiskt 

påfrestande att se brukaren bli sämre. Respondenterna kände sig otillräckliga för att de inte 

kunde göra något åt det. En annan uppgav att det var psykiskt påfrestande att arbeta nätter.  

 

”(...) det tar ju psykiskt på mig som är äldre och inte klarar av att jobba nätter som mina 

yngre medarbetare sömnen blir ju störd och de gånger då jag arbetat mycket nätter kan jag 

känna mig enormt stressad att hinna med mina vardagliga saker (…) ” 

 

En person tycket att det var psykiskt påfrestande att se brukarens familj ta avstånd från 

brukaren och att se hur illa brukaren mår av det. En annan angav att det var psykiskt 

påfrestande att inte ha något att säga till om och att känna sig osäker på vad man ska göra.  

 

”  Ja visst finns det ju det jag menar man är ju uppe i en annans människas liv och får se hur 

han lever och hur han har det med familj och vänner som inte bryr sig riktigt om han (…) ” 

 

Enbart en person sa sig inte ha några psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. Anledningen till 

det var att personen ansåg sig ha för stor erfarenhet inom psykiatrin för att känna sig ha 

psykiskt påfrestande arbetsuppgifter.  

 

Alla intervjupersoner anser att de vet vad som krävs av en, det var bara en som var lite osäker 

i och med att reglerna var diffusa och önskade att de var lättare att tyda.  

 

Sammanfattningsvis visar den här delen att mer än hälften ansåg att arbetsmängden inte var 

acceptabel. Många tunga lyft och att arbeta nätter var två faktorer som gjorde att man ansåg 

att arbetsmängden inte var acceptabel. Den här delen visade även på att många ansåg att 

brukaren var beviljad för få timmar för att man skulle hinna med alla arbetsuppgifter. Det 

händer för alla att man får lämna kvar arbetsuppgifter till de som byter av en. Den här delen 
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har även visat att nästan alla ansåg att det fanns psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och att 

alla ansåg att de visste vad som krävdes av en i sitt arbete.  

  

4.2 Handlingsutrymme 

Under den här rubriken kommer vi presentera hur personliga assistent ser på sitt 

handlingsutrymme. Kan de vara med och påverka förändringar som berör sina arbetsuppgifter 

och kan man som personlig assistent prioritera i vilken ordning sina arbetsuppgifter ska 

genomföras? 

 

När det gäller frågan om man kan vara med och påverka förändringar som sker gällande 

arbetsuppgifterna var det tre stycken av de tillfrågade som inte ansåg att det gick. 

Respondenterna blev inte ens tillfrågad innan utan förändringarna bara skedde. 

Respondenterna tyckte att det var jobbigt att inte ens bli tillfrågad innan för de ansåg att det 

var en själv som känner brukaren bäst.  

 

”(…) Det händer många gånger att förändringar sker utan att vi i arbetsgruppen får vara 

med och ta del utav dem. Vi blir inte ens tillfrågad innan. Det kan kännas väldigt jobbigt då 

det faktiskt är vi som känner brukaren bäst (---)” 

 

Det var två stycken som kunde vara med och påverka förändringar. En av de tillfrågade 

arbetar på en mycket liten arbetsplats och deras chef litade fullständigt på dem och den andra 

blev alltid tillfrågad innan förändringar sker. Det var en person som inte kunde svara på 

frågan eftersom den personen aldrig varit i en sådan situation. 

 

Hälften av de tillfrågade ansåg att man kunde prioritera i vilken ordning arbetsuppgifterna 

skulle genomföras medan den andra halvan inte ansåg det. Det var många rutiner som skulle 

följas som respondenterna  inte kunde bryta mot. Att brukaren styrde hur dagen skulle se ut 

gjorde att  man inte kunde vara med och prioritera i vilken ordning arbetsuppgifterna skulle 

genomföras. De tre respondenter som kunde vara med och prioritera ordningen av 

arbetsuppgifterna ansåg sig vara självstyrande. Enligt dem fanns det inte rutiner man behövde 

följa. . 

 

” Ja det kan vi prioritera och vi har fria händer(---)” 
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” nej det kan jag inte utan det är ju våran brukare som styr (…) och då får man rätta sig efter 

det (...)” 

 

Sammanfattningsvis visar den här delen att det är blandade meningar i om man kan vara med 

och påverka förändringar som berör sina arbetsuppgifter. I många fall blir man inte ens 

tillfrågade vilket upplevs jobbigt, då man anser att man känner brukaren bäst och vet vad som 

är bäst för brukaren. När det gäller prioritering av i vilken ordning sina arbetsuppgifter ska 

genomföras var det delade meningar. Hälften ansåg att man kunde det medan andra halvan 

inte ansåg det. Det var många rutiner som måste följas. 

 

4.3 Stöd 

Under den här rubriken kommer vi presentera hur personliga assistenter uppfattar stöd på 

arbetsplatsen. Har man någon man kan prata förtroligt med och får man hjälp att lösa 

arbetsuppgifter om det skulle behövas? 

 

Det var många delade meningar om respondenterna hade personer på sin arbetsplats som man 

kan prata förtroligt med. Hälften ansåg att det fanns personer att prata förtroligt med, medan 

andra halvan inte hade det. Det var saker som hade med brukaren att göra och på grund av 

tystnadsplikt som gjorde att respondenterna  behövde prata förtroligt med någon på sin 

arbetsplats. Två personer kände att de skulle kunna göra det om de kände behov av det men 

att man inte behövt det. Några ansåg att det inte var tillräckligt nära varandra i arbetsgruppen, 

vilket gjorde att respondenterna inte kände att de kunde prata förtroligt med någon. 

 

” (---)jag känner väl inte att jag riktigt skulle kunna prata förtroligt med någon så nära 

varandra är vi inte på min arbetsplats tyvärr” 

 

Alla tillfrågade ansåg att man fick hjälp att lösa arbetsuppgifter om det behövdes. Det hände 

inte ofta men då det väl behövdes så kände man att man kunde be om hjälp. En person ansåg 

att det kunde vara jobbigt att be om hjälp om det gällde saker som man egentligen borde 

kunna medan en annan sa att man för det mesta inte ens behövde fråga utan man såg när hjälp 

behövs.  

 

” Ja gud det får jag vi hjälper varandra hela tiden (…) man märker ju när man behöver 

varandras hjälp för det mesta behöver man inte ens be om hjälp” 
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Sammanfattningsvis visar den här delen att det är delade meningar om man har någon på sin 

arbetsplats som man kan prata förtroligt med. Hälften av de tillfrågade ansåg att man har det 

medan andra halvan inte ansåg det. Den här delen visar även på att alla de tillfrågade anser att 

man får hjälp att lösa arbetsuppgifter om det behövs. 

 

4.4 Ledarskap 

Under denna rubrik kommer vi presentera om personliga assistenter har en chef som ingriper 

när de har för mycket att göra, samt om deras chef tydliggjort gränser om innehållet och 

omfattningen på arbetsuppgifterna? Avslutningsvis analyseras om de personliga assistenterna 

brukar ha någon återkoppling såsom medarbetarsamtal och samtal i arbetsgruppen?  

 

När det gällde frågan ingriper din chef om du har för mycket att göra under din arbetstid så 

var det två stycken som framförde att de aldrig haft för mycket att göra under arbetstid, men 

att en utav dom var säker på att chefen skulle ingripa om så var fallet. Att chefen ingriper i 

den mån hon/han kan var det två stycken som svarade. En av respondenterna hade två chefer 

och att det var olika beroende på vilken chef man tog upp problemet med. Det var en person 

som ansåg att chefen varken lyssnar eller ingriper när man har för mycket att göra på arbetet. 

 

”Jag har två chefer kan man säga och den ena är väldigt bra och lyssnar och tar till sig kritik 

och förstår medan den andre är tvärtom” 

 

När det gällde frågan om chefen tydliggjort  gränserna om innehållet och omfattningen på 

arbetsuppgifterna,  var det tre personer som tyckte det. En framhävde att man hade haft ett 

möte med chefen innan man börjat som personlig assistent angående riktlinjer och policy. 

Dessutom hade personen i fråga fått gå en introduktionskurs på tre dagar innan personen 

sattes in som ordinarie personlig assistent. Praktiska saker som berörde arbetet var det 

arbetskamraterna som tydliggjort. Tre personer ansåg att det var arbetskamraterna som hade 

tydliggjort gränserna och inte chefen i sig.  

 

När det gällde om man brukar ha återkoppling såsom medarbetarsamtal eller samtal i 

arbetsgruppen, var det en person som varken varit på medarbetarsamtal eller på samtal i 

arbetsgruppen. Det var fem personer svarade att man en gång om året  har medarbetarsamtal 

ihop med sin chef där man bland annat diskuterar lön och hur man trivs på jobbet. Man har 

även haft samtal i arbetsgruppen ett antal gånger om året eller när de själva bett om det. 
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”Ja det har vi, dom är givande och är något som våra chefer är bra på” 

 

Sammanfattningsvis visar den här delen på att cheferna i de flesta fall ingriper när man har för 

mycket att göra. Dock var det två stycken som inte kunde svara på frågan då de aldrig hamnat 

i den situationen. Den här delen visar också på att hälften av respondenterna ansåg att chefen 

tydliggjort gränserna på omfattningen av arbetet men det var också många som svarade att det 

var arbetskamraterna som gjort det. Det var fem som haft medarbetarsamtal en gång om året 

och samtal i arbetsgrupp några gånger per år. Det var enbart en person som aldrig hade varit 

med om något av dessa. 

 

4.5 Kunskaper och utveckling 

Under denna rubrik kommer vi att presentera huruvida personliga assistenter har tillräckligt 

med kunskap för att genomföra sina arbetsuppgifter samt tillräckligt med tid för reflektion och 

eftertanke hur de genomför sitt arbete. Slutligen analyseras om personliga assistenter anser sig 

ha utvecklats yrkesmässigt och personligt i sitt arbete. 

 

På frågan om man har tillräckligt med kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter så var det 

samtliga som svarade ja. Det var hälften av respondenterna som framhävde att man inte haft 

någon vårdutbildning i grunden utan man har lärt sig med tidens gång. Även att lång 

erfarenhet inom vården samt grundutbildning, var något som gav dem säkerhet i deras yrke 

som personlig assistent  Något annat som framhävdes var att fyra av respondenterna uppgav 

att de har gått på utbildningar angående brukarens diagnos. 

 

”(---) man lär sig ju allt efter tiden och den kunskapen räcker (---) alla kan jobba som 

personlig assistent” 

 

På frågan om du har tid för reflektion och eftertanke över hur du utför ditt arbete var det fyra 

som svarade ja och två som svarade nej. Det framgick att man hade fullt upp både på jobbet 

och i hemmet. Man efterlyste mer tid för  reflektion och eftertanke när man var på arbetet. 

 

”(---) Ja hemma har jag ju det men inte på arbetstid, inte kan man koppla av där och tänka 

på sånt” 
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På frågan om du utvecklas yrkesmässigt och personligt i ditt arbete var det samtliga som 

svarade ja men de hade olika skäl till varför de svarat ja. Delvis att man  lär sig nya saker hela 

tiden och  man mådde bra av att hjälpa människor som har det svårt. Det visade sig dessutom 

att man kunde känna sig mättad av kunskap efter flera år hos samma brukar. Något annat som 

framgick var att man hade mer respekt för handikappade människor då man fått en mer 

inblick i deras vardag. 

 

Sammanfattningsvis visar den här delen på att alla respondenter ansåg sig ha den kunskap 

som krävs för att genomföra sitt arbete. Tre av respondenterna ansåg sig ha lärt sig det efter 

tidens gång och fyra stycken hade fått gå på utbildning om brukarens diagnos. Den här delen 

visar även att flertalet ansåg sig ha tid för reflektion och eftertanke rörande hur de genomför 

sitt arbete. Samtliga respondenter ansåg att de utvecklas yrkesmässigt i sitt arbete men det 

framkom också att man kunde känna sig mättad av kunskap efter flera år hos samma brukare.  

 

4.6 Återhämtning  

Under denna rubrik kommer vi att presentera hur vidare personliga assistenter känner sig 

pigga och utvilade på jobbet, samt om dem kan utnyttja matraster och fikapauser till att 

koppla av från arbetet. Slutligen analyseras om de har ett schema som passar dem 

personligen. 

 

På frågan om du känner du dig pigg och utvilad på arbetet var det två personer som svarade 

ja. En framhävde att man hade bra med vila mellan arbetspassen i och med att personen inte 

jobbade nätter utan dag och kvällspass. Att man under nattpassen fick för lite sömn och vila 

var  det fyra personer som ansåg. Av samtliga sex var det en som svarade nej på frågan om du 

känner dig pigg och utvilad på arbetet, där orsaken var personens höga ålder samt brist på 

ordentlig vila mellan arbetspassen. 

 

”Nej det gör jag inte och speciellt inte under nattpassen, får ingen ordentlig vila mellan du 

vet och en gammal tant som jag behöver 10 timmars sömn” 

       

När det gällde om man kunde utnyttja matraster och fikapauser till att koppla av från arbetet 

var det fem som svarade nej. Där det betonades att man inte hade utsatta tider för raster och 

pauser utan fick tas då det fanns tid för det samt att man upplevde det svårt att koppla av på 

rasterna när man befann sig i brukarens hem. Något annat som uppkom var att när man väl 
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hade matrast fick man slänga i sig maten eller avbryta för att hjälpa brukaren. Det var en som 

svarade ja på frågan, och uppgav att man mer än nog hade tid till att koppla av på matraster 

samt fikapauser. 

 

Av samtliga tillfrågade var det fyra som uppgav att man hade ett schema som passade dem 

personligen, där man tillsammans med arbetskamraterna fick vara med och lägga upp sitt 

schema. Två personer svarade nej på frågan, vilka uppgav att man hellre jobbade dagtid än 

skiftarbete men att det var svårt i denna bransch. 

 

”Ja det kan man säga att jag har, gillar att arbeta varierat så (---) sen får vi i arbetsgruppen 

bestämma mycket och fördela timmarna (---) att det passar oss ”  
 

Sammanfattningsvis visar den här delen att fyra av de sex respondenterna ansåg att de inte 

fick tillräckligt med vila under nattpassen. Det var bara två av respondenterna som ansåg sig 

få tillräckligt med vila mellan arbetspassen. Den här delen visar även flertalet ansåg sig inte 

kunna utnyttja mat och fikapauser till att koppla av från arbetet. Man fick äta då tid fanns. Det 

framkom att man ofta får slänga i sig maten för att hinna äta. Det visade sig att en majoritet 

hade ett schema som passade en själv men vissa ansåg inte det på grund av att man hellre 

enbart vill arbeta dagtid.  

 

5 Diskussion 

I det här avsnittet kommer vi att börja med en metoddiskussion. Där kommer vi att reflektera 

över metoden vi valt och genomförandet av vår studie. Sen kommer vi avsluta med en 

resultatdiskussion där vi kommer att reflektera över resultaten i studien.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur personliga assistenter ser på sin psykosociala arbetsmiljö. 

Genom att vi valde att göra studien utifrån ett kvalitativt synsätt anser vi att vi på bästa sätt 

kunnat uppnå syftet. Genom att använda ett kvalitativt synsätt har vi kunnat ta del av 

personliga assistenters egna ord och tankar kring den psykosociala arbetsmiljön. Det har varit 

både en nackdel och en fördel att en av oss författare har haft en förkunskap då hon själv 

arbetar som personlig assistent. Det negativa har varit att det varit svårt att nollställa sig och 

inte påverka studien av ens egna uppfattningar och ta in andras uppfattningar. Fördelen har 
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varit att det har funnits en förkunskap om ämnet. Man kan fråga sig efter studien om den av 

oss som haft förkunskap kunnat nollställa sig helt eller om det har påverkat studien? 

 

För att få tag i intervjupersoner använde vi oss av ett snöbollsurval. Så här i efterhand så anser 

vi att det var ett bra urval för oss då vi genom en person som en av oss författare känner fått 

tag i respondenter. Det har varit viktigt att vi författare inte känner personerna och genom att 

använda ett snöbollsurval har vi kunnat påverka urvalet så att respondenterna inte var några vi 

kände. Hade vi använt oss av ett slumpmässigt urval som vi tänkt i början så hade det kunnat 

bli att någon blev utvald som vi känner. Vi har även genom att använda ett snöbollsurval fått 

tag i intervjupersoner från fyra olika företag. Vilket vi anser är positivt.  Hade det varit 

respondenter från samma företag hade resultatet kunnat bli annorlunda eftersom resultatet 

bara svarar från ett företag.  

 

Vi valde att bara intervjua sex personer och vi hade sannolikt  inte kunnat göra några mer 

ingående analyser om vi hade valt att intervjua fler.  Vi valde att använda semistrukturerade 

frågor vilket har gett oss möjligheten att ställa följdfrågor. Det har varit ett bra arbetssätt att 

använda sig av semistrukturerade frågor då den av oss som intervjuade varit en ovan 

intervjuare. Detta för att man har kunnat ställa följdfrågor om man inte fått svar på 

huvudfrågan. 

 

I analyserna av intervjuerna anser vi att vi har lyckats bra att avidentifiera respondenterna. Då 

vi lovat respondenterna att de inte kommer kunna identifieras har detta varit mycket viktigt 

för oss. Vi anser att vi hållit de etiska aspekter vi lovat intervjupersonerna. All information 

som kan identifiera respondenterna har tagits bort i resultatdelen. Alla respondenter gick med 

på att intervjun spelades in vilket har gett vår studie en styrka då vi inte missat någon 

information som varit väsentlig. Respondenterna fick själva välja plats där intervjun skulle 

ske och det har i sig varit en positiv sak då de har kunnat välja en plats där de känner sig 

trygga.  

  

En fördel har varit att vi har varit två författare. Vi har båda använt oss av våra styrkor och 

kunnat diskutera svårigheter. En nackdel har dock varit att vi bott så långt ifrån varandra. På 

grund att vi bor så långt ifrån varandra har intervjuerna gjorts av en av oss författare. Det har 

både varit en för och nackdel. Enligt Repstad (1999) är det en fördel att vara två som 

intervjuar är att den av författarna som inte intervjuar kan ställa improviserade följdfrågor 
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beroende på svaren som ges. Det negativa med att två intervjuar enligt Repstad (1999) är att 

det är resurskrävande och att respondenten kan känna sig i minoritet.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka den psykosociala arbetsmiljön uppfattas av personliga 

assistenter. Vi valde att dela in resultatet och intervjufrågorna i kategorierna: Arbetsbelastning, 

handlingsutrymme, stöd, ledarskap, kunskaper och utveckling samt återhämtning.  

 

5.2.1 Arbetsbelastning  

Det har framkommit i studien att merparten av respondenterna inte ansåg att arbetsmängden 

var acceptabel. Det var flera av respondenterna som ansåg att brukaren var beviljad för få 

timmar för att hinna med de arbetsuppgifter man har. Blomkvist (2007) menar att det är 

viktigt att man kan vara med och påverka tidsplaneringen och sina arbetsuppgifter och att man 

har ett visst handlingsutrymme och då kan för snava tidsramar sätta stop för det. Det hände 

ofta enligt flera av respondenterna att man fick stressa för att hinna med det man ska. Något 

annat som framkom i studien var att det var en hel del tunga lyft. Förekomsten av nattarbete 

och ensamarbete var några av de faktorerna som gjorde att man inte ansåg arbetsmängden 

som acceptabel. Människor har olika förutsättningar att klara av fysiska krav och en 

förutsättning kan vara ålder (Arbetsmiljöverket AFS 1998:1). Det var speciellt en äldre person 

som uttryckte sig väldigt starkt mot att inte längre klarar av nattarbete och de tunga lyft som 

förekom.  

 

I intervjuerna framkom det tydligt att man ofta får lämna kvar arbetsuppgifter. Samtliga av de 

intervjuade tog upp detta och det var så vanligt att det  inte var något man blev sura på 

varandra över. Det framkom att man ibland fick stressa oerhört mycket för att hinna då man 

inte ville lämna kvar för mycket till de som byter av en.  Det var oroväckande att höra att man 

ofta fick lämna kvar arbetsuppgifter då det enligt Arbetsmiljöverket (AFS 1998: 1,) är viktigt 

med en lagom blandning mellan rörelse, belastning och återhämtning. Får man ofta lämna 

kvar arbetsuppgifter kan det inte bli någon lagom blandning. 

 

I intervjuerna framkom det även att det finns psykiskt påfrestande arbetsuppgifter hos 

personliga assistenter. Många nämnde att man tycker om sin brukare och att det då är psykiskt 

påfrestande att se brukaren bli sämre och inte kunna göra något åt saken. Man kände sig 

otillräcklig. Arbetsmiljöverket (AFS 1998: 1,) menar att när man gör en bedömning av 
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arbetssituationen använder man begreppet belastningsdos. En hög belastningsdos kan vara 

nedbrytande för kroppens vävnader och en faktor som kan bidra till belastningsbesvär är 

bland annat psykisk belastning. I vår studie framkom det att psykiskt påfrestande 

arbetsuppgifter förekom vilket är oroväckande. Det kan då innebära att det bidrar till 

belastningsbesvär hos yrkesgruppen personlig assistent.  

 

I studien har det även framkommit att samtliga respondenter ansåg att de visste vad som 

krävdes av dem i sitt arbete. Det var någon som var lite osäker och tyckte att reglerna var lite 

svåra att tyda.  

 

5.2.2 Handlingsutrymme 

Det framkom i studien att det var väldigt delade meningar om man kunde vara med och 

påverka arbetsuppgifterna. Hälften av respondenterna ansåg att det inte kunde det och att de 

inte ens blev tillfrågade innan. Den andra halvan förutom en som aldrig hamnat i den 

situationen och inte kunde svara på den frågan ansåg att de kunde det. Vad kan detta bero på?  

Genom att låta arbetstagarna ha påverkansmöjligheter så minskar man stress i arbetet 

(Karasek & Theorell 1990). Att det var så delade meningar bland våra respondenter tolkar vi 

som att det kan vara olika beroende på vilket företag man arbetar på.  

 

När det gällde frågan att kunna påverka i vilken ordning man ska utföra sina arbetsuppgifter 

så var det även där delade meningar. Det framkom att ena halvan ansåg det och andra inte. 

Det framkom att de som inte ansåg att de kunde det tyckte att det var många rutiner som 

skulle följas och det som framkom hos de som ansåg att man kunde det var att man på sin 

arbetsplats var självstyrande och kunde bestämma själva i vilken ordning man ska utföra sina 

arbetsuppgifter. Hur kan det då vara så olika? Sannolikt beror mycket på vilken brukare man 

arbetar hos. Har man ett arbete där man kan vara med och påverka i vilken ordning man ska 

utföra sina arbetsuppgifter så minskar det stressen (Blomkvist 2007).  Att resultaten var så 

olika kan bero på vilken brukare och företag man arbetar hos.  

5.2.3 Stöd 

Har man någon på sin arbetsplats som man kan prata med och känna stöd ifrån så motverkar 

det stress. Det som istället händer är att det ger arbetsgruppen mer samspel, trygghet och 

pålitlighet (Karasek & Theorell 1990). Det framkom i vår studie att tre av de intervjuade 

ansåg att de hade någon att prata förtroligt med, medan de tre andra inte ansåg det. Då socialt 
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stöd kan motverka stress i arbetet är det är alldeles för få. När man arbetar som personlig 

assistent innebär det att man har tystnadsplikt vilket innebär att det man vet om brukaren får 

man inte yttra sig om till någon annan som inte har professionell kontakt med brukaren 

(Fagerlund 2003). I vår studie framkom det att det var en av orsakerna att man ibland behöver 

någon att prata med, då det gällde saker som hade med brukaren att göra. 

 

Mot bakgrund av den tidigare forskningen av Karasek och Theorell (1990) som visat att 

socialt stöd är centralt för välbefinnandet i arbetslivet så är det bekymmersamt att många av 

de respondenter som vi intervjuat inte känner att de inte kan prata förtroligt med sina kollegor. 

Det gör att man inte känner det sociala stöd som man borde. Det framkom i intervjuerna att 

man inte var tillräckligt nära varandra i arbetsgruppen som gjorde att man inte kunde prata 

förtroligt med dem. Alla behöver mental avlastning och för att få det är det viktigt att man 

känner stöd från sina arbetskamrater och att vi känner att vi kan prata förtroligt med dem 

(Blomkvist 2007).  

 

5.2.4. Ledarskap 

Resultatet visar på att de personliga assistenter som ingick i vår studie stod av olika åsikter till 

frågan, ingriper din chef om du har för mycket att göra under arbetstid. Det var en person som 

ansåg att sin chef varken lyssnar eller ingriper när man har för mycket att göra. Där Lundin 

(2010) menar på att det är viktigt för ledare inom vård och omsorg att de är lyhörda, bra på att 

skapa dialog och ha ett omvärldsperspektiv. Dels att man som ledare ska kunna ändra 

inriktning med hänsyn till vad brukare, anhörig och beställare önskar. En anledning till att de 

personliga assistenterna svarade olika på frågan, kan vara att intervjupersonerna var anställda 

på olika företag och därmed olika ledare och ledarskap. 

 

Något annat som framkom var att hälften av de  personliga assistenterna som ingick i vår 

studie ansåg att sin chef tydliggjort gränserna om innehållet och omfattningen av sina 

arbetsuppgifter  medan andra hälften ansåg att deras medarbetare hade tydliggjort gränserna 

om arbetsuppgifterna. Vilket även togs upp i Arbetsmiljöverkets (2001:15) rapport, att 

beskrivning av arbetsuppgifterna som ska utföras av de personliga assistenterna är förenat 

med diverse svårigheter och att otydlig beskrivning kan tänkas vara negativt ur ett 

arbetsmiljöperspektiv. Dels när det gäller introduktion av en ny assistent, vid sjukvikariat, när 

brukarens önskemål är svåra att tillgodose eller att olika assistenter är anställda hos samma 
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brukare och arbetar på olika sätt samt att anhöriga kan ha synpunkter och förväntningar som 

inte stämmer överens med  assistentens uppfattning. Där en intervjuperson i vår studie 

beskrev att han/hon blev inkastad direkt i arbetet och att medarbetarna hade tydliggjort 

gränserna om arbetsuppgifterna. Medans en annan intervjuperson hade träffat chefen innan 

hon/han börjat jobba för information angående policy och riktlinjer, dels en introduktionskurs 

på tre dagar, men att det praktiska på arbetet hade tydliggjorts av medarbetarna. Även detta tar 

man upp i Arbetsmiljöverkets (2001:15) rapport, att introduktionen till arbetet som personlig 

assistent tycks i huvudsak ska genom en kortare kontakt med enhetschefen eller arbetsledare. 

Därefter sker den huvudsakliga introduktionen genom att ”gå bredvid” en kollega.  

 

Självklart är det viktigt att kunna få en rättvis start när man är ny på jobbet med tillräcklig 

information för att kunna uträtta sina arbetsuppgifter, och inte kastas in i arbetet som 

intervjupersonen här ovan gjorde. Men att medarbetarna  introducerar nyanställda i det 

praktiska behöver inte vara något negativt utan något positiv, för det är dom som har mest 

kunskap om brukaren och vet vad som ska göras för att uppfylla brukarens och anhörigas 

krav. 

 

Resultatet visar på att näst intill alla svarade ja på frågan, brukar ni ha återkoppling såsom 

medarbetarsamtal eller samtal i grupp. Där man uppgav att men en gång om året hade 

medarbetarsamtal och samtal i grupp ett antal gånger om året med sin chef. Tidigare teori 

pekar på enligt Lundin (2010) att man som ledare tillsammans med medarbetare bör ha något 

som kallas återkoppling. Med återkoppling ger man medarbetarna positiva och negativa 

synpunkter på  insatser samtidigt kan man fånga upp medarbetarens synpunkter och idéer. 

 

5.2.5 Kunskap och utveckling 

Det framkom i vår studie att samtliga personliga assistenter uppgav att man har tillräcklig 

kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter. Vilket är av stor  vikt för att minska risken för 

påfrestningar samtidigt som det ger trygghet och bidrar till god självkänsla. Det är 

arbetsgivarens ansvar att undersöka arbetstagarens behov av kunskap och att kunskaperna 

kompletteras där det behövs. Det gäller särskilt vid förändrade arbetsuppgifter eller när 

arbetstagaren varit frånvarande från arbetet under en längre tid. Med ökad kompetens stärks 

självkänslan och risken för ohälsa minskar (Arbetsmiljöverket). Tidigare forskning enligt 

Ahlströms (2007) studie pekar på att personliga assistenter känner sig okunniga om brukarens 

sjukdom, medicinering samt näringsriktig diet. Dels att de personliga assistenterna började 
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tvivla på sig själva i och med att de saknade kunskap. Våran studie pekar på att samtliga 

personliga assistenter anser sig ha den kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter, men att 

hälften av assistenterna inte haft det från början.  

 

Utvecklas du yrkesmässigt och personligt i ditt arbete var det samtliga som svarade ja på 

frågan. Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 1980:14) är  personlig och yrkesmässig utveckling en 

grundprincip, att arbetets krav och människans egna förutsättningar och ambitioner skall vara 

i så god samklang som möjligt. Arbetet bör ge den enskilde möjligheten att fortlöpande 

utveckla sina kunskaper och få ny erfarenhet. Många behöver också få utlopp för känslor och 

fantasi i arbetet. Assistenterna i vår studie stod dock av olika åsikter till varför man utvecklats 

yrkesmässigt och personligt, bland annat  att man lärt sig nya saker hela tiden och att man mår 

bra utav att hjälpa andra  människor som har det svårt. Dels mer respekt för handikappade 

människor då man fått mer inblick i deras vardag. Något annat som framgick var mättnad på 

kunskap då man varit hos samma brukare i flera år. 

 

Det förekommer ofta att man som personlig assistent arbetar ensam och att arbetet  utförs i 

stor del i den funktionshindrades hem (Ahlström 2000). Därmed krävs det som assistent att 

man ständigt har eftertanke och respektera integritet och gränser. Man måste kunna reflektera 

sig själv och sina handlingar (Fagerlund 2003). När vi i vår studie frågade intervjupersonerna 

om dom har tid för reflektion och eftertanke över hur de utför sitt arbete, var det fyra som 

svarade ja och två som svarade nej. De två som svarade nej uttalade sig att de hade fullt upp 

både på jobbet och i hemmet men att man dock efterlyste tid för det när man var på arbetet. 

Tid till att granska sig själv och se vad man kunnat göra bättre gynnar än både personligt och 

yrkesmässigt, vilket mer än hälften av assistenterna har och det är positivt.  

 

5.2.6 Återhämtning  

Resultatet i vår studie visar på att näst intill alla personliga assistenter känner sig pigga och 

utvilade på arbetet förutom en, där anledningen var  personens höga ålder samt brist på 

ordentlig vila mellan arbetspassen. Åkerstedt (1996) menar på att återhämtning innebär inte 

bara god sömn utan också förmåga att slappna och varva ner. Även att få tillräckligt med vila 

och återhämtning mellan två arbetspass är viktigt, och framför allt efter man har jobbat flera 

nätter i rad behövs en längre viloperiod (Blomkvist 1996). 
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Blomkvist (2007) hävdar att det är viktigt att kunna ta kortare pauser under arbetstid, då man 

kan småprata med sina medarbetare och särskilt när arbetet är intensivt och krävande. Något 

annat som är viktigt är att ha matraster där man bör ha möjligheten till att återhämta sig. 

Enligt våran studie var det en person som uppgav att han /hon har god tid till att utnyttja sina 

matraster samt fikapauser till att koppla av från arbetet, eftersom dom alltid var två som 

jobbade under samma arbetspass. Medans resterande fem uppgav att dom inte hade det, och 

där det betonades att man inte har utsatta tider för  raster utan få tas då det finns tid för det.  

 

Genom att ha möjligheten till att förlägga sin arbetstid blir allt enklare och ökar trivseln i 

arbetet enligt Blomkvist (2007). Vilket även framhävs i vår studie på frågan har du ett schema 

som passar dig personligen, där tre personliga assistenter uppgav att man tillsammans med 

medarbetarna fick vara med och lägga upp sitt schema så att det passade dem personligen 

medans två ansåg att de inte fick det. 

 

5.2.7 Förslag på förbättringsåtgärder 

För att förbättra arbetsbelastningen hos personliga assistenter föreslår vi att man ser över 

deras arbetssituation mer. Tunga lyft kan avhjälpas med rätt hjälpmedel och psykiskt 

påfrestande arbetsuppgifter kan avhjälpas med t.ex. samtal.  Att arbeta nätter kan för många 

vara oerhört påfrestande tror vi och det framkom även i studien. Det kan man förbättra genom 

att göra om scheman så det passar individerna.  

 

För att förbättra personliga assistenters handlingsutrymme föreslår vi att man tillsammans 

med dem går igenom ändringar som ska göras. Att kunna vara med och påverka ordningen på 

arbetsuppgifterna kan vara svårt då man arbetar som personlig assistent men vi tror ändå att 

man kan förbättra det genom att man låter personalen vara självstyrande. Att man litar på dem 

och låter dem sköta sina arbetsuppgifter som de själva anser är det bästa sättet.   

Det framkom i studien att man inte kände varandra tillräckligt bra för att känna att man kunde 

prata förtroligt med någon av sina kollegor. För att förbättra det sociala stödet och 

gemenskapen hos personliga assistenter kan man exempelvis anordna personalfester eller 

andra stunder där man umgås utanför arbetet. Man får då en chans att umgås och ha trevligt 

tillsammans vilket leder till att man lär känna varandra bättre. 

Att som arbetsledare vara lyhörd när medarbetarna har för mycket att göra och ha förmågan 

att kommunicera med sina medarbetare är viktigt för att dra åt samma håll kan vara 
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förbättringar i rätt riktning. Dels ge sina nyanställda den  information och förkunskap såsom 

introduktionskurs samt kurser om brukarens sjukdom kan vara förbättring enligt oss. 

Ytterligare att arbetsledaren från början har gjort en arbetsbeskrivning angående 

arbetsuppgifterna, som ska finns hos varje brukare för att på ett enklare sätt kunna undvika 

missförstånd från alla parter. 

Något annat som behöver förändras är att det bör finnas tid på arbetet för reflektion och 

eftertanke eftersom det är av stor vikt att kunna granska sig själv i sitt arbete för att utvecklas 

och nå framåt. Dels efter än längre tid hos samma brukare kunna bli förflyttad om man så vill 

för att vidare utvecklas och bli mer erfaren, både personligen och yrkesmässigt. 

När det gäller tid till att koppla av på matraster sam fikapauser, var det näst intill alla som 

svarade att de inte hade det. Det är viktigt med raster för att kunna återhämta sig och få nya 

krafter för att kunna vara så allärt som möjligt på jobbet. Att äta mat och dricka är något som 

är jätte viktigt för att hålla blodsockret på rätt nivå samt hålla hjärnan i gång. Därmed bör det 

egentligen finnas utsatta tider för fikapauser samt matraster men vilket nämligen kan vara 

svårt inom yrket personlig assistent. Något annat som är viktigt att förändra är att chef samt 

alla medarbetare  borde vara närvarande när man skriver schemat för att de ska passa alla 

personligen och alla blir nöjda. Dels ha tillräckligt med vila mellan arbetspassen så att alla får 

tillfredsställande återhämtning såsom sömn, avkoppling tid för socialt umgänge. 

6 Framtida forskning  

När det gäller framtida forskning skulle det behövas då det gäller den psykosociala 

arbetsmiljön hos personliga assistenter. Det finns idag alldeles för lite forskning kring ämnet 

och det skulle vara intressant att se hur resultatet skulle bli om man gjorde en forskning där 

fler respondenter intervjuas. Det skulle även vara intressant om man gjorde en forskning 

gällande fysisk arbetsbelastning hos personliga assistenter. I vår studie var det något som 

framkom att det var många tunga lyft.  
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Bilaga 1 
 
Intervjumall 
 
Bakgrundsfrågor 

• Hur gammal är du? 
• Hur länge har du arbetat som personlig assistent? 

-  Har du varit hos olika brukare? 
• Varför ville du börja jobba som personlig assistent? 

-  Har du tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter, isf vilka? 
 
Arbetsbelastning 

• Känner du att den arbetsmängd som du har på arbetet är acceptabel för dig?  
- På vilket sätt är den bra/dålig? 
- Kan du vara med och påverka arbetsmängden? 

• Känner du att arbetstiden räcker till för att genomföra de arbetsuppgifter som du ska 
hos din brukare?  

- Kan du påverka tiden ? 
- Händer det att du får lämna kvar saker till de som byter av dig? 

• Finns det några psykiskt påfrestande arbetsuppgifter på ditt arbete?  
- Om isf vad är det? 

• Vet du vad som krävs av dig på ditt arbete?  
 
Handlingsutrymme 

• Kan du påverka förändringar som berör dina arbetsuppgifter?  
- Har du något att säga till om? 
- Blir du tillfrågad  innan? 

• Kan du prioritera i vilken ordning som dina arbetsuppgifter ska utföras?  
- Eller måste ni följa rutiner? 
- Tycker du dessa rutiner är bra? 
 
Stöd 

• Har du personer på din arbetsplats som du kan prata i förtroende med?  
- Händer det ofta att du behöver prata med någon? 
- Vad kan det då handla om? 

• Får du hjälp av dina arbetskamrater för att lösa arbetsuppgifter? 
- Sker det ofta att ni behöver varandras hjälp? 
- Är ni ett sammansvetsat gäng? 
- Tycker du det är jobbigt att be dem om hjälp? 
 
Ledarskap 

• Ingriper din chef om du har för mycket att göra under din arbetstid? 
- Gör han/hon det självmant eller måste du tala om det för han/hon? 
- Är det ofta du har för mycket att göra under din arbetstid? 

• Har din chef tydliggjort gränserna om innehållet och omfattningen på dina 
arbetsuppgifter? 
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- Var du säker på det redan då du började? 
- Liknar arbetsuppgifterna det som du fick reda på innan du började? 

• Brukar ni ha någon återkoppling? 
- Medarbetarsamtal? 
- Samtal i arbetsgrupperna? 
 
Kunskaper och utveckling 

• Har du tillräcklig kunskap för att genomföra dina arbetsuppgifter? 
- Brukar ni ha utbildningar? 
- Har du någon utbildning av omvårdnad? 
- Fick du någon introduktion/utbildning innan du började jobba som personlig assistent? 

• Har du tid för reflektion/eftertanke över hur du utför ditt arbete? 
•  Utvecklas du yrkesmässigt och personligt i ditt arbete?                                                        

 - Får du ut något positivt av ditt arbete? 
 
Återhämtning 

• Känner du dig pigg och utvilad på arbetet? 
- Får du den vila du behöver mellan arbetspassen? 
- Har du tid att koppla av hemma och ägna tid åt dig själv 

• Kan du nyttja fika/matraster till att koppla av från arbetet? 
- Har ni regelbundna raster? 
- Får du tiden att räcka till att äta i lugn och ro på arbetet? 

• Har du ett schema som passar dig? 
- Har du varit delaktig i schemat? 
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Bilaga 2 
 
Informationsbrev till de som vi varit I kontakt med. 
 
Hej 
 
Vi har tidigare haft kontakt via telefon och ni får nu detta brev med mer information vad 
intervjun handlar om.  Vi heter Elin Edman och Marie Petersson och vi läser sista terminen på 
mittuniversitetet på programmet rehabiliteringsvetenskap. Vi ska nu skriva våran c-uppsats 
som handlar den psykosociala arbetsmiljön hos personliga assistenter.  Som grund för 
intervjun kommer vi att genomföra ett antal intervjuer. Eftersom du arbetar som personlig 
assistent skulle vi vara väldigt tacksamma om du kunde avsätta lite tid till oss för att 
genomföra en intervju med dig. Dina åsikter skulle vara till väldigt stor hjälp för oss. 
Intervjun kommer att ta ca: 45 minuter och vi bestämmer tillsammans plats där den ska 
genomföras. Under intervjun kommer den av oss som intervjuar att banda samtalet.  
Viktigt för dig att veta är att: 
1 Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta om du skulle vilja 
2 Vill du inte att intervjun ska bandas så antecknar vi istället 
3 Din medverkan är anonym och ingen utomstående kan identifiera dig 
4 All material såsom bandinspelning med efterföljande utskrift och anteckningar kommer att  
förvaras så bara vi har tillgång till dem. Då uppsatsen är klar kommer det att förstöras.  
 
Vi kommer att kontakta er om några dagar för att eventuellt boka en tid för intervju om ni 
väljer att delta. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss.  
 
Elin Edman 
E-mail: ******* 
Tel: ********** 
 
Marie Petersson 
E-mail: *******  
Tel: ******* 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


