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Abstrakt  
 

Jeppsson, M (2008) Fyra personliga assistenters uppfattning av sina arbetsförhållanden 
- utbildning, stöd och en bra chef. 
C-uppsats, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Högskolan i Gävle. 

 
Personlig assistent är ett yrke som funnits sedan 1994 och sedan dess har de personliga 
assistenterna blivit fler för varje år. Det är ett yrke där personliga egenskaper bedöms 
viktigare än utbildning. Syftet med den här studien var att undersöka på vilket sätt 
lärandeprocesser uppfattas påverka personliga assistenters uppfattning om 
arbetsförhållandena. Undersökningen har inspirerats av en fenomenografisk ansats och 
intervjuer har använts för insamlandet av data. Intervjuerna har lyssnats på ett antal gånger 
och därefter transkriberats för att analyseras. Fyra personliga assistenter som arbetar i 
kommunal regi har intervjuats och de arbetar hos olika brukare men har samma chef. 
Resultatet visade att de upplevde att lärandeprocesser påverkade deras arbetsförhållande 
positivt och att deras möjligheter till påverkan stärktes av dessa. Gemensamt för de fyra 
personliga assistenterna var att de hade en mycket positivt inställning till sin chef och att de 
upplevde att chefen gav dem stöd. Vidare upplevde de att en lämplig utbildning för 
personliga assistenter skulle kunna innehålla bemötande, sätt att samarbeta, sjukdomslära 
och människosyn.    
 
Nyckelord: Personlig assistent, arbetsförhållande, stöd, utbildning 
 
Keywords: Personal assistant, working conditions, support, education  
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1    Inledning  
 
Den nya handikappreformen som kom 1994 följdes av ett nytt yrke, personlig assistent, som 
i dagsläget funnits i 15 år och ofta krävs det ingen utbildning (Larsson & Larsson 2004). 
Det är ett nytt och ständigt växande yrke som är under utveckling och som man vet ganska 
lite om då den mesta forskningen som finns handlar om den assistentberättigade och inte om 
den personliga assistenten (Larsson & Larsson 2004, Socialstyrelsen 1997:5). 1997 var det 
ca 35000 som jobbade som personlig assistent (Dehlin, 1997) 2007 arbetade ca 50000 
människor i Sverige som personliga assistenter, i framtiden tros behovet uppgå till 60000 
(Socialstyrelsen, 2008).  
 
Att arbeta som personlig assistent innebär att man har sin arbetsplats i någons hem och där 
den assistentberättigade, brukaren, befinner sig för tillfället. Assistenten jobbar efter ett 
schema som kan innebära att man jobbar dagar och nätter och är brukarens händer, fötter 
och hjärna om det behövs. Vissa handikapp kräver att assistenten gör allt, det vill säga att 
brukaren inte kan göra något själv eftersom det inte går att kommunicera med 
honom/henne. Som assistent har man ett stort ansvar och tystnadsplikt gentemot brukaren. 
Tystnadsplikten ligger under § 29 LSS, samt § 71 a SoL och betyder att den personliga 
assistenten inte får berätta för någon obehörig om brukarens privatliv. Det gäller både 
privatpersoner och myndigheter, för arbetskamrater gäller tystnadsplikten också så länge det 
inte påverkar assistansen för brukaren. Tystnadsplikten gäller även efter att man slutat som 
personlig assistent (Dehlin, 1997).  
 
Den personliga assistentens situation skiljer sig från andra yrken på det sätt att jobbet är en 
person, brukaren, och att man har arbetskamrater som man i princip enbart träffar vid 
skiftbyten, personalmöten samt eventuella utbildningar. Det finns brukare som har ett 
funktionshinder som kräver dubbelbemanning det vill säga. att assistenterna jobbar två 
stycken samtidigt. Dessa faktorer bidrar till att arbetet som personlig assistent kan vara 
påfrestande och detta har gjort att arbetsgivarna på olika sätt har försökt att underlätta för 
assistenterna i deras arbete och arbetsmiljö. Arbetsgivare kan till exempel vara den 
assistentberättigade, kommun eller ett privat företag (Gough & Modig, 1995).  

 

”En individuell anpassning av olika hjälpmedel, sociala hänsyn och 
möjligheten att anlita personlig assistans flexibelt påverkar arbetsmiljön 
positivt, även om alla problem inte lösts eller kan lösas.” 
(ibid , s.42) 

 

De som jobbar inom hemtjänsten har också sin arbetsplats i någon annans hem men 
skillnaden är ändå stor. Kortfattat kan man förklara det med att hemtjänsten kommer på 
bestämda tider, stannar en viss tid för att sedan gå vidare till nästa behövande. De besöker 
flera olika personer på samma arbetspass och den hjälpen ligger under socialtjänstlagen, 
SoL (SFS 1980:620). Arbetet som personliga assistenter utför ligger under LSS-lagen (SFS 
1993:387) och dessa ingår i en grupp som jobbar med samma person och hjälper bara den 
personen. Hur många assistenter och hur många timmar på dygnet de är på sin arbetsplats 
beror på hur stort assistansbehov den assistansberättigade har och får ersättning till. 
 
Studiens intresse riktas mot assisternas behov av utbildningar, arbetskamrater och 
handledning.  
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2    Bakgrund 
 
2.1  LSS - Lagen som kom 1994  
 
Den 6 maj 1993 beslutade riksdagen om en omfattande handikappreform. Tidigare hade 
personer med funktionshinder fått hjälp av hemtjänsten enligt socialtjänstlagen, SoL (SFS 
1980:620) men den nya reformen innebar en rättighetslag för personer med funktionshinder. 
LSS (Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade) som den nya lagen 
kallas trädde i kraft 1 januari, 1994, och innebär att personer med vissa funktionshinder har 
rätt till tio preciserade rättigheter/insatser, Personlig assistans är en av dem. Målet är att den 
som berörs av lagen ska kunna leva som andra. Det innebär att dessa personer ska få hjälp 
med de sysslor som de inte klarar av själva till exempel personlig hygien, matinköp, 
bankärenden och att äta. Den som får assistans bestämmer, om den kan det, vad och när 
olika saker ska göras. Detta gör att den som hjälper den assistansberättigade, den personliga 
assistenten, har sin arbetsplats där den assistans berättigade befinner sig. 
 
På 1960-talet togs de första stegen mot de förändringar av handikappolitiska mål och på 
vilket sätt man pratade om handikapp som senare skulle mynna ut i LSS. Tidigare hade det 
pratats om handikappade personer men nu började det istället pratas om ”funktionshindrade 
personer” och ”personer med funktionshinder”. Det kan tyckas att skillnaden är liten men 
detta visar på en förändring i hur man ser på handikappade på ett politiskt plan (SOU 
1990:19). Från 1960-talet och fram till 1980-talets början pågick en avinstitutionalisering 
som gick ut på att handikappade skulle komma ifrån den instutionsmiljö de levt i. Bland 
annat började man bygga gruppboenden och dagcenter för att personer med funktionshinder 
skulle kunna integreras i samhället (FoU 1997:18) I början av 1980-talet fick det sätt man 
skötte handikappolitiken åter på kritik. Avinstitutionaliseringen hade inte nått ända fram när 
det gällde att integrera funktionshindrade i samhället, den sociala integrationen hade inte 
kommit lika långt som den fysiska och de funktionshindrade hade inte möjlighet att påverka 
den hjälp de kunde få (ibid.. Återigen påbörjades ett arbete som skulle leda till att 
funktionshindrade skulle ges större möjligheter att integreras i samhället mer socialt. 
Samtidigt skulle deras möjligheter att i större utsträckning kunna påverka hur hjälpen skulle 
se ut förbättras, resultatet blev LSS.  
 
Syftet med lagen var bland annat att modernisera och förbättra lagstiftningen för 
funktionshindrade (Socialstyrelsen, 1994). LSS är en rättighetslag och det skall garantera att 
personer som har vissa funktionshinder ska få den hjälp de behöver för att kunna leva ett 
normalt liv, samt att de har möjligheten att påverka på vilket sätt de får den hjälpen. 
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2.2  Arbetsförhållanden 
 
I förarbetet till LSS går det tydligt att se att de ansvariga hade förhoppningar om att 
handikappreformen skulle förbättra livskvalitén för de funktionshindrade. De som skulle 
förverkliga det nya sättet att leva för funktionshindrade var en ny yrkesgrupp, personliga 
assistenter. Med denna nya yrkesgrupp följde även en komplicerad arbetsmiljö och 
annorlunda arbetsförhållanden/arbetssituation. Det nya och komplicerade med personliga 
assistenters arbetsförhållanden/arbetssituation har gjort att intresset för dessa har ökat under 
1990-talet (Larson & Larson, 2004).  
 
Socialstyrelsen (1997, 1997:5) och Arbetsmiljöverket (Degerlund & Omne-Pontén, 2001) 
har genomfört undersökningar som visar att de personliga assistenternas arbetssituation kan 
förbättras och att de problem som finns motverkar handikappreformen. Bland annat så har 
de personliga assistenterna låg sysselsättningsgrad och det är inte ovanligt med hög 
personalomsättning. Andra faktorer som påverkade arbetssituationen negativt var bristande 
stöd från arbetsledningen, avsaknad av arbetskamrater det vill säga att man träffar bara sina 
arbetskamrater vid skiftbyte och osäkerhet i sin yrkesroll. I samma undersökningar kom 
man fram till att de personliga assistenternas arbetsmiljö, arbetsvillkor samt yrkesstatus 
måste förbättras och uppmärksammas för att stärka yrket och på så sätt underlätta 
rekrytering och trygga kompetensen. (Degerlund & Omne-Pontén, 2001, Socialstyrelsen, 
1997:5)  
 
I Sverige finns det få studier som är gjorda på personliga assistenter som yrkesgrupp 
(Larsson & Larsson 2004, Socialstyrelsen 1997:5). Det gör att man vet ganska lite om 
personliga assistenters utbildning och erfarenhet, dessutom är kunskapen om hur de 
personliga assistenterna upplever och uppfattar sitt yrke, arbetsmiljö/arbetsförhållanden inte 
särskilt stor. Vidare har det inte gjorts några större undersökningar om de behov som 
personliga assistenter har av till exempel utbildning och handledning. Socialstyrelsen har 
gjort en utredning för att söka svaren på några av dessa frågor men det visade sig att det 
man kom fram till bara gav en grundläggande insikt i hur de personliga assistenterna hade 
det i dessa frågor (Larsson & Larsson 2004).  
 
Independent Living Institute är en privat stiftelse utan vinstintresse som verkar för 
människor med funktionshinder (www.independentliving.org/). ILI vill förbättra 
möjligheterna för de människor med funktionshinder så att de ska få vara mer delaktiga och 
självbestämmande i sina liv. I en undersökning om hur Independent Living rörelsen i 
Sverige organiserar sin assistans berör den assistenternas perspektiv mycket lite, 
assistentens möjligheter till att påverka sin arbetsmiljö berörs inte nämnvärt. När 
undersökningen påbörjades i slutet på 1980-talet var det för att utvärdera ett försök med 
personlig assistans. LSS-lagen trädde inte i kraft förrän undersökningen var genomförd. 
Forskaren kom fram till att de som jobbade som personlig assistent hade det som ett extra 
arbete. Det framkom även att de personliga assistenterna ansåg att det inte gick att leva på 
att arbeta som personlig assistent samt att de flesta jobbade mindre än halvtid (Gough 
1994).  
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Att arbeta nära en annan människa och hjälpa honom/henne med vardagliga göromål kan 
vara en social påfrestning då assistenten inte med säkerhet vet vad som ingår i 
arbetsuppgifterna. Det kan vara svårt att veta om brukaren verkligen gör det denne vill eller 
menar vad denne säger. Svårigheter med kommunikation och hur den ska tolkas samt att 
man inte förväg vet hur en arbetsdag ska se ut eller vad som ska göras, kan göra att arbetet 
som personlig assistent kan upplevas som otryggt (Gough & Modig, 1995).  
 
Det som skiljer personliga assistenters arbete från andra arbeten är den personliga relation 
som byggs upp mellan brukare och assistent. Det finns assistenter som beskriver relationen 
mellan brukare och assistent som en kompisrelation, något som de flesta ser som en av 
fördelarna med jobbet. Den nära relation som byggs upp kan också göra att assistenten inte 
alltid ser till sitt eget bästa, när det gäller arbetsmiljö, och inte säger vad han/hon tycker i 
vissa situationer (ibid.).  

 
”Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett  
begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga  
funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av  
och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter  
ingående kunskaper om den funktionshindrade.” (SFS 1993:387 9 §).  

 
2.3  Arbetsmiljö  
 
För den som arbetar hel- eller deltid innebär det att arbetsmiljön är en stor och viktig del i 
vardagen (Nilsson, 2004). Ökad levnadsstandard, ny teknik och nya synsätt på människor 
har skapat och skapar nya arbeten, personlig assistent är ett exempel på det. Rätten till ett 
eget liv för funktionshindrade ändrades med LSS-lagen. Att arbetsmiljön påverkar 
arbetstagaren är något som det finns mycket forskning om och arbetsmiljölagen finns till för 
att skapa en så god miljö som möjligt för arbetstagaren. Detta genom att skapa 
förutsättningar för att undvika olyckor och ohälsa (ibid.). Via inspektioner har 
Arbetsmiljöverket upptäckt att assistansanordnare såsom kommuner haft problem med att 
rättighetslagen konkurrerat ut arbetsmiljölagen (Yrkesinspektionen, 2000). Det innebär att 
den assistentberättigades rättigheter sätts före arbetsmiljölagen. Yrket personlig assistent är 
som tidigare nämnts relativt nytt och eftersom arbetet oftast bedrivs i brukarens hem har det 
bidragit till att det funnits otydligheter om arbetsformer och ansvar (Socialstyrelsen, 2007).  
Det har i sin tur lett till att det saknats rutiner för till exempel information och 
riskinventering men även att det funnits risker för fysiska skador vid lyft och psykosociala 
problem (ibid.) 
 
Att arbeta som personlig assistent är tungt såväl fysiskt som psykiskt. Det klassificeras som 
ett yrke som innebär att tungt arbete är vanligt. Det innebär att assistenten upplever arbetet 
som påfrestande tungt och/eller flera gånger per dag lyfter mer än 15 kg (Socialstyrelsen 
2007). Antalet anmälda belastningsolyckor för genomsnittet i Sverige är 2 per 1000 
anställda, samma siffror för personliga assistenter och vårdbiträden är 8 per 1000 anställda. 
Trots att det finns ett stort utbud av lyfthjälpmedel och andra hjälpmedel för att underlätta 
arbetet i hemmet för personliga assistenter är det inte självklart att de används eller finns. 
De flesta brukare och anhöriga vill att det ska vara så säkert och bra för både personlig 
assistent och brukare vid till exempel lyft. Det finns de brukare och anhöriga som vill 
bevara hemmiljön utan inslag av hjälpmedel och då kan rättighetslagen konkurrera ut 
arbetsmiljölagen (ibid). 
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Många personliga assistenter upplever inte att det är det fysiska arbetet som är mest 
krävande utan att det den psykiska belastningen som upplevs mer påfrestande och då 
framför allt att arbetet bedrivs i någon annans hem (Krönmark, 1997). Genom att arbetet 
bedrivs där brukaren befinner sig, oftast i hemmet men även brukarens intressen och 
aktiviteter kan sätta den personliga assistenten i besvärliga situationer. Brist på 
arbetsledning och arbetsbeskrivning, svårigheter att kommunicera med brukare och 
anhöriga är exempel på psykosociala arbetsmiljöproblem som finns. Ett av de största 
arbetsmiljöproblemen är att ensamarbete bedrivs i stor utsträckning (Socialstyrelsen 2007). 
 
För de som bedriver personlig assistans som juridisk person till exempel kommun, gäller 
Arbetsmiljölagen (1977:1160). Det finns personliga assistenter som är anställda direkt av 
brukaren och då gäller en annan lag om arbetstid med mera i husligt arbete (1970:943). 
Genom att personlig assistans kan ligga under två olika lagar skapar det ett problem för ett 
yrke som strävar efter att arbeta under likvärdiga förhållanden (Socialstyrelsen 2007).  
 
Det är inte brukaren som ska ta på sig ansvaret för arbetsmiljöarbetet utan det ska ligga på 
arbetsgivaren till exempel chef, arbetsledare eller anställd.  Enligt Yrkesinspektionen (2000) 
har arbetsledarna problem med att hitta utrymme för uppföljning och utvecklingssamtal för 
den personliga assistenten. Miljön på arbetsplatsen ska vara sådan att den anställde stärker 
sin kompetens, motivation och ökar välbefinnandet (Ljusenius & Rydberg, 1999). 
 
2.4  Hälsa 
 
Världsorganisationen WHO:s definition av hälsa från 1946 har fått kritik på grund av att 
den av anses orealistisk. 
 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande  
och inte endast frånvaro av sjukdom och handikapp”(www.luth.se). 

 
Begreppet KASAM är utvecklat av forskaren Aaron Antonovsky och innebär att istället för 
att för att utgå från vad som gör människan sjuk, patogenetiskt perspektiv, utgår man från 
vad som gör människan frisk, salutogenetiskt perspektiv. Enligt Antonovsky (2000) innebär 
KASAM att ha känsla av sammanhang, det uppnås genom att se till tre faktorer, 
begriplighet, hanterlighet och meningsfullhet. Vidare menar han att om individen upplever 
sin tillvaro som begriplig, hanterlig och meningsfull har den individen goda förutsättningar 
för att uppnå hälsa, att uppleva sig som frisk (ibid.). WHO:s definition innebär bland annat 
att individen måste vara fri från sjukdom för att ha god hälsa, ett patogenetiskt perspektiv. 
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2.5  Handledning och stöd   
 
För att underlätta arbetet är handledning och stöd två viktiga bitar och det gäller i allra 
högsta grad för personliga assistenter (Socialstyrelsen, 2007). Det går att få handledning 
enskilt och i grupp och det innebär att en handledare träffar en personal eller en hel 
personalgrupp under tidsperiod. Det som diskuteras på handledning kan vara 
anhörigkontakter, arbetsmetoder och/eller konflikter relaterade till arbetet. Handledaren 
hjälper individen och/eller gruppen att bearbeta och förstå det som händer eller har hänt 
(Larsson, 2005). Handledning kan vara ett sätt att skapa sig ett förhållningssätt till yrket 
som personlig assistent men det ökar också självkännedomen och förståelsen för både egna 
och andras känslor (Larsson & Larsson, 2004). Chefen kan vid behov skicka sin personal på 
handledning för att hjälpa arbetsgruppen framåt. Det är viktigt att vara medveten om det 
viktiga i att ge sin personal stöd för att främja arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheterna. 
Andra sätt att lämna utrymme för personalen att uttrycka sina åsikter eller få tid för stöd och 
reflektion är till exempel personalmöten. 
 
2.6  Kompetensutveckling 

 
För att arbeta som personlig assistent krävs ingen formell utbildning. På gymnasiet finns 
personlig assistent som valbar kurs på vissa Omvårdnadsprogram och på minst tio 
folkhögskolor finns det utbildningar. Fackförbundet Kommunal har i samarbete med 
Linköpings universitet tagit fram en distansutbildning (Socialstyrelsen, 2007). Utbildning 
av personliga assistenter är viktigt med tanke på att det är ett relativt ungt yrke och att det är 
många som jobbar som personlig assistent. 2007 arbetar ca 50000 som personlig assistent 
och antalet beräknas stiga till ungefär 60000 i framtiden (www.socialstyrelsen.se, 2008). 
Det stora antalet personliga assistenter är ett bra skäl till utbildning och den skulle kunna 
innehålla delar som ergonomi, lagar, etik och bemötande (Krönmark, 2001). En gemensam 
grund för de personliga assistenterna skulle kunna innebära att yrkesidentiteten stärks, 
statusen höjs och arbetsinsatsen blir bättre (Socialstyrelsen 2007).  
 
Det finns ett motstånd bland brukarna mot att utbilda personliga assistenter. Det 
grundläggande i handikappreformen från 1994 är brukarens självbestämmande och 
inflytande. Utbildning för personliga assistenter skulle kunna innebära att den personliga 
assistenten tror sig veta vad som är bäst för brukaren innan assistenten påbörjat sitt arbete 
och att det skulle ha en negativ inverkan (Gough, 1994). Funktionshindret kan vara det 
samma men livssituationen är unik hos varje brukare. I platsannonser där personliga 
assistenter söks står det ofta vilka kvalifikationer som behövs men att personlig kemi är 
viktigt eftersom man arbetar nära med en annan människa samt att brukaren vill utbilda den 
personliga assistenten i sina specifika behov (Socialstyrelsen, 2007) 
 
I en studie om personliga assistenter arbetssituation framkom det att brist på kunskap om 
det funktionshinder eller den sjukdom som brukaren de arbetar hos har, gjorde att de kände 
sig osäkra i sin yrkesroll. I samma studie ansåg författarna att den personliga assistent som 
saknar vårdutbildning inte är den bästa assistenten (Ahlström, G, Sundmark, G, 
Wetterstrand, J, 2001). Brukare värderar ofta annan kompetens än den formella medan till 
exempel Kommunala arbetsgivare gör tvärtom och värderar formell utbildning som till 
exempel vårdutbildning högt. Brukare med ett funktionshinder eller sjukdom som kräver 
formell utbildning värderar precis som Kommunala arbetsgivare utbildning högt 
(Socialstyrelsen, 2007) 
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2.7  Lärande och kunskap 
 
Enligt Dilschmann, Falck & Kraft (2000) finns det ingen gemensam definition för lärande 
bland forskare. Däremot är forskarna eniga om att lärande ger en förändring av beteenden, 
attityder, tankar eller känslor och att miljön, både fysiska och sociala, påverkar människors 
lärande. På www.wikipedia.org (2008) kan man läsa ”lära betyder att man lär ut något 
eller gör andra personer medvetna om fakta. Kunskap är enligt den klassiska 
kunskapsanalysen sanna trosföreställningar som man har goda skäl att tro på.”  
 
Lärande i arbetslivet kan ske på åtminstone två olika sätt (Ellström & Ekholm, 2001).  Det 
ena är att lära sig sina arbetsuppgifter på rätt sätt, genom att lära sig att utföra 
arbetsuppgifterna på det traditionella tillvägagångssätt som används på arbetsplatsen. Olika 
forskare har olika benämning på detta sätt till exempel instrumentellt lärande, reproduktivt 
lärande och bemästringslärande. Det andra sättet är mer ifrågasättande och reflekterande 
över hur arbetet utförs och individen vill utveckla arbetsuppgifterna och arbetet.  
 
Detta nytänkande har kallats expansivt lärande, utvecklingsinriktat lärande och innovativt 
lärande (ibid.).  Som tidigare nämnts så finns det ett motstånd från brukarna att utbilda 
personliga assistenter, det i kombination med ensamarbete gör att det kan bli svårt att 
utveckla arbetsmiljön. Det gör att chefens roll blir viktig för personliga assistenter. Som 
chef är det viktigt att skapa tillfällen för kompetensutveckling så att personalen känner att 
de är viktiga och en tillgång. Chefen bör också kunna stödja och handleda sin personal i 
lärandet (ibid.). 
 
Lärande ger kunskap och Dilschmann et al (2000) liknar lärandet som en uppåtgående spiral 
som om den förblir obruten är optimal. Spiralen delas in i två halvor där den ena halvan 
består av praktiska och konkreta erfarenheter, den andra av halvan är teoretisk och 
analyserar, granskar och drar slutsatser. En lärandeprocess som pendlar mellan praktik och 
teori kan alltså främja kompetensutvecklingen på till exempel arbetsplatsen. Genom att 
hoppa över en teoretisk eller praktisk sekvens i spiralen kan lärandeprocessen störas. 
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3    Problemformulering  
 
Personlig assistent är en relativt ny växande yrkesgrupp som ökar i antalet tjänster (Larsson 
& Larsson 2004). Enligt forskarna så finns det begränsad kunskap om hur personliga 
assistenter uppfattar arbetsvillkoren och arbetsmiljön. Den forskning som finns handlar 
mest om den assistentberättigades perspektiv, t ex om hur det är att ha personlig assistans 
och inte hur det är att vara personlig assistent (ibid, Socialstyrelsen 1997:5) Den här 
undersökningen ämnar öka kunskapen om personliga assistenters syn på sin arbetsmiljö och 
på de utvecklingsmöjligheter som finns i yrket. Med tanke på det stora antalet människor 
som jobbar som personlig assistent och den brist och krav på utbildning som finns trots att 
det är ett svårt arbete med stort ansvar, är det viktigt att belysa denna fråga. Personlig kemi 
är något som är vanligt förekommande i platsannonser där personliga assistenter söks och 
därmed får kunskap och utbildning stå i bakgrunden. Detta synsätt bland brukare påverkar 
personliga assistenters arbetsförhållanden och det är en känslig fråga i ett nytt och växande 
yrke.  
 
3.1  Syfte 
 
Syftet är att undersöka på vilket sätt lärandeprocesser uppfattas påverka personliga 
assistenters uppfattning om förhållandena i arbetet. 
 
3.2 Frågeställningar 
 

 Vilka uppfattningar finns av kunskapsutveckling för personliga assistenter? 
 Kan lärandeprocesser påverka arbetsförhållandena för personliga assistenter? 
 Vad finns det för behov av stöd och reflektion i en personlig assistents 

yrkesutövande? 
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4    Metodologi 
 
4.1  Fenomenografiskt inspirerad ansats  
 
Fenomenografin utgår från att människor kan ha olika uppfattningar om saker som de ser 
och upplever och beskrivs som en empirisk forskningsansats med kvalitativ inriktning 
(Uljens, 1989). Dessa olikheter kan förklaras genom att människor har olika erfarenheter, 
synsätt på livet och världen, vilket i sin tur gör att människor uppfattar sina upplevelser 
individuellt, olika (Starrin & Svensson, 1994). Det är den individuella uppfattningen av en 
händelse, företeelse eller till exempel en bild som utgör den fenomenografiska analysen och 
även att företeelse och objekt relateras till varandra (ibid). I den här undersökningen är det 
personliga assistenters uppfattningar av hur lärandeprocesser uppfattas påverka deras 
arbetsförhållande.  
 
Meningen är inte att undersöka skillnader mellan deltagarna utan att hitta gemensamma 
nämnare hos de deltagande personliga assistenterna. I fenomenografin kan man undersöka 
både likheter och skillnader (Marton,1981). Den fenomenografiska undersökningen går ut 
på att hitta människors uppfattningar och beskriva dessa. Det har gjort att datainsamlingen 
och bearbetningen av data har utvecklat en speciell arbetsgång, bland annat är det viktigt att 
vid urvalet av en undersökningsgrupp att det finns möjlighet att få olikheter i hur gruppen 
uppfattar en och samma händelse, företeelse (Starrin & Svensson, 1994).  
 
4.2  Val av metod 
 
Till den här undersökningen valdes en fenomenografiskt inspirerad ansats, den går ut på att 
försöka förstå en människas mening runt olika fenomen. Som undersökare tolkar, beskriver 
och analyserar man människors uppfattningar för att upptäcka olikheter och likheter. Inom 
fenomenografin är intervju den vanligaste datainsamlingsmetoden. Studien ska undersöka 
hur lärandeprocesser uppfattas påverka personliga assistenter uppfattning om sina 
arbetsförhållanden och intervju är den metod som tillämpas. En intervju kan ses som ett 
samtal mellan två personer där intervjuaren bjudit in den intervjuade till ett samtal för att få 
svar på sina frågor (Cohen L, Manion L & Morrison K, 2000). Enligt Kvale (1997) lär vi 
känna andra människor genom att prata med varandra och just det är det grundläggande för 
mänskligt samspel och forskningsintervjun kan ses som ett professionellt samtal. Under 
intervjutillfället kan den intervjuade genom frågorna som ställs komma fram till nya insikter 
och få en annan förståelse för ämnet under intervjun. Genom intervjuerna kommer man 
fram till nyanserade redogörelser som kan ge en bild av en mängd av uppfattningar (ibid).   
 
När man använder intervju som metod så svarar oftast de som intervjuas på de frågor som 
ställs och svaret kommer meddetsamma. Om enkät används som metod kan man få vänta på 
svaren och det ges ingen möjlighet att formulera om frågan om det skulle behövas. Under 
tiden frågorna ställs kan eventuella missförstånd redas ut direkt på plats. Intervjuer ger 
möjlighet till fördjupning men kan också öka risken för subjektivitet hos intervjuaren 
(Marton M, Dahlgren L.O, Svensson L & Säljö R, 1979) 
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4.3  Intervjuernas upplägg och genomförande 
 
Det finns olika varianter av intervjuer och i den här undersökningen används en variant 
inspirerad av Kvales halvstrukturerade livsvärldsintervju (Kvale 1997). Enligt Kvale (1997, 
s.13) är det ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld 
i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening”. Här byts Kvales beskrivningar ut mot 
fenomenografins uppfattningar som tolkas och analyseras. Det är en halvstrukturerad 
intervju där intervjuaren utgår från en intervjuguide där frågorna ställs i förutbestämd 
ordning men som samtidigt är öppen för spontana frågor. Genom att följa intervjuguiden får 
intervjuerna samma struktur men genom att vara öppen för spontana frågor blir varje 
intervju unik, precis som deltagarens uppfattning.  
 
Till intervjuerna sammanställdes ett femtontal frågor för att hitta de personliga 
assistenternas uppfattningar om sina arbetsförhållanden i form av arbetsmiljö, 
kompetensutveckling och kunskap. När man ska genomföra en intervju är det många saker 
man ska tänka på. Om en intervju ska bli bra är det viktigt att intervjuaren är väl förberedd. 
Det är viktigt att intervjun har en plan att följa och att frågorna täcker det tänkta 
undersökningsområdet (Patel & Davidson, 2003).  
 
Som intervjuare är det viktigt att mötet leder till den data man söker och att man kan hålla 
samtalet igång och deltagaren motiverad och intresserad. När man intervjuar ska man helst 
befinna sig på en plats där man inte kan bli störd eller avbruten (Cohen et al 2000). 
Intervjuerna genomfördes under två olika dagar. För att de skulle ha så liknande 
förutsättningar som möjligt skedde intervjuerna i samma lokal och vid samma tid samt att 
intervjuaren och intervjupersonerna satt på liknande sätt under alla intervjuer. Platsen för 
intervjuerna var på den platsen de personliga assistenterna har sina personalmöten, dels på 
grund av praktiska skäl men även för att de skulle känna sig bekväma då en 
intervjusituation kan upplevas som obekväm (Kvale, 1997). 
 
4.4 Undersökningens urval 
 
Fenomenografiska undersökningar bygger på att få många olika uppfattningar och det kan 
man få genom att ha stor variation bland deltagarna.  För att få den information som behövs 
för att göra en undersökning är det viktigt att deltagarna kan bidra med den (Cohen L. et al 
2000).  Yrket personlig assistent har bara funnits sedan 1994 och arbetsuppgifterna är 
varierande beroende på hos vem man arbetar. Det är mycket fler kvinnor än män som jobbar 
som personlig assistent men eftersom det är en liten undersökning togs ingen hänsyn till det. 
Med hjälp av en verksamhetschef i Gävle kommun har intervjupersonerna valts ut. 
Önskemålen som verksamhetschefen fick av författaren vara att det skulle vara 4 st 
intervjupersoner, två kvinnor och två män, de skulle ha jobbat minst ett år som personlig 
assistent samt att det skulle vara olika funktionshinder men att brukaren kunde 
kommunicera med tal.  
 
Intervjupersonerna har arbetat mellan 7 och 15 år som personlig assistent, alla utom en har 
haft samma kommunala arbetsgivare hela tiden. En av dem jobbade sitt första år som 
personlig assistent hos en privat arbetsgivare. De jobbar hos olika brukare som kan 
kommunicera med tal.  
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4.5  Förförståelse 

 
Mellan november 2000 och juni 2005 samt 2008-03--08 har jag jobbat heltid och deltid som 
personlig assistent hos tre olika brukare. De har haft olika handikapp och arbetstiderna har 
varit lika varierande. Det började med att jag var intresserad av att arbeta med människor. 
Eftersom jag inte hade någon utbildning verkade det som om att personlig assistent var en 
bra början, eftersom det i platsannonser i princip alltid nämndes att personlig kemi var 
något som man la stor vikt vid, utbildning var sekundärt. Under mina år som personlig 
assistent är det få som jag jobbat med som haft någon utbildning inom personlig assistans 
eller vård. I samtal med de brukare jag jobbat hos har frågan om utbildning alltid varit 
aktuell men eftersom man jobbar så tätt inpå varandra vill de flesta brukare ha personlig 
kemi före utbildning. 
 
När jag började studera på Hälsopedagogiskaprogrammet hösten 2002 på högskolan i Gävle 
började jag fundera på varför inte personliga assistenter behövde utbildning.  I de flesta 
yrken idag krävs det någon form av utbildning men som personlig assistent är det inget 
krav. De som jobbar som personliga assistenter har ett stort ansvar och gör ofta ett mycket 
bra jobb men hur ser de på hur utbildning skulle kunna förändra deras arbete och status?  
 
4.6  Reliabilitet och validitet 
 
Reliabiliteten fastställer om undersökningen är korrekt gjord. Att de frågor man ställer 
handlar om det som man ska undersöka (Dahmström, 2000). Reliabiliteten är hög om olika 
forskare använder samma metod och kommer fram till samma resultat (Thurén, 1991). Inom 
fenomenografin har olika tillvägagångssätt framställts för att på så sätt uppfylla behoven av 
giltighet, noggrannhet och trovärdighet i en undersökning (Starrin & Svensson, 1994). I den 
här undersökningen kommer citat från intervjuerna att finnas med för att på så sätt visa hur 
intervjuerna tolkas och därmed kan också läsaren själv se om resonemanget är logiskt och 
riktigt. Patel och Davidson (2003) menar att reliabiliteten ökar om man är två vid 
intervjutillfällena, en som intervjuar och en som observerar. Eftersom författaren gör 
undersökningen ensam kommer intervjuerna att spelas in och sedan transkriberas för att 
enklare kunna jämföra flera intervjuer samtidigt.  
 
En bra undersökning kännetecknas av hög validitet (Dahmström, 2000). Det innebär att 
forskaren undersöker det som hon avser att undersöka genom att ställa relevanta och öppna 
frågor (Thurén, 1991). Det är viktigt att vara medveten om att den intervjuade kan svara på 
ett sätt som inte är helt uppriktigt om det rör sig om frågor som är av känslig karaktär 
(Ejvegård 2003). Personliga assistenter har tystnadsplikt enligt lag, § 29 LSS samt § 71 a 
SoL, och även om frågorna i denna undersökning inte har direkt med brukaren att göra kan 
den intervjuade känna ett visst motstånd inför vissa frågor då kritik mot arbetsgivaren kan 
framkomma. Det kan ske medvetet eller omedvetet men det som den intervjuade svarar 
antas vara den uppfattning han eller hon har och det finns ingen anledning att tro något 
annat.   
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4.7  Etisk hänsyn 
 
Det är grundläggande att förklara för deltagarna hur deras medverkan i undersökningen 
kommer behandlas (Patel & Davidsson, 2003). I den här undersökningen kommer 
deltagandet att vara konfidentiellt vilket innebär att det bara är författaren som vet vem som 
har svarat vad (Kvale, 1997). Deltagarna är informerade före intervjun om att deltagandet är 
konfidentiellt och de har också läst igenom missivbrevet före intervjutillfället. Före 
intervjun gås missivbrevet igenom, på så sätt kan eventuella frågor om deltagandet redas ut 
innan intervjun börjar och därefter skriver deltagaren under. I missivbrevet betonas det att 
medverkan är frivillig och att de kan hänvisa till tystnadsplikten eller avbryta intervjun. 
Deltagarna uppmanas också att meddela sina brukare om att de deltar i en undersökning.  
 
1990 antog humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet fyra forskningsetiska 
principer (www.vr.se). 
 

 Informationskravet 
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 
 Samtyckeskrav 
Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan.  
 Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt attobehöriga inte 
kan ta del av dem. 
 Nyttjandekravet  
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändmål. 
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5    Genomförande 
 
Efter att intervjuerna var transkriberade började förberedelserna för analys av 
undersökningsmaterialet. Först kontrollerades texten genom att intervjuerna lyssnades 
igenom samtidigt som texten lästes igenom. Detta gjordes för att få en så korrekt 
transkribering som möjligt och för att få ett flyt i texten genom att få en känsla av var punkt 
och kommatecken skulle vara, allt för att texten skulle bli enkel att läsa. 
 
Genom att först läsa igenom de fyra intervjuerna för att på så sätt lära känna texten och 
försöka få tillbaka minnesbilden av själva intervjun påbörjades analysarbetet. När detta 
gjorts några gånger började själva analysarbetet inspirerat av fenomenografin och med 
fokus på att söka likheter bland de svar de personliga assisterna lämnat i intervjuerna. 
Sammanfattningar gjordes efter varje fråga och dessa skrevs tillsammans med de svar som 
de personliga assistenterna gett. Här fokuserades på liknande svar men även de svar som 
avvek fördes upp i sammanfattningen för att dels kunna påvisa avvikelser men också för att 
fenomenografin undersöker skillnader (Uljens, 1989). Anledningen till att 
sammanfattningarna skrevs ut var för att enklare få en översikt av texten och för att kunna 
anteckna och markera med överstrykningspenna.  
 
Efter att ha arbetat med undersökningsmaterialet och sammanfattningarna och utgått från 
lärandeprocesser bildades fem beskrivningskategorier, arbetsförhållande, 
utvecklingsmöjligheter, lämplig utbildning, kompetensbehov och stöd/reflektioner.  
 
De fem beskrivningskategorierna utgör resultatet i undersökningen, nämligen en 
beskrivning av hur de fyra personliga assistenterna uppfattar sina arbetsförhållanden. De 
personliga assistenterna är kodifierade 1-4 i resultatet. 
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6    Resultat 
 
6.1 Arbetsförhållande 
 
Alla de personliga assistenterna har arbetat hos samma kommun sedan de började arbeta 
som personlig assistent, med undantag för en som jobbade sitt första år som personlig 
assistent hos en privat arbetsgivare. De har börjat ungefär samtidigt och beskriver att de har 
bra arbetsförhållanden, alla fyra jobbar heltid och har inga planer på att byta arbete. Två av 
assistenterna har bara varit hos två olika brukare vilket de tycker är positivt.  
   
 ”Ja, det är väl när man hamnar hos en kund som man passar 

 ihop med, då blir man ju kvar då”. (2)  
 
Alla assistenterna arbetar ensamma med sina brukare men de nämner inte det som något 
större problem utan att det är något som de är vana vid att det ska vara så. Det som beskrivs 
som ett problem är om det har hänt något som de måste prata med en kollega om så går det 
oftast inte att göra det meddetsamma. Det är på grund av just ensamarbetet och att de 
arbetar hos en brukare som kan kommunicera med tal och förstår tal, de ska inte lämna 
brukaren ensam och kan därför inte gå iväg för att prata. Ett sätt att lösa det på är att ringa 
en kollega som inte jobbar eller så ringer de till sin chef, är det akut försöker chefen träffa 
assistenten eller assistenterna så fort som möjligt. Allra längst får de vänta till nästa 
personalmöte, personalmöten har de en gång i månaden.   
 
 ” Då kan man ringa till arbetskamraterna eller så ringer man till 

chefen om det är någonting, men oftast är det ju arbetskamraterna 
 om det har stött  till något mindre problem i alla fall”. (2) 

 
”Visst, man behöver ju, genom att man jobbar så mycket  
själv då så känner man ju ibland att vissa saker skulle 
 man vilja, och då har ju vi de här arbetsplatsträffarna 
 en gång i månaden”. (3) 

 
Kommunikationen mellan assistenterna är inte helt enkel men det är inget som nämns som 
ett problem, tvärtom tycker alla fyra att det fungerar bra. De får tillräckligt med tid till att 
prata med varandra och med chefen. De beskriver att deras chef tar dem på allvar och ställer 
upp om det är något problem som måste lösas, oavsett om det är akut eller om det kan vänta 
till nästa personalmöte. 
 
Assistenterna beskriver inte sitt arbete som fysiskt tungt utan det som de nämner är just 
ensamarbetet och att det i vissa lägen kan vara besvärligt att vara ensam, att inte kunna 
fråga någon annan om råd utan att ringa ett telefonsamtal. Mötet och kontakten med 
anhöriga är en situation som kan bli komplicerad där anhöriga tycker en sak och assistenten 
en annan. Av de fyra assistenterna är det ingen som beskriver problem med anhöriga, men 
om man vill påverka något i till exempel hemmet nämns anhöriga och brukare. En av 
assisterna menar att om inte brukare eller anhörig vill ha en viss arbetsrelaterad förändring 
så blir det så, det kan bero på familjesituation men även att de olika parterna inte är överens. 
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Stödet från chefen är något som alla assistenter beskriver som mycket bra. Det är inga 
problem med kommunikationen och att få tag på chefen. 
 
 ”Vi har bra kontakt och vi har bra kommunikation och vi  

pratar om det uppstår problem och på möten, jag tycker  
att vi har fått bra stöd från min chef. Det tycker jag”. (4) 

 
 
På personalmöten ges utrymme att diskutera vad som händer på arbetsplatsen och hur den 
ser ut. Möjligheterna till påverkan är som tidigare nämnts till viss del styrda av vad 
brukaren och anhöriga tycker och det påpekar assistenterna. De tycker ändå att det finns 
möjligheter till att påverka sina arbetsförhållanden.  
 
6.2 Utvecklingsmöjligheter 
 
Assistenterna ser positivt på utvecklingsmöjligheterna i arbetet som personlig assistent och 
det som nämns är utbildning, ökad förståelse för olika handikapp. Något som kan påverka 
utvecklingsmöjligheterna är hur villig brukaren är för förändring, både på gott och ont. 
Hjälp från arbetsgivaren nämner en av assistenterna som något som främjar möjligheter till 
utveckling hos brukaren. 
 

”Jag tycker det är väldigt positivt för min del, jag har ju gått 
lite utbildningar under årens lopp då”. (3) 
 
”Det går att utvecklas i den meningen i alla fall först och främst 
 att man kan bredda sitt, sin förståelse för brukarna beroende på 
 olika sorters handikapp, för det finns ju ett väldigt spektrum av  
handikappade eller hjälpbehövande”. (1) 

 
Att utvecklas genom att förstå en funktionshindrads livssituation och att se på sitt eget liv 
med andra ögon är något som beskrivs i alla intervjuer. Att vara tacksam för det man har 
och förstå att livet kan förändras totalt på grund av till exempel en olycka.  
 
6.3 Lämplig utbildning 
 
De personliga assistenterna anser att det behövs en utbildning, något att stödja sig på, då det 
är ett arbete som innebär stort ansvar.  Det är i första hand vård och omsorg som de nämner. 
 

” Det är ju att ha lite sjukvårdskunskap, absolut. 
Lite sjukvårdslära, sjukdom lite sånt där saker”. (3) 

 
De tycker att det är lämpligt att ha en utbildning men samtidigt är det en av assistenterna 
som inte har någon bra uppfattning om vad en utbildning skulle ge, trots det så tycker 
assistenten att någonstans mellan habiliterarutbildning och undersköterska skulle vara en 
lämplig utbildning. En av svårigheterna med utbildning är att det ser så olika ut hos 
brukarna men det är inget som assisterna tycker är ett hinder. Tvärtom anser assistenterna 
att en grundutbildning behövs där bland annat sjukvård, kunskap om olika funktionshinder, 
samarbete och bemötande ingår, viktigt är det också att utbildas hos den brukare man 
arbetar hos. 
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Även om det är utbildning i form av omsorg eller vård som de beskriver i första hand så är 
det ändå vilken människosyn man har och bemötande som de anser är viktigast.  
 
 ”En bra människosyn, att man har en ja, jag tror  

att det är en viktig del att ha en bra människosyn”. (4) 
 
Just det här med människosyn är något som alla assistenter är inne på. En vilja att arbeta 
och samarbeta med människor, en av assistenterna beskriver att om man vill arbeta med 
människor så har man lätt att samarbeta. Samma assistent är också inne på personlig kemi, 
att det finns något som inte kan lära sig utan antingen stämmer det mellan två människor, i 
det här fallet brukare och personlig assistent, eller så gör det inte det. Enligt assistenten 
utgör personlig kemi 80 % av hur det ska gå att arbeta som personlig assistent. Två av de 
fyra assisterna menar att om inte den personliga kemin stämmer spelar det ingen roll vilken 
utbildning man har eftersom man jobbar så tätt inpå en annan människa, och då måste den 
personliga kemin stämma. 
 
6.4 Kompetensbehov 
 
I alla intervjuer beskrivs att det finns ett behov av utbildning. Assistenterna har genomgått 
något som kallas för Kompetensstegen som är en utbildning på 10 tillfällen á 4 timmar. Det 
är ett EU finansierat projekt som ska öka kompetensen hos omsorgspersonalen i 
kommunen. Assistenterna beskriver hur de fått lyssna på föreläsare med olika kompetenser 
och bakgrunder bland annat inom bemötande, synsätt, etik och moral och 
arbetsförhållanden, och att det varit mycket givande.  
 
 ”Det gav mig så pass mycket så jag skulle ha, hade jag stött  

på det här yrket tidigare så hade jag vidareutbildat mig”. (1) 
 
En av assistenterna beskriver det positiva med att möta annan personal från gruppboenden 
och äldreomsorgen, ett utbyte assistenten inte tänkt på före utbildningen. Kompetensstegen 
är den största enskilda utbildning som de personliga assisterna fått.  
 
De beskriver att de regelbundet fått kortare utbildningar i till exempel lyftteknik men också 
utbildningar som passar den brukare de arbetar med. Kontakter med olika vårdinstanser är 
något som en av assistenterna beskriver som något som påverkat kompetensen positivt. I 
alla intervjuer nämns det att det finns ett stort kompetensbehov men att det är svårt att hänga 
med och hitta tid för utbildning. 
 
 ” Genom att jag har fått utbildningar och fått prata med habilitering 

och sånt där liksom så har jag lärt mig mera”. ” Jag tycker man har  
lärt sig, men det, man kan ju aldrig bli fullärd. Det kommer ju nya 
 saker hela tiden som man måste ta ställning till.” (2) 

 
En av assistenterna beskriver att det finns ett ständigt behov av utbildning och använder sig 
själv som exempel. Genom utbildning har assistenten större förståelse varför brukaren han 
jobbar med gör som han gör. En annan av assistenterna beskriver hur utbildningarna 
assistenten genomgått under årens lopp gett en insikt i att personlig assistent är något som 
assistenten skulle ha börjat arbeta med långt tidigare.  
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Arbetet med brukaren beskrivs som en utbildning av flera assistenter. Desto mer man lär 
känna brukaren desto mer lär man sig också vilka behov brukaren har och när man ska hålla 
sig framme och assistera och när man ska hålla sig i bakgrunden. Samtidigt som det 
beskrivs i alla intervjuer hur bra och viktigt det är med utbildning nämns det paradoxalt 
också hur viktigt det är med personlig kemi. Två av assistenterna beskriver det till och med 
som viktigare än utbildning.  
 
Av de fyra assistenterna är det två som har någon utbildning inom omsorg eller sjukvård. 
Ingen av dem hade innan de började arbeta genomgått några utbildningar för personliga 
assistenter. Före Kompetensstegen hade alla assistenter bara genomgått kortare utbildningar 
någon gång per år. Assisterna beskriver att de är nöjda med på vilket sätt kommunen 
genomfört utbildningar men att det blivit bättre. En av assistenterna menar att detta beror 
mycket på att de har en chef som är ansvartagande och engagerad och som försöker ordna 
utbildningar om ett behov uppstår.  
 
Samma assistent beskriver hur han från början tänkte att det inte kräver så mycket att arbeta 
som personlig assistent. 
 
 ”Så utifrån att jag från början tänkte att det här behövs väl inte 

 så mycket, det här jobbet kan man väl göra ändå. Så inser man att, 
 naaeh, inte riktigt ändå”. (1) 

 
Alla assistenter beskriver hur de har hamnat i situationer där de antingen blivit 
felinformerade eller att de saknat viss kunskap för att känna att de har full kontroll på 
situationen. Det rör sig bland annat om lyftteknik, bemötande, förändringar i hälsa hos 
brukaren och händelser som påverkat brukarens familj.  
 
6.5 Stöd/reflektioner 
 
I alla intervjuerna beskrivs chefen positivt. Alla är nöjda med hur chefen försöker hjälpa 
dem om det uppstår problem med brukare eller anhöriga. Om det uppstår behov för en viss 
brukare så arbetar chefen för att det behovet ska tillgodoses, det gäller både för brukare och 
personlig assistent. Chefen arbetar både internt och externt för att hitta lämplig kompetens 
till problem som uppstått.   
 

”Ja det är en chef som gått till botten och tagit reda på var kan 
vi få den hjälpen, finns den någonstans här inom kommunen eller 
finns den någon annanstans”. (1)   

 
De personliga assisterna beskriver en chef som gör sig tillgänglig och uppmuntrar dem att ta 
kontakt med henne om det känns som om att det behövs. Detta innebär täta kontakter som 
gör att ensamarbetet blir lättare och samarbetet bättre.  
 

”Chefen hon hör av sig och vi får höra av oss till henne om det är 
något, vi har täta kontakter sådär och jag tycker att det stödet som  
vi har är bra”. (4) 

 
Chefens roll beskrivs som övergripande och med ansvar över att saker och ting fungerar. 
Flera assistenter beskriver att det är chefens ansvar att se till att alla har det bra, både 
personliga assistenter och brukare. Genom att ha täta kontakter med assistenterna även när 
det inte är personalmöten tycker assisterna att de har en chef som är en bra chef. Alla 
assistenter beskriver att det finns ett behov av stöd i deras arbete.  
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Det täta arbetet med brukaren gör att det uppstår situationer med brukaren, anhöriga och 
även kollegor. Assistenterna beskriver även att de kan få stöd av kollegor om de inte kan få 
tag på chefen. Förutom att assistenterna har täta kontakter med chefen så har de också 
personalmöten varje månad. I intervjuerna beskrivs dessa träffar som forum där man för 
samtal i grupp och enskilt med chefen. 
 

”Sen har man ju egen tid med chefen då varje gång, och där kan 
man ju då ta upp det som, eller att man ringer då till henne om 
det är någonting akut”. ”Visst behöver man ett stöd för att få  
ventilera och det får jag möjlighet att göra.” 

 
Tid för reflektioner mellan kollegor under arbetet blir det i princip aldrig eftersom de jobbar 
ensamma. Assistenterna beskriver personalmötena som den tid då de kan ventilera diverse 
saker som har hänt eller uppstått. En assistent beskriver en reflektionsbok, en 
anteckningsbok som chefen delat ut just för att de jobbar ensamma. Om något händer som 
de känner att de behöver prata om har de möjlighet att skriva ner det för att inte glömma 
bort det. Chefen brukar fråga på personalmötena om det är någon som har skrivit ner något 
som ska tas upp. En av assistenterna beskriver hur Kompetensstegen gjort att assistenten 
insett det viktiga i att prata om det som händer på jobbet och att det kan främja 
arbetsförhållandena. I alla intervjuer beskrivs chefens roll tydligt av assistenterna. 
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7 Resultatanalys och diskussion  
 
Enligt Söderlund (2002) innebär en fenomenografisk forskningsansats att söka efter 
skillnader i resultatet när man analyserar. Genom att skapa beskrivningskategorier utifrån 
det outsagda intervjupersonerna menar Söderlund att dessa ska tydliggöra hur 
intervjupersonerna tänker och vad det är som gör att de tänker som de gör. Som tidigare 
nämnts inspireras denna undersökning av fenomenografin och det är utifrån det 
tolkningarna av resultatet gjorts. 
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Innan uppsatsen påbörjades deltog jag i föreläsningar och diskussioner om olika 
forskningsansatser för att skriva uppsats. Att valet föll på fenomenografin kommer sig av 
den kunskap jag fick då, men för att öka min förståelse av fenomenografin som metod har 
jag läst litteratur i ämnet. Anledningen till att jag utrycker att jag inspireras av 
fenomenografin är att det är en metod som jag trots att jag diskuterat och läst om den inte 
kan hävda att jag behärskar till fullo.  
 
Den vanligaste metoden för datainsamling i en undersökning med fenomenografisk ansats 
är intervjuer (Starrin & Svensson, 1994). Till den här undersökningens syfte och 
frågeställning bedömdes intervju vara den mest lämpade. Hade jag till exempel valt att 
använda mig av enkäter hade jag missat allt det som ett möte mellan två människor innebär, 
kroppsspråk, förtydligande, missförstånd, följdfrågor med mera. Uppsatsens syfte och 
frågeställningar har lett fram till intervjufrågorna för att försöka bilda en förståelse av de 
personliga assistenternas uppfattningar. 
 
Enligt Kvale (1997) finns det inga perfekta intervjupersoner. Eftersom valet av 
intervjupersoner gjordes av en verksamhetschef utifrån mina önskemål kan resultatet 
ifrågasättas. Hur verksamhetschefen gjort sitt urval är inget jag påverkat eller lagt mig i 
förutom genom mina önskemål. Om valet gjordes utifrån dem eller om det gjordes med 
tanke på vem som var lämplig eller villig att ställa upp i en undersökning är för mig okänt. 
De personer som var med i undersökningen visade sig passande och deras uppfattningar 
representerade en allmän uppfattning i den här studien. Om det skulle göras en större och 
likadan studie där de personliga assistenterna har olika chefer är det svårt att veta om 
resultatet skulle bli det samma. 
 
Efter att transkriberingen var gjord fanns det mycket material att arbeta med. Uljens (1989) 
menar att man i analysen söker efter likheter och skillnader som bildar 
beskrivningskategorier. Utifrån det har intervjuerna både lästs och lyssnats på ett flertal 
gånger för att bilda mig en uppfattning av resultatet och vad som sägs.  
 
Deltagarna i undersökningen var informerade på ett sätt som går helt i linje med 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga rådet (www.vr.se, 2008), Patel och Davidsson (2003) 
och Kvale (1997). Jag upplevde det som om att intervjupersonerna inte hade någon oro över 
hur materialet skulle användas eller att det fanns risk för att det skulle kunna identifieras. 
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7.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatet som framkommer i undersökningens intervjuer visar enligt mig på att de 
personliga assistenterna upplever att lärandeprocesser positivt påverkar deras syn på 
arbetsförhållande och att dessa stärker deras möjligheter till att kunna påverka sitt arbete. 
Med det menar jag att deras chef ger dem möjligheter till utbildning om de har förslag som 
är genomförbara. Dessutom upplever de att chefen lyssnar på vad de har att säga och visar 
en vilja att åstadkomma förändring om det är möjligt. De har liknande syn på utbildning och 
arbetsförhållande. Jag tror att deras chef har en viktig roll i att det är så och det som 
assistenterna nämner gemensamt är att de tycker att chefen är delaktig och låter dem vara 
delaktiga. Enligt Ellström & Ekholm (2001) är det viktigt att chefen ser till att personalen 
får möjlighet till kompetensutveckling så att de ska känna att de är viktiga och en tillgång. 
Vidare menar de att chefen ska kunna stödja och handleda sin personal. Just detta beskriver 
alla assistenterna att deras chef gör. 
 
Utifrån de kunskaper jag fått av denna undersökning tror jag att chefen har en central roll i 
hur personliga assistenter uppfattar att lärandeprocesser påverkar deras arbetsförhållande. 
Genom att ge assistenterna begriplighet, hanterlighet och meningsfullhet (Antonovsky, 
2000) med hjälp av stöd och utbildningsmöjligheter skapar chefen en medvetenhet och 
insikt i att lärande är viktigt för arbetet.  
 
Syftet med den här studien är att undersöka på vilket sätt lärandeprocesser uppfattas 
påverka personliga assistenters uppfattning om arbetsförhållandet. Vad är meningen med att 
undersöka detta? Eftersom jag själv har arbetat som personlig assistent och funderat på 
varför ett sådant ansvarsfullt arbete inte kräver någon utbildning inom området ville jag 
göra en undersökning. Jag anser att det är viktigt att skapa sig kunskap om hur den 
personliga assistenten uppfattar sin arbetssituation och hur lärande kan påverka den. I 
bakgrunden beskrivs att ensamarbetet anses vara ett stort problem av assistenterna själva. 
Med en undersökning om hur lärandeprocesser uppfattas påverka personliga assistenters 
uppfattning om arbetsförhållandet kan man få en uppfattning av assisternas syn på frågan 
och därmed belysa vad de själva anser är viktigt för sina arbetsförhållanden. 
 
7.3  Upplevelser av arbetsförhållande 
 
På det sätt de personliga assistenterna beskriver sina arbetsförhållanden tycker jag mig se 
många likheter. Det jag menar är att det finns gemensamma upplevelser av att möjligheterna 
till påverkan är stor. Att alla fyra assistenter anser att deras möjlighet till att kunna påverka 
sina arbetsförhållanden är en mycket intressant beskrivning. Eftersom arbetet bedrivs på de 
ställen där brukaren befinner sig för tillfället borde det finnas en rad omständigheter i 
arbetsmiljön som inte går att påverka på grund av sådant som man helt enkelt inte kan rå på 
som individ. Jag tänker på fysiska problem som trappor, trottoarkanter, trafik med mera.  
Alla fyra assistenter arbetar mest i brukarnas hem där det är enklare att påverka 
arbetsförhållandena, jag tolkar det som om att det är det som gör att upplever sin 
påverkansmöjlighet stark. Naturligtvis rör de sig i miljöer de inte kan påverka men jag tror 
att de inte ser det som något problem eftersom de vet att de mest befinner sig i brukarens 
hemmiljö.  
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Enligt Socialstyrelsen (2007) är ensamarbete ett av de största arbetsmiljöproblemen. 
Ljusenius & Rydberg (1999) skriver att en arbetsplats ska vara sådan att den stärker den 
anställdes kompetens, motivation och ökar välbefinnandet. Jag menar att de personliga 
assistenterna har en sådan arbetsmiljö Ljusenius & Rydberg beskriver och att det överväger 
ensamarbetet. 
 
Gemensamt för de fyra assistenterna är också stödet de ger sin chef. Jag tolkar det som att 
deras chef tar dem på allvar och gör sitt bästa. Assistenterna har även en gemensam syn på 
hur en bra chef ska vara. De beskriver det på olika sätt men innebörden är att chefen tar 
hand om både assistent och brukare, det skulle kunna innebära att assistenterna känner att 
chefen har respekt för både assistent och brukare. Jag tolkar denna respekt som att 
assisterna tycker att chefen vet vad arbetet handlar om, kanske att deras chef har egen 
erfarenhet av arbetet som assistent och känner till hur det är att arbeta praktiskt som 
personlig assistent.  
 
Den här gemensamma synen assistenterna har är mycket intressant. Är det en tillfällighet 
eller beror det helt enkelt på att de fyra assistenterna tycker att de har en bra chef. Det är 
deras chef som har gjort urvalet av intervjupersoner till den här undersökningen, hur mycket 
påverkar det? Samtidigt vet jag av egen erfarenhet, utan att ha några vetenskapliga fakta, att 
oftast tycker personliga assistenter att deras chef är bra eller dålig. Det är svart eller vitt, 
någon gråzon existerar inte. Samma ovetenskapliga erfarenhet menar att det som gör att det 
är just så är hur assistenterna upplever att de kan påverka sina arbetsförhållanden.  
 
En annan sak som är intressant är att ingen av assistenterna har direkt uttryckt att utbildning 
är bra för arbetsförhållandena. Det de beskriver är att de tycker är att utbildning är bra. Till 
exempel säger en assistent att utbildning kan höja statusen på yrket. Jag tolkar det som att 
de menar att utbildning behövs för att klara av det arbete som innebär att vara personlig 
assistent, det i sin tur skulle kunna leda till att arbetsförhållandena påverkas positivt.  
 
7.4  Upplevelser av utvecklingsmöjligheter 
 
Sättet att beskriva utvecklingsmöjligheterna bland assistenterna skiljer sig åt en del. Jag ser 
två grupperingar, personlig- och yrkesmässig utveckling, som jag delar in i tre delar. Jag 
tolkar att den personliga upplevelsen är sådan att assistenten utifrån ett icke yrkesmässigt 
perspektiv beskriver hur brukarens funktionshinder gör att assistenten utvecklas på ett sätt 
som inte är arbetsrelaterat. Om assistenten skulle sluta arbetet som assistent har kunskapen 
om betydelsen av vad det innebär att ha ett funktionshinder gjort ett sådant intryck att det 
satt sig för livet. 
 
Den andra grupperingen som jag delar in i två delar är den yrkesmässiga beskrivningen. 
Den första delen innebär att assistenten ser sina utvecklingsmöjligheter utifrån brukarens 
perspektiv. Utvecklingsmöjligheterna finns beroende på hur situationen ser ut för brukaren 
samt hur mycket denne vill att det ska utvecklas.  
Det skulle kunna bero på att assistenten tycker att det är viktigt att brukaren har mest att 
säga till om även om hans funktionshinder och möjligheterna runtomkring det kan påverka 
arbetssituationen för assistenten. 
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Den andra delen tolkar jag som den motsatta till del ett. Assistenten beskriver utbildning 
som den stora utvecklingsmöjligheten. Den kunskap som assistenten skaffar sig påverkar 
hur assistenten ser möjligheter i hur arbetet skulle kunna göras annorlunda eller vilka 
hjälpmedel som skulle underlätta arbetssituationen.   
 
7.5  Upplevelser av om utbildning är lämpligt  
 
Jag tolkar det som om att det som assistenterna ser som viktigast när det gäller utbildning är 
kunskap om funktionshinder. Det skulle kunna bero på att det finns så många olika sorter av 
funktionshinder och att det går att få ett funktionshinder från det att man föds och resten av 
livet, till exempel från en olycka.  
 
Enligt tidigare forskning finns det ett motstånd bland brukare mot utbildning (Gough, 
1994). Jag tolkar det som om att det kanske inte är själva utbildningen i sig som brukarna är 
mot. Genom att hålla utbildningen till personliga assistenter på en låg nivå drar man till sig 
personer som vill arbeta inom yrket och ser fördelar ändå. Naturligtvis är brukarna 
intresserade av utbildning till personliga assistenter när de anställt någon.  
 
Gemensamt för alla assistenterna är att det upplever att det spelar in hur man är som 
människa. Det som assistenterna beskriver som människosyn skulle kunna jämföras med att 
ha ”det” vid till exempel kärleksrelationer. Där uttrycker man att den man är kär i har ”det”. 
Att förklara för någon vad det är som gör att det är så kan vara svårt, och att förklara varför 
kan vara omöjligt. En person som man tycker är attraktiv kan tappa sin attraktionskraft och 
intresset försvinna eftersom ”det” inte går att skaffa, antingen har man det eller så har man 
det inte. Det assistenterna menar är att det inte spelar någon roll om det finns en lämplig 
utbildning eftersom det ändå är hur man är som människa som avgör om man passar att 
arbeta som personlig assistent eller om brukaren tycker att man har ”det”. 
 
De personliga assistenterna beskriver vikten av att utbildas hos den brukaren man arbetar 
hos eftersom det är en unik situation hos alla brukare även om de också anser att en viss 
grundutbildning är nödvändig. Om det beror på att de tycker så eller om det är för att de 
blivit präglade av att de jobbat så länge som assistenter är svårt att säga.  
Jag menar att alla som jobbar som personlig assistent regelbundet hamnar i diskussioner om 
att ha ”det” och om utbildning. Det skulle kunna innebära att man som assistent blir färgad 
av de diskussionerna och tycker så utan att tänka efter vad man egentligen tycker.  
 
7.6  Upplevelser av kompetensbehov 
 
Jag tolkar det som om att assistenterna anser att det stora ansvar det innebär att vara 
personlig assistent gör att det ständigt behövs uppdateringar om vad det innebär att vara 
personlig assistent. En av assistenterna beskriver ett grundläggande behov av utbildning för 
blivande assistenter men att det viktiga är att få rätt och regelbunden utbildning om det 
funktionshinder den brukare har som man arbetar med. Den assistenten är den enda av de 
fyra assistenterna som beskriver en tydlig bild av hur assistenten upplever att 
kompetensbehovet kan tillgodoses på bästa sätt. Jag tolkar det som att det kompetensbehov 
som personliga assistenter har, är svårt att tillgodose innan assistenten har påbörjat sitt 
arbete hos brukaren. Eftersom varje brukare är unik har varje arbetsplast sin prägel och det 
är utifrån det som assistenternas kompetensbehov skapas. 
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Sättet de andra tre beskriver kompetensbehovet på är mer lika varandra på det sättet att de 
mer är inne på att utbilda assistenten före arbetet påbörjas hos brukaren. Jag tolkar det som 
att de upplever att det är bra att ha någonting att stödja sig på eftersom det kan vara svårt att 
få tid och kanske pengar till utbildning när man väl har börjat arbeta. Såvitt jag vet har 
arbetsgivaren inga skyldigheter att utbilda sin personal, tvärtom kan outbildad personal vara 
ett sätt att hålla nere lönekostnader. Å andra sidan kan utbildning vara ett sätt för personliga 
assistenter att höja lönen och statusen på yrket. De personliga assistenternas behov av 
kompetens tror jag grundar sig på hur man vill utföra sitt arbete. Vill man som personlig 
assistent kunna ge den brukare man arbetar med bästa möjliga stöd upplever man kanske 
behovet av utbildning inom olika områden större.  
 
7.7  Upplevelser av stöd och reflektioner 
 
Enligt Socialstyrelsen (2007) är handledning och stöd viktigt för att underlätta arbetet. 
Larsson (2005) menar att det är handledaren som hjälper gruppen eller individen till 
förståelse och möjlighet till att bearbeta det som har hänt eller pågår. Tidigare har jag nämnt 
att assistenterna gemensamt beskriver sin chef som någon som tar hand om och ser till att 
assistenterna och brukarna har det bra och att de har täta kontakter och inte bara på 
personalmöten. Sättet de beskriver det stöd de får är på många sätt lika. Det som är 
avvikande men ändå gemensamt är att ingen av assistenterna någon gång under intervjun 
nämner att de får handledning.  
 
Jag tolkar det som att de får regelbunden handledning av sin chef. Att assistenterna får 
handledning utan att de själva nämner det tolkar jag som att deras chef har en medveten 
strategi av att ständigt uppmuntra, höra hur arbetssituationen är, vara tillgänglig med mera. 
Förmodligen är deras chef mycket medveten om att det är viktigt att ge assistenterna 
verktyg och möjligheter för att de ska veta att de kan och har rätt till stöd. Jag tolkar att det 
finns en känsla av gemenskap eller känsla av sammanhang skapad genom det stöd de 
känner att de har av sin chef och att det är denna känsla som gör att de upplever att de har 
möjlighet att påverka sina arbetsförhållande som jag nämnt tidigare. 
 
Precis som i avsnittet om utbildning är lämpligt har assistenterna nästan en överdrivet 
positiv upplevelse av stödet de får och det är bara en assistent som beskriver att det 
förekommer att chefen inte alltid är av samma åsikt om en fråga. I samma mening säger 
assistenten att det inte spelar någon roll för chefen stöttar dem i allt. Den tolkning jag gör är 
att respekten och förtroendet för chefen är så högt att även om åsikterna går isär och 
assistenten inte får som den tycker så påverkar det inte chefens ställning negativt. Även 
sättet de beskriver möjligheter till reflektioner ser ut på samma sätt. På grund av 
ensamarbetet nämner alla personalmötet som det tillfälle då de har möjlighet till att 
diskutera sina upplevelser på arbetsplatser. En av assistenterna beskriver det som att när det 
är bra så är det bra på jobbet, och är det inte det så åker assistenten hem och inväntar nästa 
personalmöte. Jag tolkar det som att det aldrig är aktuell för den typen av diskussioner på 
arbetsplatsen. Frågan angående reflektioner är ställd på det sättet att jag frågar efter 
möjligheterna under arbetet, inte på personalmöten.  
 
Att svaren handlar om personalmöten istället för om arbetsplatsen kan bero på två orsaker. 
Den första är att de helt enkelt missförstod frågan och svarade på var de får utrymme för 
reflektioner. Den andra är att de förstod frågan men att de upplever att personalmöten är 
arbetstid och svarade därefter.  
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Min tolkning är att de upplever personalmötet som arbetstid men eftersom det är den enda 
tiden de träffas samtidigt inte beskrivs som arbetsplatsen. Det jag menar är att även om det 
förekommer på arbetsplatsen är det så sällan att de inte tänker på det. 
 
Det är intressant att det bara är en av assistenterna som direkt beskriver att det kan vara bra 
för deras arbete med brukarna att föra dessa diskussioner. Jag tolkar det som att assistenten 
vet att kunskapsutbyte med kollegor och chefen kan förbättra arbetsförhållandena och att 
det finns en medvetenhet av att det har med utbildning att göra.  
 
7.8  Framtida forskning 
 
Personliga assistenter är en yrkesgrupp att räkna med även om det så sent som i somras kom 
uppgifter från regeringen att kostnaden för LSS-lagen blev mycket större än man tänkt och 
att det måste ses över. Jag upplever att det finns ett begränsat utbud av studier som påvisar 
att utbildning främjar arbetsförhållandena för personliga assistenter. Socialstyrelsen räknar 
upp 12 områden för personliga assistenter som behöver utvecklas, utbildning är en av dem. 
Naturligtvis finns det studier men man får inte glömma bort att yrket personlig assistent 
bara funnits sedan 1994.  
 
Jag upplever att en studie om hur chefer och arbetsgivare uppfattar att personliga 
assistenters utbildning inverkar på deras möjligheter till påverkan skulle vara viktigt. Hur 
mycket ska assistenterna kunna påverka? Är det upp till varje chef och arbetsgivare att 
bestämma kompetensen på assistenterna? Personliga assistenter och brukarna tenderar att 
vara motpoler när det gäller frågan om utbildning. En studie av hur brukarna ser på att 
utbildningsbehovet för personliga assistenter vore också intressant. Speciellt med tanke på 
att brukarna hellre sätter personlig kemi före utbildning. 
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Bilaga 1 

 

 
 

Vill Du delta i en undersökning om personliga assistenter? 
 
Undersökningen har för avsikt att ta reda på hur utbildning kan påverka hur personliga 
assistenter uppfattar sina arbetsförhållanden. För att få svar på mina frågor vill jag intervjua 
Dig om Din arbetssituation, utbildning och eventuella påverkansmöjligheter. Jag kommer 
att spela in intervjun på band för att efteråt kunna lyssna och tolka materialet i vetenskapligt 
syfte. 
 
Din medverkan bygger på Din frivillighet och Du bör meddela din brukare så att ni kan 
diskutera tystnadsplikten. Din identitet och personen som du arbetar hos kommer inte att 
avslöjas samt att allt inspelat material kommer att behandlas konfidentiellt. Under intervjun 
kan Du när som helst avbryta den eller hänvisa till tystnadsplikten. Intervjun beräknas ta ca 
30 minuter och kommer att genomföras i Gävle. 
 
Jag heter Martin och skriver mitt examensarbete på Hälsopedagogiska Programmet på 
Högskolan i Gävle. Resultatet av studien kommer att presenteras i min examensuppsats och 
kommer att finnas tillgänglig på biblioteket på Högskolan i Gävle (DIVA e-publicering av 
uppsatser) och antas vara klar sommaren 2008. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Datum 
Underskrift……………………………………………………. 
Födelsedatum __ __ __ __ 
År – mån 
 
 
Om du har några frågor eller synpunkter hör av dig till, 
 
Martin Jeppsson 
xxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 
martinjeppsson@spray.se   
 
Lisbeth Claesson, vetenskaplig handledare  
Högskolan i Gävle 
026-648260 
lwm@hig.se  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Kompetensutveckling 
Berätta hur du uppfattar dina utvecklingsmöjligheter i arbetet som personlig assistent. 
På vilket sätt sker och organiserar arbetsgivare din kompetensutbildning som personlig 
assistent? 
Berätta om hur du uppfattar att personliga assistenters utbildningsnivå påverkar era 
arbetsförhållanden. 
Berätta vilken utbildning som du uppfattar är lämplig för att arbeta som personlig assistent? 
 
Kunnande 
Berätta vad du uppfattat du förändrat och lärt dig genom ditt arbete med brukaren? 
Berätta hur du uppfattar brukarens utanförskap. 
Berätta på vilket sätt dina erfarenheter om ditt kunnande förändrats i förhållningssättet med 
brukaren. 
Vill du berätta om något konkret tillfälle när du uppfattat att du haft bristande kunskap i 
omsorgen till brukaren. 
Har din ”syn” på ditt liv förändrats genom dina erfarenheter i arbetet med brukaren?  
På vilket sätt förhåller du dig till underordning och delaktighet i ditt arbete med brukaren, 
arbetskamrater, arbetsgivaren? 
 
Arbetsförhållanden 
Berätta hur du uppfattar behovet av stöd i ditt arbete? 
Berätta hur du vill att arbetsgivarens stöd skall se ut när det gäller dina arbetsförhållanden? 
Berätta hur du uppfattar behovet av att skapa möjligheter till reflektionsprocesser mellan 
kollegier under arbetet? 
Uppfattar du att det skapas utrymme i arbetet för förbättra arbetsförhållanden? 
Avslutning 
Uppföljningsfrågor 
 

 
 


