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Sammanfattning 

Yrket personlig assistent är relativt nyetablerat, många ser det som ett genomgångsyrke i 

väntan på ett bättre arbete eller som ett extraarbete under till exempel studietiden. Att arbeta 

som personlig assistent innebär att hjälpa en annan människa till ett så självständigt liv som 

möjligt. Den personliga assistenten är redskapet för att klara vardagen för många människor. 

Syftet med denna uppsats var att se vilka erfarenheter personliga assistenter har av yrket. 

Genom intervjuer har fem personliga assistenter fått berätta om sina erfarenheter av yrket. 

Resultatet visar att arbetet som personlig assistent innebär att i sin yrkesroll möta en del 

problem och utmaningar där stor hänsyn måste tas till de etiska aspekterna i arbetet med 

människor. Resultatet visar också att arbetet innebär en risk för ohälsa hos de personliga 

assistenterna bland annat på grund av avsaknaden av socialt stöd i sitt arbete. 

 

Nyckelord: personlig assistent, självbestämmande, LSS, etik, anhörig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................. 5 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 6 

2.1 LSS – Lagen om stöd och service .................................................................................... 6 

2.2 Personlig assistans som yrke ............................................................................................ 6 

2.3 Etik .................................................................................................................................... 7 

2.4 Relationer och socialt stöd ................................................................................................ 8 

2.5 KASAM – känsla av sammanhang ................................................................................... 8 

3. Definitioner av begrepp .......................................................................................................... 9 

3.1 Definition av begreppet hälsa ........................................................................................... 9 

3.2 Definition av begreppet brukare ....................................................................................... 9 

3.3 Definition av begreppet erfarenhet ................................................................................... 9 

4. Tidigare forskning ................................................................................................................ 10 

4.1 Att arbeta som personlig assistent .................................................................................. 10 

4.2 Etik och självbestämmande ............................................................................................ 10 

4.3 Samarbete med anhöriga................................................................................................. 11 

5. Problemformulering ............................................................................................................. 11 

6. Syfte och frågeställning ........................................................................................................ 11 

7. Metod ................................................................................................................................... 12 

7.1 Metodval ......................................................................................................................... 12 

7.2 Urval ............................................................................................................................... 12 

7.3 Tillvägagångssätt ............................................................................................................ 12 

7.4 Bearbetning och analys ................................................................................................... 13 

7.5 Etiska principer ............................................................................................................... 13 

8. Presentation av respondenterna ............................................................................................ 14 

9. Resultat ................................................................................................................................. 14 

9.1 Respekt ........................................................................................................................... 14 

9.2 Den egna hälsan .............................................................................................................. 16 

9.3 Samarbete ....................................................................................................................... 17 

10. Diskussion .......................................................................................................................... 18 

10.1 Resultatdiskussion ........................................................................................................ 18 

10.2  Metoddiskussion .......................................................................................................... 21 

11. Egna reflektioner ................................................................................................................ 21 

12. Förslag på framtida forskning ............................................................................................ 22 



 
 

Referenslista ............................................................................................................................. 23 

Bilaga 1 ................................................................................................................................. 25 

Bilaga 2 ................................................................................................................................. 26 

 

 



5 
 

1. Inledning 

Personlig assistent är ett relativt nytt yrke som kom i och med den nya handikappreformen 

1994 (Everitt, 2005). Det mesta av den forskning som gjorts handlar om den 

assistansberättigade och inte om den personliga assistenten (Larsson & Larsson, 2004).  

 

Att arbeta som personlig assistent innebär att ha sin arbetsplats i någon annans hem (Janson, 

2005). Arbetsuppgifterna varierar från fall till fall men består ofta i att göra allt det vardagliga 

som de som har personlig assistans annars inte klarar av. Den personliga assistenten kan 

fungera som brukarens fötter, händer eller hjärna om det behövs. Man träffar i princip bara 

sina arbetskamrater vid skiftbyten vilket kan göra att arbetet blir väldigt påfrestande och 

ensamt. Den person som är närmast är brukaren och eventuellt dennes anhöriga som antingen 

kommer på besök eller bor tillsammans med brukaren. Därför kan personkemi vara väldigt 

viktigt, både med brukare och med dess anhöriga (ibid.). 

Tidigare forskning inom området visar att arbetet kan upplevas som ensamt (Ahlström, 

Sundmark & Wetterstrand, 2001; Larsson & Larsson, 2004), och som påfrestande (Ahlström 

& Casco, 2008) eller psykiskt krävande (Dehlin, 1997) och en del upplever att det kan vara 

svårt att hitta ett bra förhållningssätt både när det gäller till brukaren och dess anhöriga 

(Janson, 2005). Trots att det finns en del upplevda nackdelar med arbetet ses det som 

meningsfullt både bland respondenterna i denna undersökning men också i den tidigare 

forskning som gjorts (Dehlin, 1997). Dock finns det en relativt stor grupp som inte ser någon 

framtid i yrket utan ser det som ett genomgångsyrke i väntan på något bättre (Larsson & 

Larsson, 2004). Forskning visar också att självbestämmande och integritet är av största vikt 

när det gäller brukare (Giertz, 2008) och det är viktigt som assistent att visa respekt för både 

brukare och anhöriga (Wadensten & Ahlström, 2009a). 
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2. Bakgrund 

Här beskrivs bakgrunden till undersökningen med allt från lagen om stöd och service för 

brukaren till relationer och känslan av sammanhang för personliga assistenter. 

2.1 LSS – Lagen om stöd och service  

LSS står för Lagen om stöd och service. I januari 1994 trädde lagstiftningen i kraft med syfte 

att förbättra levnadsvillkoren för människor med omfattande och varaktiga funktionshinder 

(Everitt, 2005). Det innebär att dessa personer ska få den hjälp de behöver i vardagen och 

målet är att ge individen en möjlighet att leva som andra och kunna vara delaktig i samhället. 

LSS består av sex bärande principer vilka är självbestämmande, inflytande, tillgänglighet, 

delaktighet, kontinuitet och helhetssyn. Vikten av respekt betonas för den enskildes integritet 

och insatser ska i princip bara ges med samtycke av individen, med undantag för personer 

under 15 år eller personer som saknar förmåga att själv ta ställning i frågan. I dessa fall kan 

samtycke ges av vårdnadshavare, godman, förmyndare eller förvaltare. LSS ger rätt till tio 

insatser för särskilt stöd och service varav personlig assistans är en av dem (ibid.). 

2.2 Personlig assistans som yrke 

Att arbeta som personlig assistent innebär att stödja en annan människa som har ett varaktigt 

funktionshinder i dennes vardag. Sysslorna varierar från fall till fall beroende på brukarens 

behov. Vanligt är att hjälpa till med det vardagliga så som matlagning och hygien (Janson, 

2005). Assistenten måste vara lyhörd utan att ta över och bestämma. Brukaren själv, eller 

genom ombud, är den som ska ha inflytande över vad som ska göras. Det är därför svårt att 

redogöra exakt vad arbetet innebär eftersom alla brukare har olika behov (Larsson & Larsson, 

2004). 

Personlig assistent är ett yrke jämförbart med alla andra yrken på arbetsmarknaden (Janson, 

2005). Det krävs ett professionellt förhållningssätt och stor mognad för att klara av balansen 

mellan brukarens behov och assistentens egna behov (Dehlin, 1997). Det handlar om att ge 

och ta utan att bli alltför privat. Det är lätt att komma nära brukaren och då finns risken att 

gränserna mellan arbete och vänskap suddas ut. Om arbetet blir för privat kan det vara svårt 

att veta sin roll (Janson, 2005). Det är en balansgång och det krävs att rollerna hålls isär, att 

ansvaret inte tas över och att det inte glöms bort att det är ett arbete som utförs (ibid.). Den 

ömsesidiga respekten är viktig då assistentens arbetsplats är någon annans hem. Man måste 

vara lyhörd utan att ta över och bestämma. Assistenten ska gemensamt med brukaren komma 

fram till hur arbetet ska utföras (Dehlin, 1997). 

Att arbeta som personlig assistent innebär oftast att arbeta ensam med en brukare. Trots att det 

i arbetsgruppen kan vara flera stycken träffar man sällan sina kollegor, därför är det viktigt att 

ha regelbundna arbetsplatsmöten. Genom dessa flyter arbetet bättre och det bidrar också till 

arbetsglädje genom att träffa sina kollegor. Att regelbundet få träffa sina kollegor och utbyta 

erfarenheter gör att man blir tryggare i sitt arbete (Janson, 2005). 
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2.3 Etik  

Arbetet som personlig assistent innebär inte bara att hjälpa en annan människa med pratiska 

ting i dennes vardag, det innebär också att agera etisk rätt. Etiken handlar om att reflektera 

kring vad som är rätt eller fel i olika situationer. Genom att etiskt reflektera kring 

problematiska situationer kan vi ofta komma fram till vad som är rätt att göra i den givna 

situationen. Etik handlar om hur vi beter oss mot andra människor och hur vi reflekterar kring 

våra handlingar (Gren, 1996). Etiken utgår från att alla människor är lika mycket värda och 

hur vi förhåller oss etiskt och moraliskt till andra människor beror på, som Henriksen och 

Vetlesen (2001) skriver, ”det sätt på vilket vi förhåller oss till livet som helhet. Det vi lägger 

vikt vid i vår yrkesutövning kommer därför att återspegla några av de värden, ideal och 

uppfattningar som präglar vårt liv i allmänhet” (s. 241). Vi måste alltså rätta oss efter de 

gemensamma värderingarna som finns på till exempel vår arbetsplats. 

 

Människan är ett flockdjur och vi är beroende av andra människor för att överleva. Det andra 

människor ger oss kan vi inte skaffa oss själva. Henriksen och Vetlesen (2001) skriver: 

”Eftersom vi är födda sårbara är vi födda beroende av andra” (s. 23). De skriver vidare att 

omsorg om andra människor baseras på sårbarhet, beroende, skörhet och dödlighet, men å 

andra sidan ju sårbarare och mer beroende en människa är av andra människor desto mer 

sänks deras värdighet och detta kan leda till en känsla av maktlöshet, en känsla av att vara 

hjälplös och beroende av andra för att klara av vardagen. 

Självbestämmandet har en stor plats i etiken och alla människor har rätt att bestämma över 

sina liv i så stor utsträckning som möjligt. Henriksen och Vetlesen (2001) skriver att så länge 

en människa är beroende av andra människor kommer dessa att kunna utgöra ett hinder i 

förhållande till idealet om individens frihet. De menar att så länge vi är beroende av andra 

människor så har vi inte fullständig frihet att välja. Att enbart sträva efter att människor ska ha 

frihet att välja är svårt när dessa befinner sig i en beroendeställning till andra människor, till 

exempel en cancerpatient och dess läkare. Här menar Henriksen och Vetlesen (2001) att det är 

viktigt vilken syn läkaren har på människors värde och att omsorgen ges med full respekt. Att 

kränka en annan människas rätt till självbestämmande är att kränka hennes människovärde. 

Människosynen och respekten för människans rätt till självbestämmande är viktigare än att 

sträva efter totalt självbestämmande om individen befinner sig i en sådan situation att detta är 

svårt att uppnå. Vikten kan istället läggas vid att hjälpa människor till ett mer självständigt liv. 

Henriksen och Vetlesen (2001) skriver vidare att ”förlust eller frånvaro av faktisk 

autonomiförmåga inte betyder förlust eller frånvaro av värde” (s. 31) och det är något som 

bör finnas i åtanke i arbetet med människor som är beroende av andra människors omsorg. 

Alla människor är inte i stånd att vara helt självständiga och helt bestämma över sina liv. 

Psykisk sjuka, utvecklingsstörda eller dementa personer kan vara oförmögna att styra över 

sina liv och med just dessa faktorer i åtanke är det viktigare med stöd till autonomi än att 

sträva efter total autonomi (Henriksen & Vetlesen, 2001). 

Att bedöma konsekvenser av sitt handlande är något som tillhör de personliga assistenternas 

vardag. Enligt Blennberger (2005) finns det två olika etiska riktningar att ta hänsyn till när 

detta görs. Den ena riktningen kallas konsekvensetik och handlar om att tänka på resultatet 
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framför handlingen. Att föreställa sig och överväga konsekvenserna av ett visst handlande och 

låta konsekvensen avgöra huruvida handlingen var rätt eller fel. Den handling som ger de 

bästa konsekvenserna är den som är riktigast. Den andra inriktningen kallas regeletik och har 

med själva handlingen att göra. Blennberger (2005) menar att en viss handling eller regel har 

vissa direkta principer eller kvaliteter som inte på förhand kan ställas mot de förmodade 

konsekvenserna. Ingen av dessa inriktningar kan i förhand tala om ifall agerandet sker på rätt 

sätt. Det kan vara svårt även i efterhand då det inte går att veta vad som hade hänt om man 

valt att agera på ett annorlunda sätt. Blennberger (2005) menar att människovärderande 

begrepp som till exempel integritet och frihet är starkt förknippade med regeletiken eftersom 

denna typ av begrepp ofta hänger samman med redan förbestämda värderingar som anses vara 

rätt eller fel oavsett om konsekvensen är bra eller dålig. 

 

Konsekvensetik är troligtvis något som finns på varje arbetsplats men blir extra påtaglig vid 

arbete med människor som har rätt till sitt eget självbestämmande (Blennberger, 2005). 

2.4 Relationer och socialt stöd 

Eftersom relationer är viktiga i våra liv är de också viktiga i arbetet. Att arbeta tillsammans, 

två eller flera, innebär att ha gemensamma mål. Det innebär också att gruppen hjälps åt att 

lösa problem, fatta beslut, genomföra uppgifter och hantera konflikter. Genom att fungera bra 

som en grupp nås de gemensamma målen för arbetsgruppen (Nilsson, 1993). Om relationen 

inte fungerar så fungerar inte heller kommunikationen, sändare och mottagare är inte på 

samma våglängd och förstår kanske inte varandra. Hur gruppen fungerar beror på vilka 

personligheter som finns i den och hur relationerna är mellan gruppens medlemmar vilket 

vidare har att göra med personernas åsikter och attityder, känslor och erfarenheter att göra. 

Maltén (1992) skriver bland annat om vad en grupp behöver och det är gemensamma mål, 

gemensamma normer, regelbundna och systematiska träffar, känna samhörighet och kunna 

kommunicera inbördes (s. 24).   

Att ha regelbundna arbetsplatsmöten är viktigt för att bibehålla bra relationer i arbetsgruppen. 

Detta är särskilt viktigt för den personliga assistenten där man oftast inte träffar sina kollegor 

dagligen. Genom att regelbundet träffas och till exempel gå igenom gemensamma frågor och 

funderingar stärks tryggheten hos de anställda och detta bidrar även till ökad trygget hos 

brukaren (Janson, 2005). 

2.5 KASAM – känsla av sammanhang  

KASAM är ett begrepp som myntades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi 

(Antonovsky, 2005). Han menar att var och en av oss innehar en motståndskraft att hantera 

påfrestande situationer. Denna motståndskraft varierar beroende på biologiska, materiella och 

psykosociala förutsättningar. Människor med hög grad av KASAM upplever att de har hälsa 

även om de har en obotlig sjukdom, om en närstående gått bort eller om de har upplevt krig. 

Huvudsaken är att krisen går att hantera, att resurserna finns och att det går att finna någon 

mening i det. Antonovsky (2005) påpekar också att KASAM inte är den enda variabeln som 

påverkar hälsan men ett stark KASAM kan bidra till att människan kan och orkar gå vidare i 

livet. 
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Begreppet KASAM tillhör det salutogena synsättet och fokus ligger på det som ger hälsa och 

inte det som orsakar sjukdom. Dessa två utesluter inte varandra utan ska ses som en 

sammanhängande helhet. Antonovsky (2005) delar in begreppet KASAM i tre kategorier – 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning 

människan upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara och om att kunna 

förutsäga de stimuli man kommer att möta i framtiden. Är det inte möjligt att förutse dessa 

vill individen åtminstone kunna ordna och förklara det. Hanterbarhet handlar om hur 

människan upplever att det finns resurser till förfogande, resurser som kan användas för att 

möta de krav som verkligheten ställer. Resurserna kan bestå av familj, kollegor, vänner eller 

andra personer man kan lita på. Meningsfullhet innebär att vara delaktig och medverkande i de 

processer som skapar såväl ens öde som ens dagliga erfarenheter. Det handlar också om att 

söka mening i olika svårigheter som kan uppstå istället för att bara se till problemen. Viktigt 

är enligt Antonovsky (2005) att de olika delbegreppen inte ses som självständiga utan att de 

står i relation till varandra. 

3. Definitioner av begrepp 

Här kommer vi att definiera vad begreppen hälsa, brukare och erfarenhet står för och hur vi 

använder dessa ord i uppsatsen. 

3.1 Definition av begreppet hälsa 

Ordet hälsa kan ha många olika betydelser beroende på vem som får frågan. Det är ett ord 

som används ofta men det är inte alltid helt självklart vad som menas med det. Eftersom hälsa 

är så individuellt görs tolkningar av ordet utifrån individens egen förförståelse av ämnet. I 

WHO:s definition av hälsa från 1948 står: “A state of complete physical, social and mental 

well-being, and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 1998:1). Hälsa är 

alltså inte enbart avsaknaden av fysisk sjukdom. Det psykiska och sociala välbefinnandet har 

en lika stor roll för hälsan. Med hälsa kommer vi att syfta på den fysiska, psykiska och sociala 

hälsan. 

3.2 Definition av begreppet brukare 

Begreppet brukare avser någon som har behov av eller använder sig av rehabiliterande 

insatser, som till exempel personlig assistans, under en längre tid. Det kan till exempel vara 

personer med funktionshinder eller en kronisk sjukdom (Västerbottenläns landsting, 2009). 

Detta är det ord vi fortsättningsvis kommer att använda oss av när vi syftar på personer som 

har personlig assistans. 

3.3 Definition av begreppet erfarenhet 

I Svenska Akademiens Ordbok (2010) står förklarat att erfarenhet är: ”fond av i livet 

förvärvade kunskaper; livsvisdom; kunnighet; skicklighet”. Den kunskap eller färdighet vi har 

förvärvat inom ett område är vår erfarenhet. Kunnandet och kunskapen om hur saker ska 

göras är vår erfarenhet. När vi fortsättningsvis skriver om erfarenhet är det den kunskapen 

som personliga assistenter har förvärvat inom sitt yrke det syftas på. 
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4. Tidigare forskning  

Här presenteras delar av den tidigare forskning som har gjorts inom yrket personlig assistent 

från rapporter, artiklar och litteratur. 

 

4.1 Att arbeta som personlig assistent 
Enligt Ahlström et al. (2001) ställer arbetet som personlig assistent stora krav på personen 

som utför sysslorna. Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter och det är en fördel om 

assistenten är flexibel (ibid.). En undersökning gjord av Lasson och Larsson (2004) visar att 

ca 80 % av de om intervjuats trivs bra eller mycket bra med sitt arbete som personlig 

assistent. Fördelar som lyfts fram är att arbetet är självständigt, flexibelt, socialt givande, 

roligt, lärorikt och kombinerbart. Upplevda nackdelar med yrket är ensamhet, påfrestande, 

konfliktfyllt, oregelbundet, intimt och otryggt. Samma undersökning visar också att 60 % inte 

ser någon framtid inom yrket utan ser det mer som ett genomgångsyrke. 

Många assistenter upplever arbetet som psykiskt krävande då hänsyn måste tas till brukarens 

vilja samtidigt som det ibland måste tas ett absolut ansvar för brukares välbefinnande genom 

att bestämma vad som ska göras eller inte (Dehlin, 1997).  

Arbetet upplevs stundtals som ensamt (Ahlström et al., 2001; Larsson & Larsson, 2004) och 

det finns ibland oklarheter i vad som ingår i arbetsuppgifterna och inte. I en annan rapport 

presenteras en rad upplevda problemområden som de intervjuade assistenterna uppger och de 

är osäkerhet, konflikt med brukaren, medlidande, påfrestande hjälparroll, anhörigkonflikt, 

vara synlig men ändå osynlig, obekväm arbetssituation, tar över brukarens liv, följa brukarens 

vilja, yrkeslivet ej åtskilt privatlivet, saknar arbetsuppgifter, vara passiv, isolerad närhet och 

bristande kommunikationsförmåga (Ahlström & Casco, 2008).  

I en studie gjord av Socialstyrelsen (2007) framkommer att många personliga assistenter 

upplever stor trivsel i sitt arbete och ser det som meningsfullt. Samma studie visar också att 

assistenter sällan kommer i kontakt med sin chef vilket kan leda till utsatthet och en känsla av 

svagt stöd i arbetet.  

4.2 Etik och självbestämmande 

Wadensten och Ahlström (2009a) har undersökt etik, integritet, självbestämmande och 

inflytande i förhållandet mellan personlig assistent och brukare. Merparten ligger i linje med 

dessa principer och det viktigaste för brukaren är att få mötas med respekt och förståelse. 

Undersökningen visar också att det finns tillfällen då brukare upplever att deras integritet 

kränks och att personalen behöver stöd i vissa etiska frågor. Samma författare har även gjort 

en undersökning om vilka strategier människor med svåra funktionshinder har för att uppnå 

just självbestämmande, integritet, inflytande och delaktighet (Wadensten & Ahlström, 2009b). 

Brukarna försökte bland annat att få eget utrymme där inte assistenten fick vara med och det 

för att värna om sin egen integritet. Det kunde gälla till exempel samtal med myndigheter 

eller läkaren. De kände det som viktigt att inte behöva lämna ut alla detaljer om sitt liv och att 

de själva faktiskt kan bestämma vad assistenten ska veta och inte. Att få bestämma och tala 

om vad assistenten ska göra är en strategi för att behålla inflytande och delaktighet i sitt liv. 

Även Giertz (2008) skriver i sin avhandling om vikten av självbestämmande och integritet för 

brukaren i det egna hemmet och att ta kontroll över hur vardagen ska se ut är viktigt för 
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brukarens självbestämmande. Med erfarenhet och kunskap ökar också brukarens inflytande 

över sin egen vardag men de beskriver också assistenten som ett redskap som underlättar 

deras vardag och dess planering samt som ett redskap för att få mer inflytande. Det finns dock 

de som uppger att de känner sig beroende och utsatta med personlig assistans och att hemmet 

blir en arbetsplats och det leder till att brukarna inte har lika stort inflytande. 

Strnadová och Evans (2011) har gjort en undersökning som handlar om livskvalitet för vuxna 

kvinnor med utvecklingsstörning. De har genom undersökningen kommit fram till att 

självbestämmande hör ihop med livskvalitet och är ofta extra viktigt för denna grupp 

människor samtidigt som det kan vara svårt för dem att känna att de är självbestämmande och 

har kontroll över sina liv. Livskvaliteten upplevs försämrad om det samtidigt finns 

upplevelser av brist på kontroll och självbestämmande. Många upplever begränsade 

möjligheter att fatta beslut om sig själva (ibid.). 

4.3 Samarbete med anhöriga  

Janson (2005) skriver att det som är viktigt för en personlig assistent är att finna ett 

förhållningssätt till brukarens anhöriga som bygger på respekt för varandras roller och att det 

är viktigt att alla har klart för sig att den personliga assistenten utför ett arbete. Det går inte att 

bortse från att den som kommer i kläm om något går snett alltid är den person som problemen 

berör, alltså brukaren. Även om missnöjet inte uttalas så påverkar det livssituationen för 

brukaren vilket i sin tur kan leda till otrygghet och rädsla. Det är därför viktigt att söka hjälp 

hos t.ex. assistanssamordnaren om relationen till de anhöriga påverkar arbetssituationen 

negativt. Författaren menar också att det är viktigt att fördela uppgifterna så att alla vet vad de 

anhöriga ska ansvara för och vad den personliga assistenten ska ansvara för. I vissa fall kan 

det vara bra med möten där brukaren, de anhöriga och den personliga assistenten träffas för 

att gå igenom hur arbetet ska utföras (ibid.). En del assistenter, som kommit att bli en del av 

familjelivet, kan uppleva detta som positivt men det kan också innebära att assistenterna blir 

indragna i familjekonflikter eller att assistenten känner sig kontrollerad och ifrågasatt av 

brukarens familj (Ahlström & Casco, 2008). 

5. Problemformulering 

Det mesta av den forskning som har gjorts när det gäller personliga assistenter handlar om hur 

det är att leva med en personlig assistent. De senaste åren har det dock kommit en hel del ny 

forskning kring yrket personlig assistent. Denna forskning handlar mycket om hur det är att 

arbeta som personlig assistent och om hur assistenterna upplever sitt yrke. Något som vi inte 

har funnit så mycket om är forskning kring de personliga assistenternas hälsa och den etiska 

aspekten gentemot brukaren. Detta är därför något som vi har valt att lägg fokus på i vår 

undersökning. 

 

6. Syfte och frågeställning 
Syftet är att ta reda på vilka erfarenheter personliga assistenter har av sitt yrke. 

 Vilka erfarenheter finns av yrket och hur beskrivs dessa? 
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7. Metod 

I följande stycke beskrivs tankarna och tillvägagångssättet bakom undersökningen samt de 

etiska principer som följts.  

7.1 Metodval 

För att bäst kunna få svar på vårt syfte har vi valt att använda oss av den kvalitativa 

forskningsmetoden. Detta för att få en djupare förståelse för bakomliggande orsaker till 

studieobjektet. I en kvalitativ studie försöker forskaren förstå hur människan upplever ett visst 

fenomen eller ett ämne utifrån sin egen livsvärld (Kvale, 1997). Genom att göra en 

intervjubaserad studie får man reda på människors åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter (Trost, 2010) vilket var det vi var intresserade av. Vi har utfört fem intervjuer 

med hjälp av en intervjumall (bilaga 2) innehållande teman med ett antal öppna frågor under 

varje tema. Vi var ute efter att respondenterna i så stor utsträckning som möjligt berättar 

själva om sina erfarenheter under varje tema och, som Trost (2010) skriver, att flexibilitet 

finns i intervjumallen. 

7.2 Urval 

Enligt Kvale (1997) bestäms antalet personer som behöver intervjuas för att få svar på det 

som ska undersökas utifrån undersökningens syfte. Vi bestämde oss för att börja med att 

utföra fem intervjuer för att se om vi fann detta tillräcklig för vår undersökning. När dessa 

fem intervjuer var genomförda ansåg vi oss ha tillräckligt med data. De intervjuade 

personerna är bosatta i två olika kommuner i Mellansverige. Kravet på dessa personer var att 

de ska ha arbetat som personlig assistent i någon annans hem där brukaren är över 18 år, dessa 

är de variabler som vi vill ha i undersökningen (Trost, 2010). Vi har inte tagit någon hänsyn 

till ålder och kön på respondenterna då vi ansåg att detta inte var relevant för undersökningen.   

7.3 Tillvägagångssätt  

Då vi, författarna, bor i olika kommuner valde vi att ta kontakt med två respondenter var från 

våra respektive hemkommuner, detta för att vara så tidseffektiva som möjligt. Den femte 

respondenten fick vi kontakt med via ett forum för personliga assistenter på internet och med 

denne genomfördes en telefonintervju då personen bara hade möjlighet till det. 

Tillvägagångssätten för att få tag på respondenter skiljde sig från varandra. I den ena 

kommunen kontaktades assistanssamordnaren och blev tillfrågad om denne kunde ge våra 

kontaktuppgifter till personer som kunde tänkas vara intresserad av att ställa upp på en 

intervju och som passade in på våra kriterier. Samordnaren gick med på detta och gav ut 

kontaktuppgifterna till ett större antal personer än vad vi behövde till vår undersökning. Detta 

för att kunna garantera anonymiteten genom att själv inte veta exakt vilka som eventuellt hör 

av sig och vill ställa upp på en intervju. Därefter skickades missivet (bilaga 1) till två 

slumpmässigt utvalda, när dessa läst och accepterat det kontaktades dessa via telefon för att 

bestämma tid och plats för intervjun. I den andra kommunen kontaktades respondenterna 

personligen med frågan om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju efter att ha 

informerats om syftet med undersökningen. Dessa är valda av bekvämlighetsskäl då den ena 
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författaren är bekant med dessa respondenter. Under intervjuerna har vi använt oss av en 

intervjumall (se bilaga 2), intervjuerna spelades in med respondenternas medgivande.  

7.4 Bearbetning och analys 

Med kvalitativ data finns ingen speciell teknik att använda sig av när det gäller analys av data, 

det är snarare upp till den som ska analysera materialet att bestämma tillvägagångssättet 

(Trost, 2010). Dock finns det tre steg att följa för att underlätta hanteringen; samla in, 

analysera och tolka materialet (ibid.). Intervjuerna i denna undersökning är transkriberade 

efterhand som de är genomförda. Vid transkriberingen är onödiga ljud borttagna så som 

skratt, harklande, hummande o.s.v., detta för att underlätta läsningen av materialet. När 

intervjuerna var transkriberade lästes de igenom ett flertal gånger för att vi skulle kunna få en 

uppfattning om dem samt för att försöka se ett mönster. Utifrån de mönster vi såg i 

intervjuerna kunde vi sedan skapa olika kategorier. Av dessa kategorier har vi sedan skapat 

teman; respekt, den egna hälsan och samarbete. Dessa finns presenterade i resultatet. 

7.5 Etiska principer 

I denna undersökning har vi utgått från Vetenskapsrådets (2011) etiska principer för forskare. 

De etiska principerna finns där för att skydda våra respondenter i händelse att de lämnar ut 

känsligt material. Vi ska kunna garantera att materialet inte kan härledas till en specifik 

person eller arbetsplats. De etiska principerna som vi följt är: sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet. Sekretess kan lovas om uppgifterna faller under offentlighets- 

och sekretesslagen. Vi har tystnadsplikt gentemot våra respondenter och får därmed inte 

lämna vidare information från dem eller koppla ihop information med en specifik person. Och 

vi garanterar våra respondenters anonymitet genom att inte koppla ihop dem med vad de har 

sagt, vi kan använda oss av koder men får inte skriva namn (om det inte är fingerat). Med 

konfidentialitet värnar vi om våra respondenters rätt till integritet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Vi bedömer det som att vi ska kunna skydda våra respondenters identitet genom att inte ge ut 

namn, arbetsplats eller kommun. Vidare har vi bedömt att ingen av personerna kan ta skada av 

denna undersökning, uppgifterna de lämnar kommer endast att användas i undersökningens 

syfte och vi är inte ute efter att koppla en assistent till en viss brukare. Alla respondenter har 

blivit informerade om att deltagandet är frivilligt och att de närsomhelst kan välja att avbryta 

intervjun utan vidare förklaring. 
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8. Presentation av respondenterna  

Här kommer en presentation av de personer som medverkat i undersökningen. Samtliga är 

timanställda personliga assistenter som arbetar i två olika kommuner i Mellansverige. 

Namnen är påhittade för att respondenterna och deras brukare inte ska kunna identifieras. 

Lina 

Lina har arbetat som personlig assistent i 9 månader och trivs ganska bra med sitt arbete. Hon 

har varit hos en och samma brukare sen hon började. 

Agneta 

Agneta har arbetat i nästan 2 år som assistent och arbetar hos flera olika brukare. Hon har en 

brukare där hon arbetar mer än hos de andra. Hon ser det som en fördel att få vara hos flera 

olika då det ger lite variation i arbetet. 

Marie 

Marie har arbetat nästan 4 år och har varit hos samma brukare nästan hela tiden. En kort 

period var hon även hos en annan. Hon trivs väldigt bra med att arbeta med människor på det 

sättet som yrket innebär. 

Lars 

Lars har arbetat 1,5 år inom personlig assistans och har under den tiden varit hos två olika 

brukare men är just nu bara hos en. Han ser både fördelar och nackdelar med arbetet. 

Angelica 

Angelica har även hon arbetat ca 1,5 år och arbetar just nu bara hos en brukare men har 

erfarenhet av att arbeta hos flera brukare. Hon upplever att arbetet är ”så där” och skulle 

egentligen vilja göra något annat. 

9. Resultat  

När vi tolkade och analyserade intervjuerna fick vi fram ett antal kategorier; 

självbestämmande, förhållningssätt, psykisk och fysisk arbetsmiljö, socialt stöd, relationer och 

samarbetet med anhöriga. Utifrån dessa kategorier hittade vi sedan tre övergripande teman 

som är Respekt, Den egna hälsan och Samarbete. Här kommer vi att presentera vad vi såg i 

resultatet under varje tema.  

9.1 Respekt 
Under temat Respekt kan vi utifrån våra intervjuer se kategorier som självbestämmande och 

förhållningssätt. Här presenteras vad som kunnat utläsas i resultatet utifrån dessa kategorier. 

I intervjuerna framkommer att det är viktigt att visa varandra respekt och hänsyn för att 

arbetet ska fungera så bra som möjligt. 

”Att man respekterar varandra och att man litar på varandra och är på samma våglängd, 

annars funkar det nog inte. Och man måste kunna prata med varandra och förstå 

varandra.”(Marie) 
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Hur assistenten ska förhålla sig till brukaren där arbetet sker ses inte som något större 

problem, även om en del respondenter upplever att det lätt blir lite för personlig och nära. Att 

dra en gräns mellan arbete och privatliv kan vara svårt. 

”Det blir lätt att det blir lite personligt kanske. Jag har ju vuxit upp där min brukare bor så 

han känner ju till nästan hela min släkt och familj och hans anhöriga också. Så det blir ju 

som sagt lätt att det blir lite personligt och nära men så blir det ju, det är ganska svårt att 

lyckas hålla en bra distans till en människa som man jobbar med så nära.”(Marie) 

Förhållningssättet till de anhöriga tycks vara något svårare. Vi tolkar i resultatet av 

undersökningen som att assistenten inte riktigt vet vilken typ av förhållande de ska ha till de 

anhöriga, vilket kan göra att arbetet känns utsatt. 

”Ja det kan vara lite svårt att veta vilken relation man skulle ha. Jag var ju där för att hjälpa 

deras pappa så det var lite svårt att veta hur relationen till dem skulle vara, hur och vad man 

skulle prata om och så.”(Lars) 

Det tycks dock ha med erfarenheten att göra. Ju längre assistenten har arbetat i någons hem 

desto lättare blir det att hitta ett bra och professionellt förhållningssätt till de anhöriga. 

”I början blev jag faktiskt jättestressad när de anhöriga kollade på mig när jag jobbade. Men 

det gick över ju mer erfarenhet jag fick.”(Marie) 

Att brukaren har rätt att bestämma över sitt liv och sin vardag ses som en självklarhet och är 

något som respekteras. Samtliga respondenter upplever att de i stor utsträckning kan 

tillgodose brukarens rätt till självbestämmande. 

En person upplever att brukaren är begränsad i sitt eget självbestämmande och har svårt för att 

fatta egna beslut. Då kan det hända att personen får fatta besluten åt denne, men så gott det 

går försöka att göra brukaren delaktig. 

”Jag brukar ge två alternativ, så blir det lite lättare att välja ibland och då tänker jag att hon 

får känna sig lite delaktig. Samtidigt så ser man ju om något är fel, om hon verkligen inte 

gillar beslutet jag har tagit, då får man ju tänka om. Man kan ju inte bestämma allt hela 

tiden. Det vill jag ju inte heller”. (Lars) 

Det finns ett tillfälle då ett flertal respondenter upplever att det kan vara svårt att tillgodose 

självbestämmandet helt och hållet. Detta gäller sjukgymnastiken som ibland kan göra att 

assistenterna tvingas stå i obekväma ställningar vilket gör att de riskerar att skada sig. 

”Ja det finns en sak. Brukaren behöver hjälp med lite gymnastikövningar och för jag ska stå i 

en bekväm ställning så att jag inte skadar mig så är jag tvungen att flytta på henne på ett sätt 

som hon helst inte vill.”(Lina) 

Uppstår problem finns det oftast plats för en dialog och därmed en lösning på problemet. Att 

tillgodose brukarens rätt till självbestämmande är för respondenterna viktigt i så stor 

utsträckning som möjlig men undantag för den egna hälsan som trots allt verkar komma i 

första hand när det rör sig om risk för fysiska skador. 
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9.2 Den egna hälsan 

Temat Den egna hälsan visade kategorier som psykisk och fysisk arbetsmiljö och socialt stöd. 

Här presenteras dessa kategorier utifrån resultatet. 

Att arbeta i någon annans hem kan ses som en speciell arbetsmiljö. De flesta verkar se det 

som en fördel. Flera av respondenterna beskriver att det känns ”som hemma” och att 

arbetsuppgifterna är bekanta från det egna hemmet vilket ger en viss trygghet och känsla av 

att kunna. Det upplevs också som meningsfullt att arbeta i någon annans hem då det bidrar till 

att personen man arbetar hos kan fortsätta att bo i sitt eget hem. 

Arbetet upplevs inte som speciellt fysiskt tungt. Flera av våra respondenter uppger att det 

finns bra hjälpmedel i form av till exempel lyftar att använda sig av vid tunga lyft.  

”Tunga lyft, ja, nä, det tycker jag inte heller för är det någon som sitter i rullstol finns det ju 

lyftar och de använder sig alla av, kroppen skulle inte palla annars.”(Agneta) 

Det som däremot ibland kan upplevas som fysiskt tungt är sjukgymnastiken som flera av våra 

respondenter hjälper sina brukare med. Ofta beror det på att det är svårt att stå på ett bra sätt 

så att kroppen inte belastas fel. 

”Det som är tyngst är nog sjukgymnastiken. Jag tycker aldrig att jag hittar något bra sätt att 

stå på och då får jag ont i ryggen.” (Marie) 

Arbetet upplevs som mer psykisk än fysiskt tungt. Att arbeta utan arbetskamrater kan 

stundtals vara väldigt psykiskt påfrestande. Alla respondenter uppger att arbetet känns ensamt, 

speciellt om brukaren inte är särskilt talför. Att inte ha någon kollega att rådfråga när det 

gäller olika beslut som ska fattas gör att ett stort ansvar läggs på assistenten.  

”Det blir ensamt och du har liksom ingen annan att fråga om det är något. Visst kan man ju 

ringa till någon av de andra men man vill ju inte ringa och störa i onödan om de är lediga. 

Ska man ringa så ska det vara något riktigt viktigt i sådana fall.”(Marie) 

Respondenterna beskriver också arbetet som enformigt, vilket stundtals upplevs som tråkigt. 

Det kan tolkas som att kontroll och inflytande över sitt arbete saknas, det mesta tycks gå på 

rutin. En person ser det som något positivt, rutinerna gör att man vet vad som ska göras och 

det inger en känsla av trygghet.  

 

”Ibland blir det lite enformigt också, det kan ju vara en annan nackdel. Att det blir mycket 

samma samma liksom. Men samtidigt kan det vara rätt skönt med rutiner. Då vet man vad 

man ska göra och slipper fundera på det.”(Marie) 

Då assistenten sällan träffar sina kollegor under arbetspassen är det viktigt med regelbundna 

möten. Detta är något som alla respondenter i undersökningen saknar på sin arbetsplats vilket 

ses som negativt då de upplever ett stort behov av att få diskutera sådant som rör arbetet med 

andra i samma situation. 

 

”Man behöver få ventilera ibland. Ibland har brukaren varit med eller i ett annat rum när vi 
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har haft möten och då vågar man ju inte prata om vad som helst, det blir mest prat om 

praktiska saker då, som schemat.”(Lars) 

En respondent uttrycker oro över brukaren och känner därför ett stort behov av att få prata om 

detta med chef och kollegor. Trots påtryckningar om att regelbundna möten önskas händer 

inget.  

”Ja det är en önskan vi alla har tror jag. Det är så att brukaren blir sämre i sin sjukdom och 

jag tycker att det känns viktigt att vi får prata med varandra om det. Men ja vi får väl se hur 

det blir.”(Marie) 

De flesta upplever ändå att de får bra stöd av sina kollegor kring arbetet trots att de inte träffas 

så ofta. De känner att de kan kontakta varandra och prata om det behövs.  

Relationen till kollegorna tycks vara viktig för att trivas på arbetet trots att de inte ses under 

arbetspassen. En person umgås även med kollegorna på fritiden och trots att hon gärna vill 

byta arbete så får kollegorna henne att stanna kvar.  

”Vore det bara för mina arbetskamrater så skulle jag lätt vara kvar”. (Angelica) 

9.3 Samarbete 

Relationer och samarbete med anhöriga var kategorier som vi ansåg tillhör temat Samarbete 

och här presenteras vad som framkom i resultatet. 

Samarbetet med de anhöriga till brukaren upplevs i stort som bra och vi tolkar i resultatet som 

att det är viktigt att det fungerar. Ibland upplevs det som ”lite jobbigt” när de anhöriga vill 

hjälpa till. Då arbetet är utformat så att assistenterna ska kunna klara av det ensamma kan det 

ibland bli svårare om det är två som hjälper till vid till exempel förflyttningar.  

 

”Allt som jag gör hos brukaren kan jag göra själv, eftersom man alltid är själv klarar jag alla 

praktiska moment. Men som sagt, de vill ju hjälpa och då kan det bli bökigare att kanske 

klara ett lyft, det tar längre tid.” (Agneta) 

Det finns samtidigt en förståelse för att anhöriga vill hjälpa till och ingen av assistenterna 

säger därför ifrån, utan accepterar att det ibland kan ta lite längre tid att utföra vissa moment. 

”Nej, jag förstår ju att de vill hjälpa till. Man känner sig nog ganska otillräcklig och hjälplös 

om man bara står och tittar på.”(Marie) 

En person upplever att sättet att vara och arbeta ändras när anhöriga till brukaren kommer 

hem. Hon upplever att hon gör saker på det sättet som den anhöriga vill ha det när denne är 

närvarande istället för att arbeta på det sätt hon gör när hon är ensam. Samtidigt ser hon de 

anhöriga som ett trevligt sällskap som hon uppskattar. 
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10. Diskussion  

I följande avsnitt kommer vi att diskutera kring resultat med koppling till bakgrunden. 

Därefter följer en metoddiskussion. 

10.1 Resultatdiskussion  

Att arbeta som personlig assistent är enligt våra respondenter stundtals ganska problematiskt. 

Resultatet av denna undersökning visar att man i rollen som personlig assistent ställs inför 

många olika utmaningar och att befattningen ställer höga krav på individen. Yrket för med sig 

en hel del etiska frågor och problem och det finns faktorer som skulle kunna leda till ohälsa 

för den personliga assistenten. 

Vi tolkar Antonovskys (2005) begrepp KASAM som att det inom arbetslivet är den upplevda 

känslan av sammanhang som bidrar till att människor klarar av påfrestningar och svåra 

situationer. Begreppets delas in i tre kategorier som är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet handlar om hur påverkande faktorer upplevs i livet, om de är 

tydliga och lätta att förklara eller diffusa och svårförklarade. Om det går att förstå och se de 

upplevda problemen i yrket personlig assistans blir det lättare att begripa och hantera dem. 

Vad som verkar svårt att förstå och förklara i yrket är de etiska problem som man ofta ställs 

inför. 

Hanterbarhet handlar om vilka resurser som står oss till förfogande för att möta svårigheter. I 

det här fallet kan det vara hur vi upplever att stödet är från till exempel arbetsgivare eller 

kollegor. Upplevs denna resurs som dålig eller obefintlig blir också arbetet svårt att hantera, 

om det stödet däremot är bra blir det lättare att hantera problem då det finns hjälp att få vid 

behov och att det finns någon att vända sig till. Det vår undersökning visar är att stöd i form 

av möten med kollegor och assistanssamordnare är nästintill obefintligt. Arbetet upplevs 

stundtals som väldigt psykiskt påfrestande. Trots att arbetet är väldigt tätt med brukaren och 

sällskapet finns av denne så kan avsaknaden av att dagligen få träffa arbetskamrater blir 

väldigt påtaglig. Respondenterna beskriver arbetet som ensamt. Janson (2005) skriver att det 

är viktigt att ha regelbundna möten i ett yrke där kollegorna sällan träffas. Detta för att 

underlätta arbetet genom att känna att man får det sociala stöd som behövs. Att inte få träffa 

sina kollegor gör att tillfällen inte ges för att till exempel prata om och lösa problem eller fatta 

beslut. Det tror vi kan leda till att arbetsgruppen inte är särskilt sammansvetsad, något som 

enligt Nilsson (1993) är viktigt om de gemensamma målen för arbetet ska uppnås. I denna typ 

av arbete skulle det innebära att inte bara den personliga assistenten blir lidande utan även 

brukaren. Detta trots att det är brukarens välmående som är det gemensamma målet alla som 

arbetar strävar efter. Det sociala stödet i detta arbete är alltså viktigt för att det ska fungera så 

bra som möjligt för alla inblandade. Genom att få träffa sina kollegor och utbyta erfarenheter 

samt diskutera problem ökas tryggheten hos de anställda något som vi anser vara viktigt för 

trivseln i arbetet. Trivsel i arbetet är en del av helheten när vi tänker på hälsa och välmående, 

eftersom arbetet är en del av livet så är trivseln på arbetsplatsen viktig för att assistenten ska 

vilja och orka fortsätta arbeta.  

Meningsfullhet handlar enligt Antonovsky (2005) om att vara delaktig och medverkande i de 

processer som påverkar oss på lång och kort sikt, som till exempel våra dagliga erfarenheter. 
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De flesta av respondenterna beskriver arbetet som enformigt, vilket kan tolkas som att de inte 

direkt kan påverka sitt arbete i någon större utsträckning. Kanske är det på grund av detta som 

yrket har relativt stor personalomsättning. Att inte kunna vara med och påverka sitt arbete 

kanske gör att arbetet inte känns utvecklande och därför söker sig vidare till något annat. 

Dessa tre delar som ingår i KASAM (Antonovsky, 2005) är alla lika viktiga för att vår hälsa 

ska vara bra och för att vi ska uppleva oss själva som välmående i arbetet. Påverkas vi 

negativt i vårt arbete kommer det att märkas på flera plan i våra liv. Som Antonovsky (2005) 

menar så bidrar ett starkt KASAM till ökad hälsa och ett större välmående och arbetet är en 

del av det stora sammanhanget. Trivs vi inte på arbetet så kommer det att påverka vårt övriga 

liv förr eller senare. Det är viktigt att se helheten då hälsa är både fysisk, psykisk och social 

(WHO, 1998). 

Etiska aspekter är något som alla yrkesroller måste ta med i sitt handlande men det kan tyckas 

extra viktigt vid arbete i nära relation till andra människor. Självbestämmande har, enligt 

Henriksen och Vetlesen (2001) en stor plats i etiken och alla människor har rätt att bestämma 

över sina liv i så stor utsträckning som möjligt. Det är dock inte alltid så lätt att tillgodose 

självbestämmandet helt och hållet då det ibland krockar med vad assistenten är beredd att 

göra eller vad denne anser vara rätt eller fel. I denna undersökning framkommer att de 

personliga assistenterna gör vad de kan för att tillgodose brukarens självbestämmande. Det är 

dock oundvikligt att ibland ställas inför etiska dilemman som har med just självbestämmandet 

att göra. Det kan hända att man ibland måste ta ställning till vad som är rätt utifrån sig själv 

och inte utifrån brukaren. Enligt resultatet kan det ibland handla om att brukaren vill att en 

specifik uppgift ska utföras på ett sätt som gör att assistenten riskerar att skada sig. 

Assistenten kan då bli tvungen att frångå brukarens önskemål om hur uppgiften ska utföras 

för att inte riskera sin egen hälsa. Detta kan tyckas vara att frångå självbestämmandet som är 

en viktig del i LSS-lagen (Everitt, 2005). Att frångå självbestämmandet innebär också en  risk 

att frånta brukaren en del av känslan att ha kontroll över sitt liv (Giertz, 2008). I ett sådant fall 

krockar etiken med assistentens egen hälsa. Ett dilemma i denna situation är vad som är rätt 

att göra, ska assistenten utföra uppgiften på ett sådant sätt att denne riskerar att skada sig för 

att tillgodose brukarens önskemål och självbestämmande eller ska assistenten säga ifrån trots 

att det kanske innebär en försämring för brukaren? Resultatet i denna undersökning visar att 

man i exempel där den egna hälsan hotas säger ifrån, så länge det inte merför allt för negativa 

konsekvenser för brukaren. Skulle assistenten ha ett lågt KASAM kan det utifrån 

Antonovskys (2005) begrepp innebära att det inte finns förståelse för eller att denne inte kan 

reflektera objektivt kring situationen och säger därmed inte ifrån. En person med högt 

KASAM har en större förståelse och kan därför reflektera objektivt. I och med det kan 

assistenten lösa problemet eller söka hjälp hos till exempel assistanssamordnaren.  

I resultatet kan också utläsas att det finns brukare som ibland upplevs som begränsade i sitt 

självbestämmande. Det kan ha sin förklaring i det Henriksen och Vetlesen (2001) skriver om 

att ju mer beroende vi är av en annan människa desto mindre frihet har vi att välja. Detta 

upplevdes dock som jobbigt av den personliga assistenten då denne tvingades fatta vissa 

beslut åt brukaren. Assistenten upplevde det som ett problem att vara tvungen att hela tiden 

välja åt sin brukare då det kändes som att ta ifrån brukaren självbestämmandet. I 
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förlängningen skulle det kunna leda till att assistenten får det väldigt psykiskt tungt på arbetet 

om detta är något som inte riktigt kan hanteras. Detta kan återigen kopplas till KASAM 

(Antonovsky, 2005). Då behovet av socialt stöd inte finns tillgängligt i den utsträckning som 

assistenterna önskar kan det vara svårt att hantera dessa typer av situationer själv, eftersom 

resurser i form av till exempel stöd från kollegor kan vara vad som behövs. 

Detta problem kan också ses utifrån konsekvensetiken (Blennberger, 2005). Om brukaren 

själv inte upplever det som ett problem att assistenten fattar vissa beslut utan rentav känner sig 

lättad, är det då fel det assistenten gör? Enligt Blennberger (2005) skulle det inte vara det då 

han med konsekvensetiken menar att den handling som ger bäst konsekvenser är det som är 

riktigast. Assistenten som upplevde detta som ett problem brukade lösa det på så sätt att 

brukaren fick två val. På så sätt fick brukaren hjälp och stöd till självbestämmande vilket är 

viktigare än att sträva efter totalt självbestämmande i en sådan situation där detta är svårt att 

uppnå (Henriksen & Vetlesen, 2001). 

Att hitta ett bra sätt att förhålla sig till personen man arbetar hos tycks inte vara något problem 

enligt denna undersökning, även om förhållandet ibland kan bli ganska personligt. Som 

Janson (2005) skriver är det lätt att komma nära brukaren i arbetet och risken finns då att 

gränserna mellan arbete och vänskap blir väldigt tunna. Riskerna med att bli för nära eller för 

personlig med brukaren kan delvis vara att mer görs än vad som står i arbetsbeskrivningen, av 

vänlighet. Det kan också bli svårt för assistenten att sluta på arbetet om förhållandet är väldigt 

nära till brukaren. Detta kan bli ett stort stressmoment för både assistenten och brukaren. En 

bra relation bidrar till välmående på flera områden (Nilsson, 1993) och det finns därför en risk 

att brukaren mår dåligt om en omtyckt assistent slutar. Att som brukare vara medveten om att 

assistenterna när som helst kan sluta kan tänkas bidra till att en brukare inte vågar släppa 

assistenterna så nära inpå. Många verkar se arbetet som något tillfälligt, både enligt vår 

undersökning och enligt tidigare forskning (Larsson & Larsson, 2004). Man kan fråga sig hur 

brukaren påverkas av detta. Yrket är ett yrke precis som alla andra men blir mer komplicerat 

när det har med människor att göra. Det går inte att visa inför brukaren att man egentligen inte 

vill arbeta kvar då detta troligtvis skulle påverka denne negativt.  

Risken med att bli för nära kan också vara att man för över sina egna värderingar till brukaren 

i vissa situationer. Det framkommer till exempel i denna undersökning att de flesta tycker att 

det känns mycket hemtrevligt och nästan ”som hemma” att arbeta i någon annans hem. Vad 

händer om assistenten börjar känna sig allt för bekväm i brukarens hem? Kanske kan det leda 

till att assistenten känner att det går att göra ”som man vill” eller ”som man gör hemma”, 

något som kan kränka brukarens integritet och privatliv (Wadensten & Ahlström, 2009a). Vi 

kan utifrån egna erfarenheter kring detta känna att det kan vara positivt att känna sig ”hemma” 

hos en brukare eftersom det oftast bidrar till trivsel i sitt arbete. Att trivas hos personen man 

arbetar för bidrar till ett ökat välmående men det är på plats att etiskt reflektera över hur 

bekväm man är hos brukaren, att väga det bekväma mot hur människor bemöts i sitt hem. 

 

När det gäller samarbetet med de anhöriga till brukaren tycks den egna hälsan också ligga 

något i fokus, men här väljer assistenterna att inte låta den ta plats fullt ut. Flera respondenter 

uppger att de ibland känns lite jobbigt när de anhöriga till brukaren vill hjälpa till. Då arbetet 
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är tänkt att utföras ensam är det inga problem för assistenterna att klara av det. Med de 

anhörigas hjälp tar det ibland lite längre tid och det blir ibland lite svårare att utföra vissa 

moment. Detta är dock inget som de väljer att påpeka för de anhöriga. Assistenten sätter sig 

själv åt sidan och låter dem göra det de vill, de anhöriga gås alltså till mötes. De anhöriga är 

antagligen de viktigaste personerna i brukarens liv (Janson, 2005) och det får inte glömmas 

bort. Vi kan anta att assistenterna också har detta i åtanke vilket gör det lättare för dem att 

kliva åt sidan i dessa situationer. Att de anhöriga hjälper till leder antagligen till positiva 

konsekvenser för brukaren, det är alltså återigen konsekvensetiken (Blennberger, 2005) som 

ger sig till känna. Det är ju också så att det är brukaren som bestämmer och vill denne att de 

anhöriga ska hjälpa till så finns det ju inte mycket assistenten kan göra åt det. 

10.2  Metoddiskussion  

Vi anser att den kvalitativa metoden var rätt för undersökningen eftersom vi var intresserade 

av att ta reda på människors uppfattningar, känslor och erfarenheter (Kvale, 1997). Med en 

enkät hade vi riskerat gå miste om det som ett personligt möte mellan människor innebär, som 

till exempel kroppsspråk, följdfrågor och förtydligande. Allt detta gick vi miste om vid den 

telefonintervju vi valde att göra vilket gjorde att den inte gav oss lika mycket som de övriga 

intervjuerna.  

Enligt Trost (2010) är det viktigt att hålla nere antalet intervjuer för detaljöversiktens skull. Vi 

hade från början tänkt utföra fyra intervjuer men då ytterligare en person visade intresse valde 

vi att genomföra en intervju till. Alla intervjuer är inspelade med respondenternas 

godkännande. Med inspelade intervjuer har tillförlitligheten höjts och vi har kunnat gå tillbaka 

och lyssna för att inga onödiga missförstånd ska uppstå. Författarna har försökt hålla sig så 

nära det ursprungliga som möjligt, citat är taget direkt från inspelningarna och dessa höjer 

trovärdigheten i arbetet. När vi sedan transkriberade intervjuerna valde vi att transkribera 

varandras intervjuer för att få ta del av alla intervjuer innan vi analyserade dem.  

Var och när intervjuerna skulle äga rum fick respondenterna själva bestämma. Samtliga 

respondenter valde att genomföra intervjun i sitt hem. Detta kändes helt rätt och bidrog 

sannolikt till att respondenterna kände sig trygga då det var en bekant miljö för dem (Trost, 

2010). Vi upplevde att våra respondenter kunde svara ärligt och de upplevdes avslappnade. 

11. Egna reflektioner  

Syftet med denna undersökning var att titta på personliga assistenters erfarenheter av yrket. 

Efter analysen av resultatet kunde vi se att etik är en stor del av yrket men inte alltid så lätt att 

förhålla sig till. Vi såg också en hel del faktorer som skulle kunna leda till ohälsa för de 

personliga assistenterna. Resultatet visar bland annat att personliga assistenter känner sig 

ensamma i sitt arbete vilket förvärras av att de saknar socialt stöd i form av möten. Detta ser 

vi som en stor brist i yrket då det i förlängningen kan få negativa konsekvenser.  

Yrket har redan en relativt stor personalomsättning då många ser det som ett 

genomgångsyrke, det borde därför satsas mer på att få de personliga assistenterna att trivas 

och känna att de har det stöd de behöver för att klara av att fortsätta arbeta.  
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Våra egna erfarenheter av yrket stämmer väl överrens med det resultat vi fick i fram i denna 

undersökning. Vi såg i resultatet att alla respondenter har etiska funderingar kring arbetet och 

förhållningssätt gentemot anhöriga men det benämns inte som etiskt. Funderingarna som finns 

stämmer överens med våra egna funderingar angående yrket och förhållningssätt gentemot 

bland annat anhöriga. 

12. Förslag på framtida forskning 

En undersökning gjord av Wadensten och Ahlström (2009a) visar att brukare anser att 

personliga assistenter behöver stöd i vissa etiska frågor. I vår undersökning har vi sett att 

etiken är en stor del av yrket som personlig assistent. Ett förslag till framtida forskning är att 

ta reda på vad personliga assistenter anser om etikutbildning i samband med att man börjar 

arbeta som personlig assistent. Anser de att det behövs och skulle de kunna tänka sig att gå en 

sådan typ av utbildning?  

Ett annat intressant område att undersöka skulle kunna vara personliga assistenters upplevda 

hälsa. Det vi har sett i denna undersökning är att det finns flera faktorer som kan leda till 

ohälsa, men hur upplever de själva att hälsan påverkas av arbetet?  
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Bilaga 1   

 

 

                            

 

Vill du dela med dig av dina erfarenheter till oss? 

Hej! 

Du är en av dem som har valt att ställa upp på vår undersökning om hur personliga assistenter 

upplever samarbetet med brukarens anhöriga.  

 

Vi är två studenter som läser hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle. Just nu 

skriver vi en c-uppsats i pedagogik där syftet är att undersöka hur personliga assistenter 

upplever samarbetet med brukarens anhöriga. Vi vill därför intervjua personer som jobbar 

som personlig assistent hos brukare som bor med anhöriga eller har kontakt med dessa minst 

en gång i veckan. Med anhöriga menas t.ex. föräldrar, syskon, nära vän och grannar, någon 

som regelbundet är involverad i brukarens dagliga liv.  

Intervjuerna kommer att spelas in med ert medgivande för att sedan skrivas ut och analyseras 

av oss. Varje intervju sker enskilt och beräknas ta ca 30-60 minuter. Du får själv välja tid och 

plats för intervjun. Din anonymitet garanteras av oss och dina enskilda svar kommer alltså 

inte att presenteras på ett sådant sätt att du eller din arbetsplats går att identifiera. Det är 

endast vi och vår handledare som kommer att ha tillgång till intervjuerna. Uppsatsen kommer 

att publiceras på DiVA, en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för 

forskningspublikationer och studentuppsatser, där vem som helst kan läsa den. Din 

medverkan är frivillig och kan närsomhelst avbrytas. 

Vid frågor kontakta oss via telefon eller e-post. 

Lisa Johansson, xxx-xxx xx xx, lisabjohansson@gmail.com 

Sara Forsling, xxx-xxx xx xx, forsling_sara@gmail.com 

Handledare: Maud Söderlund, maud.soderlund@hig.se 

  

mailto:lisabjohansson@gmail.com
mailto:forsling_sara@gmail.com
mailto:maud.soderlund@hig.se
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide   

Inledande frågor/bakgrundsfakta 

Hur länge har du jobbat som personlig assistent? 

Hur länge har du jobbat hos din nuvarande brukare?  

Jobbar du hos flera som har anhöriga i sin närhet? 

 

Att jobba som personlig assistent/hälsa/arbetsmiljö 

Berätta hur det är att jobba som personlig assistent? 

Berätta hur det är att jobba i någon annans hem?  

Tar du med dig jobbet hem/funderar du över jobbet när du inte är där? 

Känner du att du har stöd från/kan prata om jobbet med chef och kollegor? 

Finns det tid att prata med kollegor vid t.ex. skiftbyten? 

Eller har ni regelbundna möten? 

 

Samarbete/relationer 

Vad är din syn på en bra relation till en annan människa?  

Hur upplever du relationen med brukaren?  

Berätta om hur du upplever att relationen till anhöriga är, rent allmänt? 

Hur är det att samarbeta med anhöriga i arbetet kring brukaren? 

Hur fungerar samarbetet kring brukaren? Hur ser samarbetet ut? 

Om du har nya idéer eller vill göra nya förändringar, får du bra respons från anhöriga? 

Om anhöriga kommer med idéer, förslag, krav – hur hanterar du detta? 

- om det strider mot brukares fria vilja, frihet, rätt till självbestämmande? 

Känner du att du kan tillgodose brukares rätt till självbestämmande och fria vilja? 

 

Avslutning  

Har du några frågor eller något du vill tillägga? 

 

 


