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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur arbetsmiljön påverkar den fysiska och 

psykosociala hälsan hos personliga assistenter inom LSS. Frågeställningarna berör förebyggande 

aspekter, psykosocial och fysisk arbetsmiljö. Studien bygger på en kvantitativ metod med en 

abduktiv ansats. Det empiriska materialet består av 67 enkäter som har delats upp i tre teman och 

sedan tolkats deskriptivt. Slutsatser som kan dras utifrån resultat och analys är att personliga 

assistenters arbetssituation är väldigt komplex, trots detta är majoriteten nöjda med sitt arbete och 

finner arbetsbelastningen som rimlig. Studien påvisar även att det är av vikt att öka medvetenheten 

hos de personliga assistenterna, gällande vilka rättigheter och förmåner de har, eftersom 

bristfälliga arbetsmiljöer finns ”under ytan” och kan orsaka skador, smärta samt ohälsa hos dem.  
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ABSTRACT 

The purpose of this case study is to examine how the work environment affects physical and 

psychosocial health of personal assistants within the LSS. The questions concern preventive 

aspects, psychosocial and physical work environment. The study is based on a quantitative method 

with an abductive approach. The empirical material consists of 67 questionnaires which have been 

divided into three themes and then interpreted descriptively. Conclusions that can be drawn from 

the results and analysis are that personal assistants’ work situation is very complex, but despite 

this, the majority is satisfied with their work and finds the workload reasonable. The study also 

shows that it is important to raise personal assistants’ awareness regarding the rights and benefits 

they have, because poor working environments are “beneath the surface” and can cause injury, 

pain and illness to the employees.  
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INLEDNING 
Personlig assistans är en relativt ny yrkesgrupp där det finns många problem som inte kommer 

fram såsom hot eller våld, belastnings- och förslitningsskador samt ensamarbete. Arbetsmiljö-

verket (2014, [AV]) belyser att vid första anblick kan arbetsmiljön framstå som god och 

fungerande men bakom fasaden finns många dolda problem som kan påverka de anställdas hälsa. 

Hälsa innefattar ett fysiskt och psykosocialt tillfredsställande tillstånd där fokus inte enbart ligger 

på individer utan även sjukdomar och funktionsnedsättningar beskriver Världshälsoorganisationen 

(WHO). Eriksson, Thorzén, Olivestam och Thorsén (2004) kompletterar WHO genom att tillägga 

att hälsa även handlar om god livskvalitet och känsla av välbefinnande, något som är högst 

individuell 

 Yrkesgruppen personlig assistans är en av 10 insatser inom lag (1993:287) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna ges till individer inom de tre personkretsarna. 

Personkrets ett är individer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

Personkrets två är individer med betydande och bestående intellektuella funktionshinder efter 

hjärnskada som uppstått av yttre våld eller kroppslig sjukdom i vuxen ålder. Personkrets tre 

inbegriper individer som har varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på 

normalt åldrande, om de förorsakar betydande svårigheter och orsakar stora besvär i den dagliga 

livsföringen. De insatser som avses i 9 § LSS är exempelvis ledsagarservice, kontaktperson, 

personlig assistans, avlösarservice i hemmet med mera. Arbetet som personlig assistent innebär att 

det sker utifrån ett individuellt utformat stöd till assistansanvändare. Assistansanvändare är en 

grupp individer som har rätt till insatsen personlig assistans (Socialstyrelsen, 2007; 2014). Varje 

assistansanvändare är unik, vilket medför att yrket personlig assistans är kraftigt varierande, sett 

utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Detta medför att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan 

variera kraftigt för de personliga assistenterna. På grund av den varierande arbetsmiljön ställs stora 

krav på de personliga assistenterna. Den fysiska arbetsmiljön kan exempelvis innefatta för-

flyttningar utan hjälpmedel, avsaknad av arbetsredskap och utrymmen samt om det är för kallt 

eller varmt på arbetsplatsen menar Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan (2015, [FAS]). Brister i den 

psykosociala arbetsmiljön uppstår oftast genom aspekter såsom hot eller våld, svårigheter att 

åtskilja yrkesliv och privatliv, osäkerhet kring rollen som personlig assistent, emotioner av 

otillräcklighet och utsatthet, avsaknad av handlingsutrymmen, kunskapsbrist samt svårigheter att 

hantera konflikter (Denward, 1997). Utbrändhet eller utmattningssyndrom som det även kallas, är 

vanligt förekommande bland personliga assistenter menar Socialstyrelsen (2007). Detta eftersom 

de anställda arbetar engagerat och intensivt med assistansanvändaren i de olika problemsituationer 

som uppstår. Vidare belyser Arbetsmiljölag (1977:1160, [AML]) att arbetsgivaren har som 

skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall i de anställdas arbete. AV (2002:5) menar att 

arbetsgivaren tillsammans med medarbetare ska arbeta för att upptäcka risker och brister i arbetet 

genom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger hos 

arbetsgivaren och det är arbetsgivaren som ska driva det systematiska arbetsmiljöarbetet något 

som bör vara en naturlig del av arbetet. Enligt 1 kap. 1 § AML framkommer det att ändamålet med 

lagen är att förebygga olyckor och ohälsa i arbetet samt att arbeta för att uppnå en god arbetsmiljö. 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (1990:18, [AFS]) lägger tonvikt vid grundutbildning 

och särskilda kunskaper samt utrustning till yrkesgrupper som arbetar i enskilda hem. De anställda 

ska även få information om förhållanden som kan påverka arbetsmiljön samt handledning och 

instruktioner för att kunna utföra arbetet på ett tryggt och säkert sätt. 

      Arbetsrelaterade skador och smärta är vanligt förekommande i diskussioner kring 

arbetsmiljö menar Denward (1997). Arbetsmiljöproblem kan leda till fysisk skada på grund av 
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tungt arbete, såsom tunga lyft eller annan belastning belyser Nikku (2007). Ergonomi är en viktig 

del inom den fysiska arbetsmiljön och inbegriper arbets- och prestationsförmåga. Ytterligare en 

aspekt är förslitningsskador som vanligtvis yttrar sig i svår smärta för den drabbade (Denward, 

1997). Brister inom den psykosociala arbetsmiljön kan vara en bidragande orsak till de 

arbetsmiljörisker som personliga assistenter kan utsättas för menar Socialstyrelsen (2007). Enligt 

AV (2014) är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) en lösning på de arbetsmiljöbristerna som 

finns idag. Författarna menar att det är vanligt förekommande att en arbetsplats upplevs som en 

välfungerande verksamhet med en god arbetsmiljö. Under ytan har det dock visat sig att de 

arbetsmiljöbrister som finns kan bidra till att de anställda upplever stress, blir mindre effektiva 

eller sjuka. Det är därför viktigt att undersöka detta område och se vad de anställda anser om sin 

egen arbetsmiljö samt hur arbetsmiljön påverkar dem. 

 

Problemformulering 

Den psykosociala arbetsmiljön har försämrats belyser AV (2011:16) samt att de anställda inom 

vård- och omsorgsverksamheter utsätts för hot eller våld i större utsträckning än andra 

yrkesgruppen. Detta är något som har ökat under senare år och blivit ett allvarligt arbets-

miljöproblem. Anställda inom personlig assistans är en av de yrkesgrupper som är speciellt 

drabbade av denna ökning menar AV (2011:16). Omsorgsarbete kan medföra fysiska och 

psykosociala problem för individer förklarar AFS (1990:18), hot eller våldsrisker är några orsaker 

till de arbetsskador som presenteras i föreskriften. En studie gjord av Eriksson (2013) påvisar att 

smärta är ett vanligt förekommande fenomen inom omsorgsarbete. Ett fenomen som den tidigare 

forskningen i begränsad utsträckning berört. Den tidigare forskningen belyser även att det inte är 

ovanligt med arbetsskador på grund av bristande arbetsmiljö. Detta är något som Nikku (2007) 

berör i sin rapport. Även Denton, Zeytinoglu Urla och Davies (2008) samt Faucette, Newcomer, 

Kang och Eversley (2010) påvisar detta problem. En förbättring av arbetsmiljön är något som 

Hochwälder (2007) samt Ahlström och Casco (2008) lägger stor vikt vid i sina studier. Forskning 

som berör personliga assistenters arbetsmiljö är begränsad och det är ett forskningsområde som 

bör utvecklas för att minimera och på sikt eliminera skadliga arbetsmiljöer. Utifrån tidigare 

forskning är det tydligt att brister i arbetsmiljön bidrar till allvarliga konsekvenser på micro 

(assistansanvändaren, den anställde), meso (arbetsgruppen, arbetsgivaren) och makronivå 

(samhället). Forskning gällande personliga assistenters arbetsmiljö är begränsad, vilket 

Shakespeare (2006) belyser i sin bok. Det är viktigt att detta forskningsområde inom socialt arbete 

vidare undersöks eftersom nya metoder och strategier skulle kunna tas fram. Det område som 

främst skulle behöva forskas inom är förebyggande insatser. Detta för att kunna förbättra 

personliga assistenter fysiska och psykosociala arbetsmiljö. 

Syfte  

Syftet är att undersöka hur arbetsmiljön påverkar den fysiska och psykosociala hälsan hos 

personliga assistenter inom LSS samt om det möjligen kan finnas några skillnader avseende detta 

mellan kommunal och privat verksamhet. För att undersöka om eller hur arbetsmiljön påverkar de 

personliga assistenternas mående, kommer tidigare studier och begrepp såsom psykosocial och 

fysisk arbetsmiljö, bristande arbetsmiljö, förebyggande arbete, hot eller våld, omvårdnadsarbete i 

enskilt hem samt stressorer att användas som analysverktyg.  
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Frågeställningar  
Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

 Hur upplever personliga assistenter att deras arbetsmiljö är avseende information, redskap, 

stöd och hjälp för att bearbeta och undvika ohälsa? 

 Vilka typer av arbetsrelaterade skador och smärta förekommer inom respektive sektor 

hos de personliga assistenterna - och hur kan det påverka deras fysiska och psykosociala 

hälsa? 

Avgränsningar 

I studien har författarna fokuserat på och därmed avgränsat sig till personliga assistenters 

upplevelser av deras arbetsmiljö, dess brister och hur arbetsmiljön påverkar deras hälsa samt 

möjligheter att utföra de arbetsuppgifter som rollen kräver. Med personliga assistenter menas i 

studien de som arbetar hos en privat eller en kommunal assistansanordnare, med individer som har 

stora och varaktiga funktionsnedsättningar, enligt LSS. Enligt Trygged (2005) kan det vara 

komplicerat att avgränsa en fallstudie, och därför är det mycket viktigt att ha en avgränsad 

urvalsgrupp. Författarna av denna studie har aktivt valt bort att fördjupa sig i arbetsmiljö-

problematiken utifrån arbetsledar- och brukarperspektiv på grund av att den avsatta tiden för 

uppsatsen inte är tillräcklig för att ta in dessa perspektiv. Ytterligare en avgränsning görs avseende 

de skillnader som nämns i syftet gällande arbetsmiljön och hälsan för de kommunalt anställda 

gentemot de privatanställda i form av procentuella skillnader.  

TOLKNINGSRAM OCH TIDIGARE FORSKNING 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Nedanstående begrepp och 

tidigare forskning har valts i beaktning till studiens forskningsområde och ligger till grund för dess 

analys. Forskning gällande personliga assistenters arbetsmiljö är begränsad. I den forskning som 

hittats berättar de anställda hur de upplever sitt arbete och sin arbetsmiljö. Nedan presenteras 

begrepp och forskning i en sammanställning med en övergripande rubrik. 

 

Bristande arbetsmiljö 

Om en anställd blir sjukskriven på grund av utbrändhet kostar det lågt räknat 392 000 kr, det är 

ungefär 2740 kr om dagen förklarar AV (2014). SAM är enligt AV (2014) lösningen på de brister 

som finns på arbetsplatsen. De förklarar att det är vanligt att en arbetsplats upplevs som 

fungerande, men under ytan finns det arbetsmiljöbrister som gör de anställda stressade, mindre 

effektiva och slutligen sjuka. Genom att bedriva SAM kan problemen lösas och få anställda som 

är friska och trivs på arbetsplatsen menar AV (2014). Köhler Krantz, Nordström och Lindqvist 

(2002) har sammanställt en rapport på uppdrag av Arbetsmiljöverket där arbetsmiljöbrister och 

problem sätts i kontext, det kan exempelvis röra sig om att assistansanvändaren är frusen och har 

därför en väldigt hög temperatur inomhus, något som de personliga assistenterna anser är för 

varmt. Det kan även röra sig om att assistenterna arbetar ensamma trots att det egentligen inte är 

lämpligt på grund av uppenbara risker för hot eller våld. Enligt Köhler Krantz et al. (2002) kan det 

röra sig om att assistansanvändaren inte tillåter assistenterna att använda taklyft, de kan ha 

dubbelbemanning som inte fungerar eftersom assistansanvändaren skickar ut en av assistenterna. 

Enligt 3 kap. 2 § AML ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

medarbetarna utsätts för olyckor och ohälsa i arbetet. Arbetsgivaren ska särskilt beakta risker för 

olyckor och ohälsa som kan vara en följd av att medarbetaren utför ensamarbete. 3 kap. 3 § AML 

belyser att arbetsgivaren har informationsskyldighet gällande de risker som finns på varje enskild 



11 
 

arbetsplats samt att de anställda får god kännedom om dessa risker för att kunna undvika riskerna. 

AV (2002:5) poängterar att ingen av AML eller LSS står över den andra. Båda lagarna ska följas 

och det är arbetsgivarens uppgift att se till att det genomförs. Det är arbetsgivarens ansvar att finna 

lösningar på de problem som uppstår, för att de båda lagarna få lika stor plats. 

Vissa assistansanvändare anställer gärna personliga assistenter som är outbildade 

(Shakespeare, 2006). Detta på grund av att de anser att dessa människor är lättare att träna upp för 

att kunna tillgodose assistansvändarens behov på ett lämpligt sätt. Istället för att de personliga 

assistenterna själva kommer med idéer om vad som är bäst för assistansanvändaren. Dock ökar 

risken för att de personliga assistenterna kan utsättas för skada på grund av att de inte har någon 

utbildning genom att de lyfter eller bär saker fel, vilket i slutändan kan leda till exempelvis 

ryggproblem. Fastän personliga assistenter kan ha en bra och säker inkomst samt villkor, finns det 

ändå problem med att rekrytera arbetare till yrket (Shakespeare, 2006). Andra problemområden 

inom personlig assistans är att det kan finnas en potentiell förvirring för de anställda gällande vad 

rollen som personliga assistent innebär eller kräver och att det ställs orimliga förväntningar på 

dem. Hos assistansanvändare som kräver tillsyn har det framkommit brister i bemötande gentemot 

assistansanvändarna (Socialstyrelsen, 2012). Det handlar om kränkningar av den enskildes 

integritet samt situationer som har haft inslag av hot eller våld i samband med konflikter mellan 

boende och personal eller mellan boenden. Andra faktorer som påverkar att det blir ett bristande 

bemötande är hög arbetsbelastning, begränsade möjligheter till fortbildning och brister i stöd och 

ledning. En studie av Denton et al. (2008) har studerat hemvårdspersonal som arbetar för ideella 

hemvårdsagenturer i Ontario, Kanada. Det framkommer i resultatet att hemvårdspersonalen är 

tillfredsställda med sina arbeten, men att de löper risk för kroniska stressproblem, utmattning, 

musculoskeletal disorders (MSD), arbetsplatsolyckor och skador. Vidare är hälsoproblemen 

sammanlänkade till den sociala organisationen av arbetet menar Denton et al. (2008). I en studie 

utförd av Szebehly och Trydegård (2007) benämner de att det saknas information om 

konsekvenserna för hjälptagarna och de anställda eftersom mer av arbete utförs i privat regi. I åtta 

kommuner inom äldreomsorgen såväl privat som offentliga verksamheter visade att inga 

arbetsmiljöeffekter kunde kopplas till driftformen men att en negativ inställning till privat drift 

fanns hos de anställda. Gruppen privatanställda ansågs sig dock ha en god arbetsmiljö på den egna 

arbetsplatsen. Szebehly och Trydegård (2007) beskriver att i Norden utförs merparten av omsorgen 

av offentligt anställd personal. En stor del av omsorgen till assistansanvändarna utförs oavlönat 

inom familjen, mestadels av kvinnor, och en ökande andel av det offentligt finansierade 

omsorgsarbetet utförs av privata företag. Resultaten som framkommer i enkätstudien av Szebehly 

och Trydegård (2007)  påvisar att personalens arbetsvillkor skiljer sig påtagligt när det gäller 

arbetsbelastning och bedömningen av möjligheten att ge god service. Svaren i enkäten pekar på 

mycket stora skillnader i hur personalen ser på sina arbetsvillkor och möjligheten att ge god 

omsorg inom handikappomsorgen. Både när det gäller arbetsbelastning och relationen till 

hjälptagaren framstår äldreomsorgen som en betydligt mer problematisk verksamhet. Skillnaden 

syns tydligt i frågan som berör personalens möjlighet att möta hjälptagarens behov. 

 

Fysisk arbetsmiljö 

Fysisk arbetsmiljö inbegriper enligt FAS (2015) exempelvis förflyttningar, avsaknad av arbets-

redskap och utrymme, för hög eller låg temperatur på arbetsplatsen. Socialstyrelsen (2007) 

poängterar att många strävar efter att de anställdas arbete ska underlättas, trots detta kan 

assistansanvändaren och dennes anhöriga göra motstånd gällande att exempelvis installera 

hjälpmedel i hemmet, som exempelvis liftar. Liftar i egenskap av hjälpmedel är till för att förflytta 
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assistansanvändaren mellan exempelvis sängen och rullstolen (AV, 2005:1). Något som kan 

resultera i en konflikt rörande bevarandet av assistansanvändarens hemmiljö och assistenternas 

arbetsmiljö. Ergonomi är en viktig del inom den fysiska arbetsmiljön och inbegriper individens 

arbets- och prestationsförmåga menar Denward (1997). Förslitningsskador är vanligt före-

kommande i diskussioner kring statisk belastning förklarar författaren, dessa skador yttrar sig 

vanligtvis i svår smärta för den drabbade. Skillnaden mellan förslitnings- och belastningsskador är 

enligt Denward (1997) att förslitningsskador uppstått genom upprepningar av arbetsmoment, 

något som inte är associerat med tungt arbete. Belastningsskador däremot utvecklas på kort tid 

genom fysiskt tungt arbete. Ovanstående skador kan undvikas genom att de anställda använder sig 

av de större muskelgrupperna och sin kroppstyngd i arbetet (Denward, 1997). Belastningsskador 

inom personlig assistans sker ofta till följd av tunga lyft och i tidigare studier framkommer det att 

30 % av de som arbetar som personliga assistenter har belastningsskador på grund av arbetet 

(Socialstyrelsen, 2007). Lämpliga och varierande arbetsställningar är av stor betydelse, det är 

likaså viktigt att sitta ner när möjligheten ges och inga sneda eller framåtböjda arbetsrörelser. 

Enligt Denward (1997) inbegriper den fysiska arbetsmiljön även ljud och ljus, där en skillnad görs 

mellan ljud och buller när det kommer till arbetsmiljön. Buller definieras som alla icke önskvärda 

ljud och det finns tre skadliga effekter som ljud har på individer och dessa är; hörselnedsättningar, 

kommunikationsproblem samt psykiska obehag. Avslutningsvis är det viktigt att det finns rätt 

belysning på arbetsplatsen menar Denward (1997), dock är detta en faktor som varierar från 

arbetsplats till arbetsplats. I en studie av Eriksson (2013) framkommer av 498 personer inom 

äldreomsorgen som besvarade enkäten 2011 att 38 % har smärta och/eller besvär i ett eller flera 

områden av kroppen. De som har smärtor och/eller besvär anger lägre grad arbetstillfredsställelse 

jämfört med de anställda som inte har några besvär. 

 
Psykosocial arbetsmiljö 

Håkansson (1997) beskriver att det är viktigt att fokus ligger på människorna och inte miljön runt 

dem. Detta eftersom alla individer är unika och därmed känsliga för olika saker, de reagerar och 

tolkar saker på olika sätt beroende på tidigare erfarenheter. På grund av att alla människor är unika 

är det viktigt att fokus ligger på dem. Författaren betonar även att frustrationer och personlighet 

har betydelse i frågan om psykosocial arbetsmiljö. Håkansson (1997) påpekar att det är viktigt att 

arbeta för att hålla nere orimligt höga krav hos de anställda och samtidigt uppfylla kraven för att 

individen ska känna sig nöjd. Den psykosociala arbetsmiljön inom personlig assistans kan enligt 

Socialstyrelsen (2007) vara en bidragande orsak till de arbetsmiljörisker som finns och som denna 

yrkeskategori utsätts för. Otydliga gränser som berör hälso- och sjukvården är något som är vanligt 

förekommande. Socialstyrelsen (2007) menar att assistenten ofta tvingas utföra arbetsuppgifter 

som denne upplever osäkerhet inför. Obekväm arbetsmiljö är en annan aspekt som berörs, detta 

åsyftar till situationer där assistenten tvingas följa assistansanvändaren in i situationer där droger 

och alkohol kan förekomma, men även att den anställde kan behöva hantera situationer där krav 

om sexuella tjänster förekommer. Avslutningsvis belyses aspekten känslomässig påfrestning. Det 

kan exempelvis röra sig om att assistansanvändaren inte accepterar sin funktionsnedsättning, något 

som ställer stora krav på att assistenten ska kunna hantera situationen (Socialstyrelsen, 2007). AFS 

(1982:3) berör de som är anställda och utför arbete i social och/eller fysisk isolering. Personliga 

assistenter är en yrkeskategori som tillhör riskgruppen för social isolering, vilket innebär att de 

anställda kommer i kontakt med andra individer som kan vara oförmögna att stötta den anställde 

om en kritisk situation skulle uppstå. AFS (1982:3) beskriver att personliga assistenter som 

yrkesgrupp hamnar inom kategorin social isolering genom att deras assistansanvändare på grund 
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av sitt handikapp, sin kunskapsnivå eller att assistansanvändaren är fientligt inställd till den 

anställde. Vilket kan skapa social isolering för assistenten. Det är arbetsgivarens ansvar och 

skyldighet att den anställde har tillfredsställande kunskaper för att denne ska kunna utföra arbetet 

på ett tryggt sätt. Det är därför viktigt att arbetsgivaren har utformade riktlinjer och information 

för introduktion, utbildning, övervakning, handledning samt att den anställde som arbetar ensam 

ska ha möjlighet till direkt kontakt med sina kollegor och/eller arbetsledare (AFS, 1982:3). 

 En rapport av Ahlström och Casco (2008) beskriver hur assistenterna upplever problem i 

arbetet och hur de hanterar problematiken som kan uppstå i yrket. Det framkommer att personliga 

assistenter upplever sitt arbete som både psykiskt och fysiskt påfrestande, de mest framträdande 

problem berör osäkerhet kring yrkesrollen, konflikter med assistansanvändaren och dennes 

anhöriga, medlidande och påfrestande hjälparroll. Den påfrestande hjälparrollen beskrivs av 

assistenterna som psykiskt påfrestande eftersom deras upplevelser är att de hela tiden ger av sig 

själva men inte får någonting tillbaka. Flera assistenter vittnar om att de känner sig motarbetade 

och hindrade i sitt arbete, de beskriver en ilska över att inte lyckas uppnå en ömsesidig förståelse 

med assistansanvändaren. Det framkommer även i Ahlström och Cascos (2008) rapport att 

assistenterna känner minskad arbetsglädje och ork, vilket är en bidragande orsak till att de inte 

kommer med förslag på aktiviteter till assistansanvändaren. Resultatet i Ahlström och Cascos 

(2008) rapport visar att ovanstående faktorer kan leda till att assistenterna känner sig villrådiga. 

Assistenterna som har tidigare vårderfarenhet upplever att det förekommer bristande 

kommunikationsförmåga och obekväma arbetssituationer, de upplever en känsla av att vara 

slutkörd och att de tappar lusten att göra något, vilket är symptom på utmattningssyndrom. Studien 

av Larsson och Larsson (2008) beskriver att syftet med studien är att lyfta fram personliga 

assistenters perspektiv på sitt arbete och sin arbetsmiljö för att ge ökad kunskap om yrkesgruppen. 

Studien baseras på de anställdas erfarenheter och upplevelser av arbetet. I studien framkommer 

det att personliga assistenter är ett genomgångsyrke, det vill säga att de anställda inte ser någon 

framtid inom yrket. 60 % uppger att de inte strävar efter en långvarig anställning inom yrket. Trots 

detta är majoriteten av dessa nöjda med sitt arbete och finner det meningsfullt. I Larsson och 

Larssons (2008) studie framkommer det i resultatet att cirka 80 % av de anställda trivs ”mycket 

bra” eller ”bra” med sitt arbete och att de ser många fördelar med yrket, såsom att det är flexibelt, 

självständigt, socialt, givande, lärorikt och roligt. Det framkommer även nackdelar i form av 

känslor av ensamhet, påfrestningar, för intim relation till assistansanvändaren, otrygghet och 

konflikter i arbetet (Larsson & Larsson, 2008). I en studie av Hochwälder (2007) undersöks 

effekten av ökad empowerment vid utbrändhet och empowerment som arbetsverktyg mellan 

arbetsmiljö och utbrändhet. Resultatet i Hochwälders (2007) studie påvisar att förbättring av 

arbetsmiljön är förknippade med en högre känsla av delaktighet, vilket i sin tur har samband med 

en lägre grad av utbrändhet. Alla individer är unika och därför är det av vikt att ta hänsyn till 

individ- och gruppskillnader i arbetet med hälsofrämjande insatser på arbetsplatser. 

 I Ahlström och Wadenstens (2012) studie framkommer det att personliga assistenter 

fungerar som en förlängd arm till assistansanvändarna, då de hjälper assistansanvändarna att bli 

delaktiga i samhället. Ahlström och Wadensten (2012) beskriver att personliga assistenter uppger 

att arbetsbördan är tung med komplicerade assistansanvändare och låg grad av inflytande över 

arbetets gång, något som resulterar i sämre hälsa hos de anställda. Det framkommer att de 

personliga assistenterna upplever svårigheter i att befinna sig i en underlägsen situation, att arbeta 

ensamma, bristande kontroll och inflytande över arbetet samt stor mental stress. Assistenterna 

upplever även att de har för mycket ansvar och tvingas ofta till övertidsarbete (Ahlström & 

Wadensten, 2012). Nikku (2007) definierar i sin rapport personlig assistans samt klargör vad yrket 
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innebär. Det beskrivs även olika typer av arbetsmiljö (fysisk och psykisk), brister i arbetsmiljö 

samt vad arbetsgivaren har för ansvar gällande arbetsmiljön. Drygt hälften av alla personliga 

assistenter i rapporten är verksamma inom kommunal sektor, därtill har andelen personliga 

assistenter inom privat verksamhet ökat under senare år menar författaren. Många personliga 

assistenter berättar om arbetsglädje, givande samvaro med assistansanvändaren, variationsrika 

arbetsdagar och om upplevelser av ett viktigt och meningsfullt arbete. Assistenterna arbetar i 

assistansanvändarens hem, vilket ger en nära och intim samvaro samt insyn i privata relationer. 

Det är många som finner sitt arbete tillfredsställande trots att yrket har låg status, en låg lönebild, 

betraktas som ett genomgångsyrke med omfattande rekryteringsproblem. 

 

Förebyggande arbete  

Företagshälsovården finns till för att bland annat förebygga arbetsmiljörisker, samverka vid 

rehabilitering samt delta och genomföra arbetsanpassningar för de personer som blivit sjuka eller 

skadade i arbetet (AV, 2014). Det är av betydelse att företagshälsovården ges möjlighet att 

medverka vid organisationsförändringar, riskanalyser och planering av arbetsmetoder samt att 

företagshälsovården bör medverka vid upphandlingar och inköp av utrustning, produkter och 

maskiner (AV, 2014). Köhler Krantz et al. (2002) beskriver även att en god arbetsmiljö är 

grundförutsättningen för att rekryteringar av personliga assistenter till yrket ska lyckas. Frågor om 

utbildning, introduktion, fortbildning, stöd och handledning, förebyggandet av hot eller våld samt 

att alla som är inblandade i assistansanvändarens liv är införstådda med vilka uppgifter varje 

enskild anställd har att utföra är avgörande faktorer för att en god arbetsmiljö ska kunna uppnås 

(Köhler Krantz et al., 2002). Trots stora påfrestningar i den psykosociala och fysiska arbetsmiljön 

upplever de anställda välbefinnande och känner en stolthet samt trygghet över att kunna hantera 

det utmanande yrket (Holm & Sellstedts, 2012). Det framkommer även att företagssjuksköterskan 

inom kommunen har en viktig roll för att upptäcka signaler på att de anställda påverkas negativt 

utifrån deras arbetsmiljöförhållanden (Holm & Sellstedts, 2012). I Faucette et al. (2010) studie 

framkommer det att de personliga assistenterna efterfrågar har inte kompetensutveckling i arbetet 

och att känslan av samhörighet har en positiv inverkan på hur påfrestande arbetssituationer upplevs 

och hanteras. Det framkommer att de personliga assistenterna lägger stor vikt vid personkemi och 

att de önskar feedback från assistansanvändaren för att de anställda ska få bekräftelse på att de 

utför ett bra arbete samt att de ska få möjlighet att utveckla sina svagare sidor. De personliga 

assistenterna uppger att de har fem olika strategier för att hantera stress och problem i arbetet, vilka 

är; söka socialt stöd, vara professionell, sträva efter ökad förståelse, etablera god dialog samt skapa 

struktur och variation i yrket. 

 

Hot och våld i arbetsmiljön  

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret att förebygga hot eller våld i de anställdas arbetsmiljö 

och det är viktigt att resurser avsätts för att kunna arbeta med att minimera dessa aspekter i 

arbetsmiljön (AFS, 1993:2). De anställda kan uppleva psykisk påfrestning genom att de enbart har 

vetskap om att arbetet kan innebära hot eller våld, men känner inte till vilka åtgärder som bör 

vidtas. Det är arbetsgivarens uppgift att arbeta med det förebyggande arbetet kring hot eller våld, 

därför är det av stor vikt att arbetsgivaren samarbetar med de anställda för att få vetskap om de 

risker som kan förekomma i arbetet och vidtar åtgärder som kan vara orsaken till att situationen 

uppstått. Säkerhetsrutiner ska finnas på varje enskild arbetsplats och ska hållas ajour. Dessutom 

ska dessa rutiner följas upp i samråd med de anställda. Detta för att de anställda ska kunna utföra 

sitt arbete på ett tryggt sätt och det är arbetsgivaren som ska ge de anställda rätt utbildning, 
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information och instruktioner som kan behövas. På arbetsplatser där risk för återkommande hot 

eller våld finns ska stöd och handledning ges till de anställda och bedöms risken för hot eller våld 

som stor får inte ensamarbete ske. Det är viktigt att arbetsgivaren har i åtanken att de anställda 

reagerar olika på hot eller våld och det är därför viktigt att ta hänsyn till varje enskild anställd som 

är utsatt. Alla indikationer gällande risker om hot eller våld ska tas på allvar oavsett vem som tagit 

emot informationen från den anställde. Finns det risk för att en hot- eller våldssituation skulle 

kunna uppstå ska den anställde ha möjligheten att påkalla hjälp omgående (AFS, 1993:2). 

 

Omvårdnadsarbete i enskilt hem 

Omvårdnadsarbete upplevs ofta som en meningsfull sysselsättning som även kan ge möjlighet till 

personlig utveckling (AFS, 1990:18). Omvårdnadsarbete kan dock medföra fysiska och 

psykosociala problem för individen. Hot-, vålds- och olycksfallsrisker, psykisk press samt dåliga 

arbetsställningar är några orsaker som presenteras i föreskriften. AFS (1990:18) skriver att de 

vanligaste arbetsskador som anmäls är belastningsskador. Nackdelar med omvårdnadsarbete kan 

exempelvis vara att de anställda upplever en känsla av otillräcklighet och att de har en tung psykisk 

belastning som tros vara en bidragande orsak till belastningsskador, sjukskrivningar, 

personalomsättningar med mera. Det är arbetsgivaren som ska ta hänsyn till förhållanden som kan 

påverka de anställdas fysiska och psykiska hälsa vid planering, genomförande och organisation. 

AFS (1990:18) lägger tonvikt vid grundutbildning och särskilda kunskaper samt utrustning till 

yrkesgrupper som arbetar i enskilda hem. De anställda ska få information om förhållanden som 

kan påverka arbetsmiljön, handledning samt instruktioner för att kunna utföra arbetet på ett säkert 

sätt. Handledning och särskilt stöd ska ges när de anställdas arbete kan vara psykiskt påfrestande 

och när det inte är tillåtet med ensamarbete. Uppstår en hot-, vålds- eller olycksfallssituation ska 

arbetsmomenten där situationen uppstod begränsas och undvikas (AFS, 1990:18). Vid behov av 

ändringar avseende arbetsmiljön på arbetsplatsen är det av stor vikt att visa assistansanvändaren 

hänsyn och respekt samt planera eventuella ändringar tillsammans med denne.  

De personliga assistenterna behöver enligt Dehlin (1997) inte ha någon formell utbildning 

om det inte önskas av assistansanvändaren eller dennes anhöriga. Det viktigaste är kravet på 

personkemi mellan de anställda och assistansanvändaren samt de anställdas beteende på 

arbetsplatsen. Författaren betonar även att de anställda bör utveckla en god relation till 

assistansanvändaren och dennes sociala nätverk. AFS (1990:18) påpekar att det är en god idé att 

klargöra vilka arbetsuppgifter den anställde har på arbetsplatsen för att undvika missförstånd 

gällande vad rollen kräver. Faucette et al. (2010) studie påvisar att övervägande del av de 

tillfrågade personliga assistenterna är nöjda med sin arbetssituation. Däremot framkommer det 

också att flera assistenter anmält akuta skador som pågått under en längre tid än 12 månader. 

Skadorna har resulterat i sjukskrivningar eller behov av att ändra arbetstider/gå ner tid och/eller 

ändra arbetsuppgifter. 

 

Stressorer 

Stressorer är en stimulus som orsakas av fysiologiska stressreaktioner, vilka både kan vara 

psykologiska och fysiska. Stressorer kan skifta i intensitet och allvar, förutsägbarhet, 

kontrollerbarhet och varaktighet. Stressorer som är lågintensiva kan uppstå på grund av mindre 

konflikter, irritationer eller vid enkla vardagliga irritationsmoment. Högintensiva stressorer sker 

vid traumatiska och oväntade händelser, såsom vid en närståendes död eller vid problem med ett 

förhållande (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). På individens arbetsplats finns det både fysiska 

och psykiska stressorer som kan påverkar denne. De vanligaste fysiska stressorerna på en 
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arbetsplats är temperatur, ergonomi, buller och ventilationer. Dessa faktorer kan påverka en 

individs hälsa oavsett om denne är medveten om det eller ej. Arbetskrav såsom arbetsbelastning, 

arbetstakt och arbetstimmar kan påverka personens hälsa. De psykologiska stressorerna som kan 

finnas på arbetsplatsen och påverka individen är bristen på kontroll samt förutsägbarhet. Därtill 

hör även interpersonella konflikter, svårigheter att skilja mellan yrkesroll och den privata rollen 

samt i vilken grad arbetet är emotionellt krävande. Psykologiska stressor finns även på arbeten där 

personen behöver undertrycka sina känslor, inta en roll eller där individen ständigt behöver hantera 

allvarliga situationer eller investera personligt engagemang (Weman-Josefsson & Berggren, 

2013). 

 

METOD 

Fallstudie och urvalsmetod  

Fallstudien omfattade individer som arbetade inom personlig assistans hos en kommunal och en 

privat assistansanordnare. Undersökningen utfördes på en mindre avgränsad grupp av verksamma 

personliga assistenter hos två olika assistansanordnare. Studien utgick från ett helhetsperspektiv 

och för att få in en stor mängd information om assistenterna genomfördes en enkät. Fallstudie 

menar Bryman (2011) kan inbegripa undersökningar av en enskild organisation eller verksamhet. 

I denna studie användes två verksamheters anställda som fall för att kunna analysera 

respondenternas upplevelser och eventuella skillnader rörande arbetsmiljön och om arbetsmiljön 

påverkade deras hälsa. Bryman (2011) beskriver att ett fall vanligen karaktäriseras av en viss 

organisation, plats eller lokal.  

      Urvalsmetoden som användes var urval genom självselektion. Självselektion innebär att 

individer själva väljer om de vill delta i en grupp eller undersökning (Bryman, 2011). Den 

enkätundersökning som genomfördes var på helt frivillig basis, områdescheferna och 

verksamhetscheferna fick själva välja om verksamheterna skulle delta i denna enkätundersökning. 

Författarna av denna studie eftersökte kontaktinformation till alla kommunala och privata 

assistansanordnare som fanns inom Örebro län. Därefter valdes tre stycken kommunala och nio 

privata assistansanordnare ut. Valet gällande de tre kommunala assistansanordnarna baserades på 

verksamheternas storlek då de är några av de större kommunerna inom Örebro län. Författarna av 

denna studie utgick från verksamheternas storlek eftersom de i studien ville få ett stort antal 

respondenter. Verksamhetsansvariga och områdeschefer kontaktades per e-post och tre dagar efter 

att de hade fått e-postmeddelandet, kontaktades de 12 assistansanordnarna för att föra en dialog 

kring studien och för att inhämta besked gällande deltagandet. Det var slutligen en kommunal och 

en privat assistansanordnare som tackade ja till att delta i studien. En dialog fördes med de två 

ovanstående assistansanordnarna och tillsammans kom författarna och områdeschef/verksam-

hetsansvarig fram till att studien omfattar personliga assistenter som arbetar inom privat eller 

kommunal sektor inom LSS. Urvalskriterierna för respondenterna var följande; verksamma 

personliga assistenter inom kommunal eller privat sektor som arbetar utifrån lagstiftningen LSS. 

Någon avgränsning gällande hur länge de varit anställda eller vilken sysselsättningsgrad de hade 

gjordes ej. Detta eftersom författarna av denna studie strävade efter att nå ett stort antal 

respondenter och ansåg att det inte var relevant hur länge de hade varit anställda eller vilken 

sysselsättningsgrad de hade. Områdeschefen och verksamhetsansvarig fick kontakta ett antal 

verksamma personliga assistenter från den kommunala och privata sektorn som fick möjlighet att 

delta i enkätundersökningen. Inom den kommunala sektorn kontaktades 182 stycken personliga 

assistenter och 55 stycken personliga assistenter från den privata sektorn. Sammanlagt kontaktades 

237 respondenter där endast 67 respondenter valde att besvara enkäten. Vilket resulterade i ett stort 
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bortfall på 74 % (n=135) från kommunal sektor respektive 67 % från privat sektor (n=37). På 

grund av det stora bortfallet kan inte resultatet i studien generaliseras till övriga populationen.   

      Respondenterna fick 11 dagar på sig att besvara frågorna och två påminnelser gick ut via e-

post till assistenterna inom privat sektor. Medan de kommunalt anställda påmindes av 

områdeschefen i form av verbal kommunikation eller via SMS, oberoende av om de tidigare svarat 

eller ej. Enkäten utformades på ett sådant sätt att alla respondenter var anonyma för författarna av 

denna studie samt för områdeschefen/verksamhetsansvarig. På vilket sätt respondenterna var 

anonyma beskrivs nedan i de etiska riktlinjerna. Ett informationsbrev utformades (Bilaga två) med 

följande innehåll; Presentation av författarna av studien, syftet med undersökningen, tidsgränsen 

för att svara, de etiska riktlinjerna från vetenskapsrådet. Respondenterna fick även kontakt-

uppgifter till författarna av denna studie vid eventuella frågor rörande enkäten. Informationsbrevet 

skickades ut via e-post till de anställda inom privat sektor och de kommunalt anställda fick 

informationen av deras områdeschef.   

 

Insamlingsmetod 

Författarna av denna studie kontaktade ett flertal privata och kommunala aktörer för personlig 

assistans. Flertalet tackade dock nej till att delta i undersökningen. I slutändan fick författarna av 

denna studie kontakt med en områdeschef och en verksamhetsansvarig för personlig assistans. 

Kontakten skedde per e-post och där presenterades information om studien. Sedan kontaktades 

ovanstående per telefon för att inhämta besked om deltagandet i undersökningen. Informations-

brevet (Bilaga ett) som skickades innehöll studiens syfte och frågeställningar. Det framgick i 

informationsbrevet att författarna av denna studie sökte verksamma assistenter från både 

kommunal och privat sektor för att skicka ut en enkät till dem rörande deras upplevelser av 

arbetsmiljön samt hur och om den påverkar deras hälsa. Inom privat sektor användes en 

webbaserad enkät och inom kommunal användes en enkät i pappersformat. De kommunalt 

anställda tvingades använda pappersenkäter på grund av att deras interna mailsystem upphörde att 

fungera några dagar innan enkäten skulle skickas ut. Det skickades även ut ett informationsbrev i 

samband med utlämnandet av enkäten till respondenterna (Bilaga två). Där studiens syfte 

presenterades samt information om de etiska riktlinjerna avseende informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets-, samt nyttjandekravet. Dessa fyra huvudkrav presenteras ytterligare under 

avsnittet etiska riktlinjer. 

 

Datainhämtning - tillvägagångssätt 

 Studien baserades på en kvantitativ metod. Bryman (2011) definierar den kvantitativa forskningen 

som en metod där kvantifierbara och statistiska resultat, enkätundersökningar med mera används. 

Författaren beskriver vidare att forskaren utgår från utformade frågor som kan ge mätbara resultat. 

Metoden används enligt Bryman (2011) för att på olika sätt mäta ett fenomen för att få information 

om den objektiva verkligheten. Valet av metod baserade på att syftet var att med hjälp av begrepp 

och tidigare forskning undersöka på vilket sätt arbetsmiljön påverkar den fysiska och psykosociala 

hälsan hos de personliga assistenterna inom LSS samt om det kan finnas några procentuella 

skillnader avseende detta mellan kommunal och privat verksamhet. Genom att använda en 

kvantitativ metod blev det lättöverskådligt hur arbetet upplevdes eftersom resultaten blev mätbara. 

Det gick inte att uttala sig om det förelåg några signifikanta skillnader i denna studie eftersom det 

var för få respondenter med i undersökningen. Däremot har författarna av denna studie granskat 

skillnader avseende de procentsatser som framkommit i resultatet. Bryman (2011) beskriver att 

fördelar med att använda sig av en enkät är att den når ett större antal respondenter och att den så 
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kallade intervjuareffekten undviks eftersom forskaren inte har någon kontakt med respondenterna. 

En tredje fördel är att det är upp till respondenterna när och om de väljer att besvara enkäten. 

Nackdelar med att använda enkäter som metod, är att det finns en överhängande risk för bortfall 

menar Bryman (2011) samt att det inte finns någon möjlighet att ställa följdfrågor. Trots att risken 

för bortfall var överhängande ansågs metodvalet av en enkät som det lämpligaste tillvägagångs-

sättet för studiens syfte och frågeställningar. Målet var att nå ut till ett stort antal respondenter 

vilket skulle vara omöjligt med en annan metod exempelvis med intervjuer. Enkätfrågorna 

omfattade den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och dess påverkan på hälsa och smärta. 

Enkäten utformades med hjälp av LSS, AML och AVs (2012:7) material som berör hur situationer 

bör hanteras inom personlig assistans som skapar bristande och kränkande arbetsmiljö för de 

personliga assistenterna. Arbetsmiljöverkets rapport (2012:7) innehåller en redovisning av faktorer 

som är utmärkande för en god arbetsmiljö. Vid utformning av enkät var första steget att dela in 

dessa faktorer i olika fack för att på sådant sätt få en överblick av vilka faktorer som skulle kunna 

beröras i enkäten. Enkäten (Bilaga tre) innehöll 44 frågor som behandlade arbetsmiljöns påverkan 

på hälsa och smärta. Varav 35 frågor innehöll möjligheten till neutralt ställningstagande med syfte 

att minimera risken att respondenterna inte svarade alls eller att de valde ett alternativ de inte var 

bekväma med. Enkäten utformades i tre delar. Den första delen innehöll 10 frågor av allmän 

karaktär där de anställda skulle kryssa för de påståenden som stämde bäst in på dem. Den andra 

delen innehöll 28 frågor som berörde olika arbetsmiljöaspekter, upplevelser och förebyggande 

insatser. De anställda fick även här kryssa för de påstående som passade bäst in på dem. Den tredje 

delen inbegrep sex frågor utifrån krav-kontroll modellen som inte användes i arbetet, detta för att 

öka arbetets konsistens, det vill säga för att de olika delarna skulle hänga samman på ett logiskt 

och tydligt sätt. När det empiriska materialet samlats sammanställdes de i kalkylblads programmet 

Microsoft Excel för att kunna omarbetas till mätbara resultat. Nedan presenteras de steg i processen 

som författarna i denna studie behandlade datan i Excel. 

 

Steg ett - Vad respondenterna svarat 

  När enkätsvaren inkom lades de in i Excel och presenterades enligt tabellen nedan. På frågan 

avseende om respondenterna efter en avslutad arbetsdag är nöjd med sina arbetsinsatser svarade 

några exempelvis “ja”, “osäker/vet ej” eller “nej”. 

 

 

 

 

 

 

 

Steg två - Antalet svar per svarsalternativ 

En sammanställning av alla svar gjordes för respektive svarsalternativ. I tabellen nedan har 

författarna av denna studie separerat kommunal och privat sektor från varandra för att kunna se 

procentuella skillnader i deras upplevelser. 
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Sammanlagt var det 47 respondenter från kommunal sektor och 18 respondenter från privat sektor 

som besvarade enkäten. 

 
Steg tre - Diagram 

  Ett diagram valdes och de tre svarsalternativen som presenterades i steg två matades in och därefter 

lades de olika sektorerna in. Ovan presenterades det exempelvis att det var 40 personer inom 

kommunal sektor och 11 anställda inom privat sektor som ansåg att de var nöjda med sin 

arbetsinsats efter avslutad arbetsdag. Antalet svarsalternativen matades sedan in i diagrammet som 

automatiskt omvandlade dessa till procentsatser. Slutligen skapades diagrammet och resultatet 

presenteras nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteraturanskaffning och källkritik  
Den tidigare forskningen baserades på studiens syfte och de frågeställningar som arbetades fram 

innan litteratursökningen genomfördes. Ur dessa frågeställningar plockades 18 sökord ut både på 

svenska och engelska. Detta för att få fram material som hade relevans för studien och 

genomförandet av den. Litteratursökningen gjordes i databaserna Google Scholar och Summon 

den 21:a, 22:a och 23:e oktober 2014. Litteratursökningarna avgränsades till artiklar från 

vetenskapligt granskade publikationer (peer-reviewed) och tidningsartiklar, som fanns tillgängliga 

i fulltext. Sökorden som användes var följande: Arbetsmiljö, personlig assistans, omsorg, LSS, 

vård, work environment, social care, personal assistance, personal assistant, nursing assistants och 

social care. I sökningen av relevant forskning användes olika kombinationer av sökorden för att 

på så sätt avgränsa resultatet. Avgränsning skedde även genom i förväg uppsatta exklusions- och 

inklusionskriterier för att finna studie, artiklar och rapporter som var kopplade till studiens syfte 

och frågeställningar. Eftersom studien omfattar personliga assistenter avgränsades studie-
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populationen till att i första hand gälla anställda inom vård- och omsorgsområdet. Ytterligare ett 

kriterium var att artiklarna skulle behandla arbeten i hemmiljö och därför exkluderades artiklar 

som berörde institutioner och vårdhem, på grund av att det var områden som låg långt från området 

som studerades. Fokus har även lagts på artiklar publicerade från 2002 och framåt på grund av att 

författarna av denna studie satsade på aktuell forskning i största möjliga mån. Utifrån dessa 

sökkriterier framkom 18 350 700 stycken träffar. Efter titel-, abstract- och fulltextgranskningen 

återstod 11 artiklar totalt, vilka har använts i den aktuella studien. 
 

Analysmetod 

Resultaten som framkom tolkades deskriptivt, vilket innebär att statistiken som användes 

sammanställdes och tilldelades en beskrivning. I analysen användes begrepp och tidigare forskning 

som analysverktyg. Verktygen hjälpte till att belysa hur de personliga assistenternas fysiska och 

psykosociala arbetsmiljö såg ut samt om deras hälsa hade påverkats fysiskt eller psykosocialt. 

Enligt Patel och Davidsson (2011) innebär deskriptiva undersökningar att forskaren begränsar sig 

till att undersöka några utmärkande aspekter av ett fenomen som är av intresse. Utmärkande 

aspekter i denna studie kan exempelvis vara personliga assistenters upplevelser av smärta, 

förnöjsamhet med arbetet med mera. Beskrivningarna som gjordes av dessa aspekter var både 

grundliga och detaljerade. Deskriptiv statistik används enligt Patel och Davidsson (2011) för att i 

siffror ge en beskrivning av insamlat material, genom detta åskådliggör forskaren 

forskningsproblemet. Genom siffror fick författarna av denna studie en beskrivning över hur 

komplext personliga assistenters arbetsmiljö var. På de flesta frågor dikotomiserades svaren i 

positiva (ja & ja, i viss mån) och negativa (Nej, knappast & Nej, inte alls). Svarsalternativet 

“Osäker/vet ej” redovisades i tabellform men användes ej i analysen, förutom i de frågor där 

svarsalternativet var relevanta då antalet respondenter som angav svarsalternativet var mycket få. 

Att dikotomisera innebär enligt Bryman (2011) att svaren tudelas till två delar. I analysen av tema 

tre, tabell 11-15 infördes variabeln ålder för att se om det möjligen kan fanns någon skillnad mellan 

de olika sektorerna.  

  

Reliabilitet och validitet 
 Reliabilitet innebär tillförlitlighet menar Trost (2012), Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010), 

Thurén (2010) samt Patel och Davidsson (2011). Resultaten som framkommer i en undersökning 

ska vara detsamma vid upprepade mätningar. Blev resultaten detsamma vid upprepning kallas det 

för hög reliabilitet. Anledningen till att bristande reliabilitet uppstår menar Trost (2012), Djurfeldt 

et al. (2010), Thurén (2010) samt Patel och Davidsson (2011) beror på dåliga mätinstrument 

exempelvis otydligt formulerade frågor. I denna studie användes en testgrupp för att testa enkäten 

innan de lämnades ut till de anställda inom kommunal och privat sektor. Testgruppen bestod av 

olika individer i författarnas närhet som antingen arbetar som personlig assistent eller som har 

arbetat inom yrket. Dessa bedömdes därför vara kompetenta att granska, besvara och kommentera 

frågorna. Grundtanken med att låta frågeformuläret testas innan den stora undersökningen ägde 

rum var för att det kan vara komplicerat utforma en enkät som mäter det studien har för avsikt att 

mäta. En del frågor missuppfattades, flera svarsalternativ stämde inte överens med vad som 

eftersöktes, ordningsföljden var inte logisk och vissa frågor var svåra för testgruppen att besvara. 

Genom att använda testgruppen fick författarna av denna studie möjlighet att korrigera flertalet 

misstag som annars skulle ha påverkat reliabiliteten på ett negativt sätt. Interbedömarreliabilitet 

menar Bryman (2011) inbegriper överensstämmelse mellan bedömare. För att öka reliabiliteten 

enligt ovanstående diskuterade författarna av denna studie tillsammans om det förelåg några 
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oklarheter i bedömningen av inhämtat material i och med den ökade kvalitén i studien. Trots 

testgruppen blev en av frågorna i den stora enkäten otydligt formulerad vilket gjorde att frågan 

inte togs med i resultatet. Detta eftersom resultatet av frågan blev för opålitlig. Studiens syfte var 

att undersöka hur arbetsmiljön påverkar den fysiska och psykosociala hälsan hos personliga 

assistenter inom LSS samt om det möjligen fanns några procentuella skillnader avseende detta 

mellan kommunalt och privatanställda personliga assistenter. Enkäten (se bilaga tre) utformades 

därför på ett sådant sätt att de anställda fick kryssa i om de fått tillfredställande information rörande 

hjälpmedel som kunde underlätta arbetet. Ytterligare frågor som berörde om respondenterna 

ådragit sig skador och/eller smärta i samband med arbetsrelaterade situationer, om de blev 

sjukskrivna i samband med smärtan och/eller skadan samt om besvären påverkade deras möjlighet 

att utföra arbetsuppgifter, användes. Dock fick studien en mycket låg svarsfrekvens på enkäten 

vilket medförde att måttet för upplevelserna och arbetsmiljön påverkan på hälsan inte blev lika 

hög som önskat. Reliabiliteten i studien var även svår att uttala sig om på grund av att studien 

endast genomförts en gång på grund av tidsramen. Det gick således inte att fastställa reliabiliteten, 

det vill säga att de uppgifter som redovisades i studien skulle vara de samma vid upprepade 

mätningar. Därmed gick det ej att uttala om studien innehar en hög eller låg reliabilitet. För att 

försöka höja reliabiliteten i denna studie användes tidigare forskning som visade liknande resultat 

som undersökningen i denna studie.  

            Validitet innebär enligt Djurfeldt et al. (2010) och Thurén (2007) giltighet, att de mätningar 

som genomförs verkligen mäter det som undersökningen avser att mäta. I denna studie hade 

författarna för avsikt att undersöka på vilket sätt arbetsmiljön skiljde sig rent procentuellt för privat 

och kommunalt anställda personliga assistenter inom LSS samt att undersöka om arbetsmiljön 

påverkade de anställdas fysiska och psykosociala hälsa. Syftet och frågeställningarna bröts ned i 

begrepp som operationaliserades på sådant sätt att de blev mätbara. Detta bidrog således till att 

syfte och frågeställningar blev besvarade. Författarna av denna studie har båda tidigare 

erfarenheter av att arbeta som personliga assistenter inom kommunala och privata verksamheter. 

Vilket har varit en bidragande faktor till att fältet var intressant att undersöka. Frågorna i enkäten 

utformades genom begrepp, litteratur och tidigare erfarenheter. Dock var författarna medvetna om 

att deras förförståelse kunde påverka hur frågorna utformades och hur resultatet tolkades.   

       Litteratursökningarna avgränsades till artiklar från vetenskapligt granskade publikationer 

och artiklar, vilka fanns tillgängliga i fulltext. Detta för att höja reliabiliteten och validiteten i denna 

studie. Reliabiliteten och validiteten i studien kan ha påverkats i negativ riktning på grund av att 

författarna använde sig av rapporter publicerade av myndigheter och organisationer som 

tolkningsram. Eftersom vetenskapligt granskat material innehar en högre validitet än icke 

vetenskapligt granskat material. Artiklarna som användes fann författarna dels genom tidigare 

forskningsreferenser samt via sökningar i databaserna Google Scholar och Summon. I studien 

valde författarna att använda rapporter eftersom forskningen inom området var ytterst begränsat 

och innehöll inte tillräckligt med information för att bygga studien på dessa. 

 

Etiska överväganden 

I detta avsnitt framförs etiska riktlinjer och ställningstaganden utifrån aktuell undersökning. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver de fyra etiska riktlinjerna som gäller vid forskning, dessa kallas 

för huvudkrav och beskrivs nedan. 
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Informations- och samtyckeskravet 

Informations- och samtyckeskravet innebär att alla medverkande är medvetna om studiens syfte 

samt de faktorer som kan uppkomma vilka kan påverka om respondenterna vill delta eller ej 

(Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie informerades områdeschefen och verksamhetsansvarig 

om studiens syfte och författarna fick därmed deras godkännande att sända ut enkäterna till de 

anställda (Bilaga ett). Informationen om studien och enkäten fanns nedskriven till respondenterna 

(Bilaga två), samt att de kunde välja att avbryta sin medverkan om de kände att de inte ville delta 

i undersökningen eller besvara enkäten. Ytterligare aspekter som togs med var att studien ska 

publiceras på databasen DIVA. Samtyckeskravet innebar även att i samband med att områdeschef 

och verksamhetsansvarig tackade ja till att delta i denna studie, lämnade verksamheterna sitt 

samtycke. Däremot inhämtades inget samtycke från de anställda eftersom de aktivt fick välja om 

de ville delta i undersökningen. Slutligen informerades de anställda om att den information som 

framkom i enkäterna skulle behandlas med stor varsamhet, för att ingen individ eller grupp skulle 

kunna drabbas negativt av att delta i studien. 

 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

Inom forskning diskuteras det om att bevara anonymitet bland de respondenter som deltar i 

undersökningar av olika slag. I studien lades stor vikt vid rådande lagar och förordningar gällande 

hantering av känsliga uppgifter i form av personuppgifter. Exempelvis arkivlag (1990:782, 

[ArkivL]) och arkivförordningen (1991:446, [ArkivF]) som styr hur information om enskilda 

individer ska hanteras och förvaras. I studien har enkätsvaren förvarats i ett kalkylblad i Google 

Drive där endast författarna haft åtkomst till dessa uppgifter, informationen har sedan delats mellan 

parterna genom personliga möten och samtal. Informationen som inkom via enkäten skulle kunna 

leda till att individer eller grupper identifieras, vilket medförde att författarna som forskare var 

tvungna att vidta vissa åtgärder. Exempelvis genom att inte använda variabler som skulle kunna 

leda till identifiering av individer eller grupper. Det var av stor vikt att materialet används endast 

till studiens syfte och frågeställningar. Inhämtning och förvaring av information var väsentliga 

punkter som respondenterna inte fick någon information om. Detta då dessa punkter föll bort vid 

utformandet av informationsbrevet till respondenterna (Bilaga två). Målet med att alla deltagare 

skulle vara anonyma uppfylldes i denna studie. Trots att områdeschefen och verksamhetsansvarig 

kontaktade respondenterna personligen genom e-post, telefonsamtal eller SMS har detta inte 

påverkat anonymiteten. Detta då områdeschefen och verksamhetsansvarig inte har kännedom om 

vilka av de tillfrågade som har valt att svara på enkäten efter påminnelserna. De kommunalt 

anställda fick enkäterna hemskickade till sin hemadress och fick skicka tillbaka enkäten i ett 

svarskuvert. Sedan samlades enkäterna in av receptionisterna på kommunen. Vilket gjorde att de 

kommunalt anställdas identitet inte röjdes och därmed bevarades anonymiteten.  

      Vetenskapsrådet (2002) lägger precis som arkivlag och arkivförordningen vikt vid att alla 

uppgifter om respondenterna ska hanteras med största möjliga konfidentialitet och dessa uppgifter 

ska hanteras på att sådant sätt att utomstående inte kan ta del av dem. Författarna i denna studie 

har anammat konfidentialitetskravet i den mån att uppgifter som berör respondenterna inte kan 

identifieras av vare sig dem eller utomstående. I studien har även assistansanordnarna 

avidentifierats och benämns endast som en kommunal assistansanordnare och en privat 

assistansanordnare, för att informationen som framkommer kan anses vara känslig eller skadlig 

för verksamheterna. Informationen som används ska inte vara kränkande mot assistansanordnarna 

eller respondenterna som medverkat i undersökningen. För att minimera risken för att känslig 
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information om respondenter och verksamheter skulle komma ut fördes en omfattande dialog 

mellan studiens författare för att all information som kunde härleda till de deltagande parterna 

eliminerades. 

 

Nyttjandekravet  

Materialet som inhämtats får endast användas i denna studie och inte delas till utomstående om 

inte forskningssyftet stämmer överens med det ursprungliga syftet beskriver Vetenskapsrådet 

(2002). Författarna i denna studie har inhämtat informationen på egen hand och därmed uppstod 

inga konflikter i att syftet ska stämma överens med tidigare studier. I framtiden kan en etisk 

diskussion tas huruvida information kan komma att delges till andra forskare, eftersom syftet måste 

överensstämma med denna studies syfte.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie kan användas och upprepas av andra forskare menar författarna av denna studie trots 

att resultatet var begränsat på grund av att få respondenter deltog samt avgränsningen mot en privat 

och en kommunal assistansanordnare. En aspekt som hade kunnat utföras annorlunda var hur 

enkäterna utlämnades till respondenterna. Hade författarna av denna studie istället skickat ut 

enkäten i pappersform till alla respondenter skulle de eventuellt fått en högre svarsfrekvens. Detta 

baseras på att författarna i denna studie fick fler respondenter som svarade på enkäten från den 

kommunala sektorn jämfört med den privata sektorn. Anledningen till att den kommunala sektorn 

fick en högre svarsfrekvens kan bero på att de fick enkäten hemskickad medan de privatanställda 

fick enkäten via e-post. Inom privat sektor användes inte internmail vilket kan ha påverkat 

möjligheten att nå de anställda. Utifrån författarnas egna erfarenheter finns det många 

privatpersoner som uppger en e-postadress som de sedan sällan använder. Vilket kan vara en orsak 

till att svarsfrekvensen från de privatanställda var lägre än jämfört med den kommunala sektorn. 

En fråga som författarna av denna studie borde ha tagit med på den webbaserade enkäten var 

frågan om skadan och/eller smärtan påverkar fritiden, något som fanns med på enkäten som 

skickades till de kommunalt anställda. Frågan föll bort när enkäten webbaserades. Det resulterade 

i att frågan inte kunde användas vid sammanställning av resultatet. En annan aspekt som borde ha 

diskuterats var på vilket sätt studien kan ha påverkats av att antalet respondenter som svarade på 

enkäten var få. Genom att svarsfrekvensen var låg, gick det att ifrågasätta tillförlitligheten av det 

insamlade materialet och jämförelserna av dessa.          

      I resultatet förekom benämningen (n=*) som stod för antalet respondenter som svarade på 

de olika svarsalternativen. Genom att skriva ut antalet svarande ansågs det bli det lättare för läsaren 

att göra egna tolkningar. Vilket var viktigt för att det ska vara möjligt att bedöma reliabiliteten i 

studien. Eftersom informationen gällande deltagandet inte stod med i informationsbrevet (Bilaga 

två) kan det inte med säkerhet sägas att bortfallet i studien berodde på att respondenterna inte ville, 

kunde eller hann delta. En möjlighet skulle kunna vara att de valde att avstå på grund av rädsla för 

att bli identifierade av arbetsgivaren och alternativt bli uthängda och ifrågasatta. 
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RESULTAT OCH ANALYS  
I detta avsnitt presenteras resultatet under tre olika teman som är grundade på en del av 

enkätundersökningen. Resultatet analyseras sedan i förhållande till studiens teoretiska ramverk 

och tidigare forskning med mål att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

Resultat tema ett - förebyggande faktorer 

I denna del av resultatet önskar författarna av denna studie fånga det förebyggande arbetet med 

fem dimensioner. Dessa är information och stöd gällande hjälpmedel, utbildning, kontakt med chef 

vid problem, tillgång till förmåner såsom företagshälsovård samt utbildning i lift och lyft. 

 

Information och stöd gällande hjälpmedel 
Inom kommunala sektorn uppger 85 % (n=40) av de personliga assistenterna att de har fått 

tillfredsställande eller i viss mån tillfredsställande information och stöd gällande hjälpmedel som 

kan underlätta deras arbetsuppgifter. Ett fåtal personliga assistenter inom den kommunala sektorn 

(n=2) är osäkra på om de har fått tillfredsställande information och stöd gällande hjälpmedel som 

kan underlätta deras arbetsuppgifter. 11 % inom den kommunala sektorn (n=5) svarar att de 

knappast eller inte alls fått något stöd och information om hjälpmedel som kan underlätta deras 

arbetsuppgifter. Inga (n=0) av de kommunalt anställda uppger att de inte hade fått någon 

information eller stöd alls för att underlätta sina arbetsuppgifter. Inom privata sektorn uppger 72 

% (n=13) av de personliga assistenterna att de har eller i viss mån har fått tillfredsställande 

information och stöd gällande hjälpmedel. En person (n=1) inom den privata sektorn svarar att 

denne är osäker på om denne har fått tillfredsställande information och stöd gällande hjälpmedel. 

Inom den privata sektorn uppger 22,5 % (n=4) att de knappast eller inte alls fått någon 

tillfredsställande information eller stöd gällande hjälpmedel som kan underlätta för dem. 
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Utbildning 
Inom den kommunala sektorn uppger 70 % (n=33) av de personliga assistenterna att de har någon 

form av omvårdnadsutbildning. 30 % (n=14) av de personliga assistenterna inom kommunal sektor 

svarar att de inte har någon omvårdnadsutbildning. Inom den privata sektorn uppger 44 % (n=8) 

av de personliga assistenterna att de har någon form av omvårdnadsutbildning. 56 % (n=10) av de 

personliga assistenterna inom privat sektor svarar att de inte har någon omvårdnadsutbildning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning, del två:  
Inom den kommunala sektorn uppger 58 % (n=19) av de personliga assistenterna att de har en 

undersköterskeutbildning. En (n=1) av de personliga assistenterna inom kommunal sektor har 

undersköterskeutbildning och skötarutbildning. Inom den kommunala sektorn har ett par personer 

(n=2) av de personliga assistenterna skötarutbildning samt övrig eller annan utbildning. Två 

personer (n=2) av de personliga assistenterna inom kommunal sektor uppger att de har 

skötarutbildning. 18 % (n=6) av de personliga assistenterna inom kommunala sektorn uppger att 

de har personlig assistentutbildning. Ett fåtal (n=3) av de personliga assistenterna inom den 

kommunala sektorn uppger att de har annan utbildning. Inom den privata sektorn uppger några få 

(n=3) av de personliga assistenterna att de har undersköterskeutbildning. Ett par (n=2) av de 

privatanställda personliga assistenterna uppger att de har skötarutbildning. Två (n=2) av de 

personliga assistenterna inom den privata sektorn svarar att de har personlig assistentutbildning. 

En (n=1) av de personliga assistenterna inom den privata sektorn uppger att denne har en annan 

utbildning. 
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Lift och lyft  
Inom den kommunala sektorn uppger 74 % (n=35) av de personliga assistenterna att de har eller i 

viss mån fått utbildning inom lift och lyft tekniker. Det är inga (n=0) av de personliga assistenterna 

inom kommunal sektor som uppger att de är osäkra på om de har fått utbildning inom lift och 

lyftteknik. Inom den kommunala sektorn uppger 25 % (n=12) att de knappast eller inte alls fått 

någon utbildning i lift och lyftteknik. Inom den privata sektorn uppger 55 % (n=10) av de 

personliga assistenterna att de har eller i viss mån har fått utbildning i lift och lyftteknik. Ett par 

(n=2) av de personliga assistenterna inom privat sektor är osäkra på om de har fått utbildning inom 

lift eller lyft. Inom den privata sektorn uppger 33 % (n=6) av de personliga assistenterna att de 

knappast eller inte alls har fått någon utbildning i lift och lyftteknik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notering: I tabellen rörande kommunal sektor uppnår tabellen endast 99 %, detta för att 

programmet har avrundat ned. I tabellen rörande privat sektor uppnår tabellen endast 99 %, detta 

på grund av att programmet har avrundat ned. Det saknas därför 1 % i kommunal sektors tabell 

och 1 % från privat sektors tabell. 
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Tillgång till förmåner såsom företagshälsovård 
Inom kommunala sektorn uppger 42 % (n=20) av de personliga assistenterna att de har tillgång till 

förmåner som företagshälsovård. Medan 42 % (n=20) av de kommunalt anställda svarar att de är 

osäkra eller inte vet om de har tillgång till förmåner som företagshälsovård samt 16 % (n=7) uppger 

att de inom kommunal sektor inte har tillgång till förmåner som företagshälsovård. Inom privata 

sektorn svarar några få (n=3) av de personliga assistenterna att de har tillgång till förmåner som 

företagshälsovård. Samtidigt som 72 % (n=13) inom privat sektor uppger att de är osäkra eller inte 

vet om de har tillgång till förmåner som företagshälsovård. Ett par (n=2) av de privatanställda 

personliga assistenterna svarar att de inte har tillgång till förmåner som företagshälsovård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys tema ett - förebyggande faktorer 

I tabell ett redovisas det att inom den kommunala sektorn uppger 85 % (n=40) av de personliga 

assistenterna att de har eller i viss mån har fått tillfredsställande information och stöd gällande 

hjälpmedel. Inom den privata sektorn uppger 72 % (n=13) av de personliga assistenterna att de har 

eller i viss mån har fått tillfredsställande information och stöd gällande hjälpmedel. Det vill säga 

de flesta personliga assistenterna inom den kommunala och privata sektorn uppger att de har eller 

i viss mån har fått tillfredsställande stöd och information gällande hjälpmedel som kan underlätta 

deras arbete. I tabell ett redovisas det att 11 % (n=5) av kommunalt anställda personliga assistenter 

och 22,5 % (n=4) av privatanställda personliga assistenter knappast eller inte alls har fått stöd och 

information gällande hjälpmedel som kan underlätta deras arbetsuppgifter. AFS (1990:18) lägger 

stor vikt vid grundutbildningar och särskilda kunskaper om utrustning och andra förhållanden som 

handledning och instruktioner som kan hjälpa arbetstagaren att utföra sina arbeten på ett säkert 

sätt. Enkätundersökningen visar att de flesta inom både kommunal och privat sektor uppger att de 

har fått tillfredsställande information och stöd gällande hjälpmedel. Detta kan tyda på att dessa 

personliga assistenter har fått de grundutbildningar som AFS (1990:18) föreskriver om och det kan 

i sin tur ha lett till att dessa personliga assistenter känner att de lättare kan utföra sitt arbete, då de 

har kunskaper och stöd som de är i behov av. Detta bidrar även till att de kan utföra sina 

arbetsuppgifter på ett säkrare sätt genom den information som de har fått gällande stöd och 

hjälpmedel som kan underlätta deras arbetsuppgifter.  
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I tabell två redovisas det att inom den privata sektorn har 44 % (n=8) av de personliga assistenterna 

någon form av omvårdnadsutbildning och inom kommunala sektor uppger 70 % (n= 33) av de 

personliga assistenterna att de har någon form av omvårdnadsutbildning. Däremot svarar 30 % (n= 

14) av de personliga assistenterna inom kommunala sektorn och 56 % (n=10) av de personliga 

assistenterna inom privat sektor att de saknar omvårdnadsutbildning. I tabell två, del två 

framkommer det att de vanligaste utbildningar inom kommunala sektorn är 

undersköterskeutbildning och personlig assistentutbildning. Inom den privata sektorn är de 

vanligaste utbildningarna undersköterskeutbildning, skötarutbildning och personlig assistent-

utbildning.  Resultatet i tabell två gällande om de har någon form av utbildning uppger de flesta 

inom både privat och kommunal sektor att de har någon form av utbildning. Detta kan även kopplas 

samman med AFS (1990:18) gällande att arbetsgivaren ska lägga stor vikt grundutbildning. 

Resultatet pekar på att den kommunala sektorn i väldig hög grad har lagt vikt vid att de personliga 

assistenterna inom den kommunala sektorn ska ha någon form av omvårdnadsutbildning. Medan 

den privata sektorn i viss grad har lagt vikt vid att de personliga assistenterna ska ha någon form 

av omvårdnadsutbildning. Däremot framkommer det i tabell två att många av de personliga 

assistenterna inom privat sektor inte har någon grundutbildning, även att en del av personliga 

assistenterna inom kommunal sektor inte heller har någon grundutbildning. Shakespeare (2006) 

belyser att vissa assistansanvändare gärna anställer outbildade personliga assistenter. På grund av 

att de anser att personliga assistenter utan utbildning är lättare att träna upp för att kunna tillgodose 

assistansanvändarens behov på ett sätt som denne befinner lämpligt. Detta istället för att de 

personliga assistenterna kommer med egna idéer eller förslag rörande vad som skulle vara bäst för 

assistansanvändaren. Dehlin (1997) beskriver att de personliga assistenterna inte behöver ha någon 

formell utbildning om det inte önskas av assistansanvändaren eller dennes anhöriga. Däremot ställs 

det krav på personkemi och hur arbetarna ska agera och bete sig på arbetsplatsen gentemot 

assistansanvändaren och dennes sociala kontakter. Detta framkommer även i Faucette et al. (2010) 

studie där de personliga assistenterna beskriver att personkemin är oerhört viktig och att de har ett 

behov av feedback från assistentanvändaren. Utifrån ovanstående litteratur och studie kan det antas 

att de personliga assistenterna i ovanstående resultat som saknar utbildning, kan ha anställts för att 

de har bra personkemi med assistansanvändaren. Det skulle även kunna bero på att assistans-

användaren och dennes anhöriga inte har önskemål om att den personliga assistenten ska ha någon 

formell utbildning. Däremot kan dessa personliga assistenter som inte har någon grundutbildning 

löpa större risk att fara illa på grund av att de inte har någon tidigare utbildning gällande 

omsorgsarbete, vilket kan i sin tur påverka arbetsmiljön och hälsan.  

I tabell tre framkommer det att 74 % (n=35) av de personliga assistenterna inom kommunal 

sektor och 55 % (n=10) inom den privata sektorn har eller i viss mån har fått utbildning inom lift 

och lyft. Medan 25 % (n=12) av de personliga assistenterna inom kommunal sektor motsvarande 

33 % (n=6) inom privat sektor knappast eller inte har fått utbildning inom lift och lyft. Problem 

kan enligt Shakespeare (2006) uppstå om assistenterna inte har någon utbildning genom att de kan 

fara illa eller utsättas för skada vid lift och lyft. Vilket i slutändan kan leda till hälsoproblem såsom 

ryggproblem. Utifrån vad ovanstående litteratur benämner kan resultatet gällande de inom 

kommunal och privat sektor som uppger att de inte har någon utbildning inom lift och lyft löpa en 

större risk att drabbas av ryggproblem på grund av att de kan råka lyfta fel. Inom den fysiska 

arbetsmiljön är enligt Denward (1997) ergonomi viktigt. Detta för att ergonomin kan hjälpa till att 

förebygga aspekter såsom förslitningsskador, då ergonomiutbildningar lär individer hur arbets-

redskap ska användas och hur arbetsmiljön påverkar personerna. Utifrån ovanstående går det att 

dra paralleller till att de som har fått utbildning inom lift och lyft har större kunskaper gällande hur 
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de bör lyfta assistansanvändare samt använda liftarna på rätt sätt. AFS (1982:3) beskriver att det 

är arbetsgivarens ansvar och skyldighet att den anställde får tillfredsställande kunskaper som gör 

att denne kan utföra sitt arbete på ett tryggt sätt. Dessa kunskaper kan ges genom riktlinjer, 

information genom utbildning, introduktion, övervakning och handledning.  

Genom det som beskrivs i tabell ett, tabell två och tabell tre har eller i viss mån har de flesta 

personliga assistenter fått bra information och stöd gällande hjälpmedel som kan underlätta deras 

arbetsuppgifter. De flesta inom kommunala sektorn har någon form av utbildning, inom den 

privata har de personliga assistenterna till viss del en grundutbildning. De allra flesta inom både 

kommunal och privat sektor har eller i viss mån har fått utbildning inom både lift och lyft. Genom 

föreskriften som nämns ovan har de flesta personliga assistenterna alla kvalifikationer som krävs 

för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett tryggt sätt. Köhler Krantz et al. (2002) benämner för 

att uppnå en god arbetsmiljö behövs frågor som berör utbildning, introduktion, fortbildning, stöd 

och handledning med mera beröras och att alla som är inblandade i assistansanvändarens liv är 

införstådda med vilka uppgifter varje enskild person har att utföra. Detta är avgörande för att en 

god arbetsmiljö ska kunna uppnås.  Utifrån ovanstående studie och resultatet i tabell ett, tabell två 

och tabell tre är information, stöd, utbildning fortbildning i form av utbildning inom lyft och lift 

och grundutbildning hos personalen viktig för att skapa en god grund för en bra arbetsmiljö. 

I tabell fyra redovisas det att 42 % (n=20) inom kommunal sektor och 17 % (n=3) av de 

personliga assistenterna inom privata sektorn har tillgång till förmåner som företagshälsovård. AV 

(2014) beskriver att företagshälsovårdens insatser omfattar förebyggande, främjande och 

rehabiliterade åtgärder. Utifrån ovanstående resultat och litteraturen kan det antas att de personliga 

assistenter som är medvetna om att verksamheterna har företagshälsovård, har en större 

medvetenhet gällande det stöd som företagshälsovården kan ge dem. Det framkommer att 42 % 

(n=20) av de personliga assistenterna inom kommunal sektor och 72 % (n=13) av de privat-

anställda personliga assistenterna är osäkra eller inte vet om de har tillgång till förmåner såsom 

företagshälsovård. I Denton et al. (2008) studie framkommer det att hälsoproblem såsom 

utmattning, stressproblem, MSD, arbetsplatsolyckor och skador som är sammanlänkade till den 

sociala organisationen av arbetet. Det är av stor vikt enligt Holm och Sellstedt (2012) att personliga 

assistenter känner stöd och har handlingsutrymme för att balansera de belastningar som de utsätts 

för i yrket. Socialstyrelsen (2012) beskriver att personal som arbetar med assistentanvändare har 

hög arbetsbelastning, begränsade möjligheter till fortbildning och brister i stöd samt ledning är 

bidragande faktorer till varför personliga assistenter kan brista i sitt bemötande gentemot 

assistentanvändaren. Utifrån litteraturen och tidigare forskning kan en tolkning av resultatet i 

denna studie göras att det är av stor vikt att den sociala organisationen är fungerande eftersom den 

ska verka som en förebyggande faktor av ohälsa och arbetsrelaterade skador för de personliga 

assistenterna. Ett stort antal av de personliga assistenterna inom privat sektor vet inte eller är osäkra 

på om de har företagshälsovård. Det kan leda till att de förlorar ett stort stöd och flera 

skyddsfaktorer i sina arbeten eftersom de inte kontaktar företagshälsovården vid problem eller 

brister, såväl fysiska som psykosociala. Företagshälsovårdens insatser ska fungera som före-

byggande, främjande och rehabiliterade åtgärder (AV, 2014). 

Viktiga skyddsfaktorer för att de personliga assistenterna ska ha en god arbetsmiljö är att de 

har fått ta del av förebyggande insatser såsom att de har en grundutbildning, har fått stöd och 

information gällande hjälpmedel, men även fått utbildning av arbetsgivaren gällande lift och lyft. 

Vetskapen gällande företagshälsovården är en viktig förebyggande faktor för att fysisk och psykisk 

ohälsa ska minska för de personliga assistenterna. Vilket leder in till nästkommande avsnitt 

rörande de personliga assistenternas psykosociala arbetsmiljö. 
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Resultat tema två - psykosocial arbetsmiljö  

I denna del av resultatet önskar författarna av denna studie att fånga den psykosociala arbetsmiljöns 

fem dimensioner. Dessa dimensioner är förnöjsamhet med arbetet, nöjdhet med arbetsinsatsen 

efter avslutad arbetsdag, varför individer inte är nöjda med sina arbeten, konflikter på arbetsplatsen 

under det senaste året, upplevelser av arbetsbelastning, hot- eller våldssituation under det senaste 

året samt ensamarbete. 

 
Förnöjsamhet med arbetet  
Inom kommunala sektorn uppger 83 % (n=39) av de personliga assistenterna att de är nöjda med 

sitt arbete. 8,5 % (n=4) av de kommunalt anställda uppger att de inte är nöjda med arbetet. 8,5 % 

(n=4) inom kommunal sektor svarar att de är osäkra eller inte vet om de är nöjda med sitt arbete. 

Inom den privata sektorn svarar 78 % (n=14) av de personliga assistenterna att de är nöjda med 

sitt arbete. Det är mycket få (n=3) av de privatanställda som inte är nöjda med sina arbeten och 

likaså (n=1) inom den privata sektorn.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöjdhet med arbetsinsatsen efter en avslutad arbetsdag  
Inom den kommunala sektorn uppger 85 % (n=40) av de personliga assistenterna att de är nöjda 

med sin arbetsinsats efter en avslutad arbetsdag. Få (n=3) av de personliga assistenterna som är 

anställda inom kommunal sektor är inte nöjda med sin arbetsinsats efter en avslutad arbetsdag. 9 

% (n=4) av de personliga assistenterna inom kommunal sektor är osäkra eller inte vet om de är 

nöjda med sin arbetsinsats. Inom den privata sektorn uppger 61 % (n=11) av de personliga 

assistenterna att de är nöjda med sina arbetsinsatser efter en avslutad arbetsdag. 28 % (n=5) av de 

personliga assistenterna inom privat sektor uppger att de inte är nöjda med sin arbetsinsats efter en 

avslutad arbetsdag. Det är endast ett fåtal (n=2) av de personliga assistenterna inom den privata 

sektorn svarar att de är osäkra eller inte visste om de är nöjda med sin arbetsinsats efter en avslutad 

arbetsdag. 
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Nöjdhet med arbetsinsatsen efter en avslutad arbetsdag, del två 
Inom kommunal sektor är det endast ett fåtal (n=1) av de personliga assistenterna att de inte har 

något svar på varför de inte är nöjda med sina arbetsinsatser efter en avslutad arbetsdag. Lika 

många (n=1) av de kommunalt anställda svarar att de inte trivs med sina arbetskollegor eller att 

vantrivseln beror på andra orsaker. Det är även få (n=1) inom den kommunala sektorn som uppger 

att vantrivseln beror på andra orsaker än de svarsalternativ som finns. 80 % (n=4) av de personliga 

assistenterna inom privat sektor uppger att de inte är nöjda med sina arbetsinsatser på grund av att 

de inte hinner med alla sina arbetsuppgifter. Det är mycket få (n=1) av de privatanställda 

personliga assistenterna som inte trivs med sina arbetskollegor. 

 

 

Om du svarade nej på ovanstående fråga, vilka av dessa alternativ stämmer in på din arbetssituation? 

Sektor: Procent: Alternativ: 

Kommunal 33 % Har inget svar på varför de inte är nöjda med sin arbetsinsatser efter avslutad 

arbetsdag. 

 33 % Jag trivs inte med mina arbetskollegor + annan orsak 

33 % Annat 

Privat 80 % Jag hinner inte med alla arbetsuppgifter 

 20 % Jag trivs inte med mina arbetskollegor 

 

 

 

 

Notering: I tabellen rörande kommunal sektor uppnår tabellen endast 99 %, detta för att 

programmet har avrundat ned. Det saknas därför 1 % i kommunal sektors tabell. 
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Konflikt på arbetsplatsen under det senaste året  
Inom den kommunala sektorn uppger 23 % (n=11) av de personliga assistenterna att de har hamnat 

i konflikt med någon på sin arbetsplats, 77 % (n=36) av de kommunalt anställda uppger att de inte 

har hamnat i konflikt med någon på sin arbetsplats. Det är ingen (n=0) inom den kommunala 

sektorn som är osäkra på om de hamnat i konflikt under det senaste året. Inom den privata sektorn 

uppger 22 % (n=4) av de personliga assistenterna att de har hamnat i konflikt med någon på 

arbetsplatsen. 72 % (n=13) inom den privata sektorn uppger att de inte har hamnat i konflikt med 

någon på arbetsplatsen. Endast ett fåtal (n=1) av de privatanställda är osäkra eller vet inte om de 

har hamnat i konflikt med någon på sin arbetsplats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personliga assistenter som svarade “ja” på frågan om de hade hamnat i konflikt med någon på sin 

arbetsplats under det senaste året, fick besvara delfrågorna nedanför. Under dessa två delfrågor 

fick de möjligheten att kryssa i flera alternativ om de ansåg att flera alternativ stämde överens med 

deras situation. Det förekommer därför olika svarsalternativ i de olika delarna, endast de 

svarsalternativ som valdes presenteras nedan. 

 

Konflikt på arbetsplatsen under det senaste året, del två 
Inom den kommunala sektorn uppger 55 % (n=6) av assistenterna att de har hamnat i konflikt med 

sina arbetskollegor. Medan 36 % (n=4) av de kommunalt anställda svarar att har hamnat i konflikt 

med assistansanvändaren. Inom den kommunala sektorn uppger ett fåtal (n=1) att de har hamnat i 

konflikt med en anhörig till assistansanvändaren. Inom den privata sektorn uppger mycket få (n=2) 

av de personliga assistenterna att de har hamnat i konflikt med arbetskollegor. Samtidigt som 

endast ett fåtal (n=1) av de privatanställda menar att de har hamnat i konflikt med anhöriga till 

assistentanvändaren och lika många (n=1) av de privatanställda personliga assistenterna svarar att 

de har hamnat i konflikt med både anhöriga till assistansanvändaren och arbetskollegor. 
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Om du svarade ja på den ovanstående frågan, vilken/vilka av dessa har du hamnat i konflikt med? 

Sektor: Procent: Alternativ: 

Kommunal 55 % Arbetskollegor 

 36 % Assistansanvändaren 

9 % Anhöriga 

Privat 50 % Arbetskollegor 

 25 % Anhöriga 

25 % Anhöriga och arbetskollegor 

 

 

Konflikt på arbetsplatsen under det senaste året, del tre  
Inom kommunala sektorn uppger 55 % (n=6) av de personliga assistenterna att de har kunnat lösa 

problemen utan att kontakta chefen. Endast ett fåtal (n=2) av de kommunalt anställda personliga 

assistenterna svarar att de har kunnat lösa problemen med hjälp av samordnare eller chef. Lika 

många (n=2) av de kommunalt anställda uppger att de har kunnat lösa problemen delvis men att 

vissa problem kvarstår. Inom den kommunala sektorn uppger mycket få (n=1) att de har kunnat 

lösa problemen delvis med hjälp av samordnare eller chef men att vissa problem kvarstår. Inom 

den privata sektorn svarar endast ett fåtal (n=3) att de har kunnat lösa problemen delvis men att 

vissa problem kvarstår. Samtidigt som mycket få (n=1) av de privatanställda assistenterna uppger 

att de har kunnat lösa problemen utan att kontakta chefen. 

 

 

Om du svarat ja på någon av de ovanstående frågorna, kryssa i det alternativ som du anser stämmer bäst in på din 

situation. 

Sektor: Procent: Alternativ: 

Kommunal 55 % Vi har kunnat lösa problem utan att kontakta chefen 

 18 % Vi har kunnat lösa problemen med hjälp av samordnare eller chef 

18 % Vi har kunnat lösa problemen delvis, men vissa problem kvarstår 

9 % Vi har kunnat lösa problemen med hjälp av samordnare eller chef, Vi har kunnat lösa 

problemen delvis, men vissa problem kvarstår 

Privat 75 % Vi har kunnat lösa problemen delvis, men vissa problem kvarstår 

25 %  Vi har kunnat lösa problem utan att kontakta chefen 
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Upplevelser av arbetsbelastning  
Inom den kommunala sektorn uppger 89 % (n=42) av de personliga assistenterna att deras 

arbetsbelastning är eller i viss mån är rimlig. Mycket få (n=1) av de kommunalt anställda 

personliga assistenterna uppger att de är osäkra eller inte vet om deras arbetsbelastning är rimlig. 

Det är även ett fåtal (n=3) inom den kommunala sektorn som anger att deras arbetsbelastning 

knappast eller inte alls är rimlig. Inom den privata sektorn uppger 77 % (n=14) av de personliga 

assistenterna att deras arbetsbelastning är eller i viss mån är rimlig. Endast ett fåtal (n=3) av de 

privatanställda uppger att de är osäkra på om deras arbetsbelastning är rimlig. Mycket få (n=1) 

uppger att deras arbetsbelastning inom den privata sektorn knappast eller inte alls är rimlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hot- och våldssituation under det senaste året  
Inom kommunal sektorn svarar mycket få (n=2) av de personliga assistenterna att de har hamnat 

eller i en viss mån hamnat i en hot- eller våldssituationen det senaste året. Det är ingen (n=0) av 

de kommunalt anställda som anger att de hamnat i en hot- eller våldssituation. 96 % (n=45) av de 

kommunalt anställda uppger att de knappast eller inte alls har hamnat i en hot- eller våldssituation. 

Inom privata sektorn svarar 28 % (n=5) av de personliga assistenterna att de har hamnat eller i en 

viss mån hamnat i en hot- eller våldssituation. Det är ingen (n=0) av de privatanställda personliga 

assistenterna som uppger att de hamnat i en hot- eller våldssituation det senaste året. 

Avslutningsvis uppger 72 % (n=13) att de inom privat sektor knappast eller inte alls hamnat i en 

hot- eller våldssituation.  
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Ensamarbete  
Inom den kommunala sektorn uppger 64 % (n=30) av de personliga assistenterna att de arbetar 

ensam med sina assistentanvändare. 30 % (n=14) av de personliga assistenterna inom kommunal 

sektor svarar att de inte arbetar ensamma med sin assistansanvändare. Endast ett fåtal (n=3) av de 

personliga assistenterna inom den kommunala sektorn uppger att de är osäkra eller inte vet om 

arbetar ensamma. Inom den privata sektorn uppger 78 % (n=14) av de personliga assistenterna de 

arbetar ensamma med sin assistansanvändare. 22 % (n=4) av de personliga assistenterna inom den 

privata sektorn arbetar inte ensamma med sina assistansanvändare. Det är ingen (n=0) av de 

personliga assistenterna inom privata sektorn uppger att de är osäkra eller inte vet om de arbetar 

ensamma med sin assistansanvändare. 
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Ensamarbete, del två  
33 % (n=10) av de personliga assistenterna som arbetar inom den kommunala sektorn och som 

uppger att de arbetar ensamma med sin assistansanvändare önskar att de fick ha en kollega med 

sig i arbetet. Det är 53 % (n=16) av de personliga assistenterna inom kommunal sektor som svarar 

ja på frågan rörande ensamarbete men tackar nej till att ha en kollega med sig i arbetet. 13 % (n=4) 

av de personliga assistenterna inom kommunala sektorn som arbetar ensamma är osäkra eller inte 

vet om de vill arbeta med en kollega. Inom den privata sektorn uppger 36 % (n=5) av de personliga 

assistenterna som arbetar ensamma att de vill ha en kollega med sig. Det är 64 % (n=9) av de 

personliga assistenterna som är privatanställda och arbetar ensamma som inte vill arbeta med en 

kollega. Det är ingen (n=0) av de personliga assistenterna inom privata sektorn som arbetar 

ensamma som var osäkra eller visste inte om de ville arbeta med en kollega. 

 

Om du svarat ja på ovanstående fråga, önskar du att du hade en kollega med dig? 

Sektor: Procent: Alternativ: 

Kommunal 33 % Ja 

 13 % Osäker/vet ej 

53 % Nej 

Privat 36 % Ja 

0 %  Osäker/vet ej 

64 % Nej 

 

Notering: I tabellen rörande kommunal sektor uppnår tabellen endast 99 %, detta för att 

programmet har avrundat ned. Det saknas därför 1 % i kommunal sektors tabell. 

 

Analys tema två - psykosocial arbetsmiljö  

I tabell fem redovisas det att 83 % (n=39) av de personliga assistenterna inom den kommunala 

sektorn och 78 % (n=14) av de personliga assistenterna inom privata sektorn att de är nöjda med 

sina arbeten. Holm och Sellstedt (2012) beskriver att de anställda upplever välbefinnande i arbetet 

trots stora påfrestningar i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. De personliga assistenterna 

upplever även stolthet och trygghet över att kunna hantera det utmanande arbetet. I Denton et al. 

(2008) arbete framkommer det att hemvårdspersonalen är tillfredsställda med sina arbeten, men 

att de löper risk för utmattning, MSD, kroniska stressproblem, arbetsolyckor och skador. I Larsson 

och Larssons (2004) studie framkommer det att personliga assistenter är nöjda med sitt arbete och 

finner det meningsfullt. Det framkommer även att de trivs väldigt bra eller bra med sina arbeten 

och att de ser många fördelar med yrket. Nikku (2007) beskriver att många personliga assistenter 

upplever sitt arbete som tillfredsställande trots att yrket har låg status och låg lönebild. De beskriver 

även arbetsglädje, givande samvaro med assistansanvändaren och att de upplever sitt arbete som 

meningsfullt och viktigt. Utifrån tidigare forskning kan en tolkning av resultatet i denna studie 

göras att de flesta personliga assistenter är nöjda med sina arbeten. Även fast deras arbete kan 

innebära stora fysiska och psykosociala påfrestningar. Bidragande faktorer som kan bidra till att 

de upplever sina arbeten som tillfredställande kan vara att de anser att arbetet är meningsfullt och 
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viktigt, men även att de upplever en trygghet och stolthet i att kunna hantera utmaningarna i yrket. 

Enkätundersökningen påvisar att 8,5 % av de kommunalt anställda personliga assistenterna uppger 

att de inte är nöjda med arbetet och 17 % av de privatanställda assistenterna. Det framkommer att 

personliga assistenter upplever sitt arbete som både psykiskt och fysiskt påfrestande samt de mest 

framträdande problemen berör osäkerhet kring yrkesrollen, konflikter med assistansanvändaren, 

dennes anhöriga, medlidande och påfrestande hjälparroll (Ahlström & Casco, 2008). I Ahlström 

och Wadenstens (2012) studie framkommer det att personliga assistenter upplever arbetsbördan 

som tung, att de har komplicerade assistansanvändare och låg grad av inflytande över arbetets 

gång, något som resulterar i sämre hälsa hos de anställda. De personliga assistenterna beskriver att 

det finns svårigheter i att befinna sig i en underlägsen situation, arbeta ensam, att ha bristande 

kontroll och inflytande över arbetet samt stor mental stress. Assistenterna upplever även att de har 

för mycket ansvar, motarbetas och hindrade i arbetet samt ofta tvingas till övertidsarbete. Det 

framkommer även i Ahlström och Cascos (2008) rapport att assistenterna känner minskad 

arbetsglädje och ork, de upplever en känsla av att vara slutkörda samt att de tappar lusten att göra 

något, vilket är symptom på utmattningssyndrom. Med hjälp av tidigare forskning kan en tolkning 

gällande resultatet om de personliga assistenter som inte är nöjda med sina arbeten göras. Att de 

inte är nöjda kan tänkas bero på flera faktorer exempelvis ensamarbete, bristande inflytande och 

kontroll i arbetet, för mycket ansvar, att de motarbetas eller hindras i utförandet av arbetsuppgifter. 

Dessa faktorer kan eventuellt leda till stor mental stress, minskad arbetsglädje och ork. 

      I tabell sex framkommer det att 85 % (n=40) av de personliga assistenterna inom kommunala 

sektorn är nöjda med sin arbetsinsats efter en avslutad arbetsdag. 61 % (n=11) av de personliga 

assistenterna inom privat sektor uppger att de är nöjda med sin arbetsinsats. Medan 28 % (n=5) av 

de personliga assistenterna inom privat sektor och 6 % (n=3) av de kommunalt anställda inte är 

nöjda med sin arbetsinsats. I tabell sex, del två uppvisas de upplevda bakomliggande orsakerna till 

att personliga assistenter inte var nöjda med sin arbetsinsats. De som svarade att de inte var nöjda 

med sin arbetsinsats av de personliga assistenter inom kommunal var de vanligaste orsakerna att 

de inte visste varför de inte var nöjda med sin arbetsinsats eller att de inte trivdes med sina 

arbetskollegor och/eller andra orsaker. Inom den privata sektorn uppgav personliga assistenterna 

att de inte var nöjda med sin arbetsinsats på grund av att de upplevde att de inte hinner med alla 

sina arbetsuppgifter eller att de inte trivs med sina arbetskollegor. Personliga assistenter uppger 

enligt Ahlström och Wadensten (2012) att arbetsbördan är tung, att de har komplicerade 

assistansanvändare och låg grad av inflytande över arbetets gång, något som resulterar i sämre 

hälsa hos de anställda. Ur Holm och Sellstedts (2012) resultat i studien framkommer det sex 

kategorier som beskriver upplevelser i arbetsmiljön enligt författarna. Dessa är: professionellt 

förhållningssätt, respekt för brukaren, emotionell påfrestning, fysisk påfrestning, trygghet i 

yrkesrollen och stolthet i yrkesrollen. Utifrån ovanstående två studier borde egentligen de flesta 

av de personliga assistenterna uppleva sin arbetsbelastning som tung och inte vara nöjda med sina 

arbetsinsatser. Det som däremot framkommer i resultatet från tabell sex är att de flesta av de 

personliga assistenterna inom både kommunal och privat sektor upplever att de är nöjda med sin 

arbetsinsats. Vilket gör att resultatet skiljer sig från de resultat som framkommer från de två 

ovanstående studierna. Däremot de personliga assistenterna i tabell sex som inte är nöjda med sin 

arbetsinsats inom både kommunal och privat sektor uppger att detta beror på att de inte kommer 

överens med sina arbetskollegor eller att de inte hinner göra klart sina arbetsuppgifter. Utifrån 

ovanstående två studier går det att koppla ihop med att arbetsbördan är tung för de sistnämnda 

personliga assistenterna och att psykosociala påfrestningar kan finnas i arbetet. Den tunga 

arbetsbördan kan leda till att de inte hinner med sina arbetsuppgifter och därmed inte känner sig 
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nöjda med sina arbetsinsatser. Medan de psykosociala påfrestningarna på de personliga 

assistenterna kan bero på att de inte kommer överens med sina arbetskollegor. Weman-Josefsson 

och Berggren (2013) beskriver att psykologiska stressorer som kan finnas på arbetsplatsen är 

interpersonella konflikter. Vilket även går att koppla till ovanstående gällande psykosociala 

påfrestningar på arbetsplatsen. Däremot skriver Nikku (2007) att många personliga assistenter 

upplever sitt arbete som tillfredsställande. Vilket kan kopplas samman med tabell fem och tabell 

sex där de flesta personliga assistenter inom både kommunal och privat sektor är nöjda med sina 

arbeten och sina arbetsinsatser. 

      I tabell sju framkommer det att 23 % (n=11) av de kommunalt anställda personliga 

assistenterna och 22 % (n=4) av de privatanställda att de har hamnat i konflikt med någon på sin 

arbetsplats. Denward (1997) beskriver att psykisk belastning som uppkommer i arbetet kan bero 

på människors svårigheter att hantera konflikter som uppstår på arbetsplatsen. Det framkommer 

även i Ahlström och Cascos (2008) rapport att personliga assistenter upplever sitt arbete som både 

psykiskt och fysiskt påfrestande samt att ett framträdande problem är konflikter på arbetsplatsen. 

Detta kan härledas till resultatet gällande de personliga assistenter som uppger att de hamnat i 

konflikt med någon på sin arbetsplats under det senaste året. Mot bakgrund av litteraturen och 

tidigare forskningen kan resultatet tolkas som att de personliga assistenterna som uppger att de har 

hamnat i konflikt med någon upplever stor psykisk belastning på arbetsplatserna. Den psykiska 

belastningen kan bero på att de personliga assistenterna inte har de redskap som behövs för att 

kunna hantera konflikter eller problem på arbetsplatserna. Håkansson (1997) beskriver hur viktigt 

det är att fokusera på människorna och inte miljön runt omkring dem. Eftersom alla individer är 

unika reagerar de och tolkar saker på olika sätt beroende på tidigare erfarenheter, och därmed är 

känsliga för olika saker. Utifrån litteraturen kan det tolkas som att varje individ som arbetar som 

personlig assistent är unik och på grund av att de är unika reagerar de och tolkar situationer olika. 

Deras personliga egenskaper skulle kunna bidra till att konflikter uppstår eller att konflikterna inte 

blir lösta, på grund av att vissa kan ha problem med att konfrontera berörda parter vid problem. 

Konflikter är i längden inte bra för människors hälsa menar Weman-Josefsson och Berggren 

(2013). De psykologiska stressorer som således kan finnas på arbetsplatser och som kan påverka 

individen i dennes arbete är bland annat interpersonella konflikter samt att arbetet är emotionellt 

krävande. En tolkning skulle kunna vara att de personliga assistenter som har hamnat i någon sorts 

konflikt kan leda till psykologiska stressorer tiggas då konflikterna kan vara väldigt emotionellt 

krävande för dem.  

      Det har kommit till Socialstyrelsens (2012) kännedom att det finns brister i bemötandet 

gentemot de personliga assistenterna, exempelvis i form av konflikter mellan personal och 

boenden. Det presenteras i tabell sju, del två att 55 % (n=6) av kommunalt anställda respektive 50 

% (n=2) av de privatanställda personliga assistenterna att de har hamnat i konflikt med sina 

arbetskollegor. Vidare framkommer det att 36 % (n=4) av kommunalt anställda personliga 

assistenter och 25 % (n=1) av privatanställda personliga assistenter har hamnat i konflikt med 

anhöriga till assistentanvändaren. Inom både kommunal och privat sektor uppger en personlig 

assistent (9 % respektive 25 %) att de har hamnat i konflikt med både anhöriga till 

assistansanvändaren och arbetskollegor. I Ahlström och Cascos (2008) rapport framkommer det 

att personliga assistenter upplever problem i yrket, exempelvis konflikter med assistansanvändaren 

och dennes anhöriga. Mot bakgrund av tidigare forskning kan samband ses mellan resultatet i 

ovanstående rapport och denna studies resultat. Sambanden mellan denna studie samt Ahlström 

och Cascos (2008) rapport är problemet med konflikter som kan finnas inom yrket för personliga 

assistenter. I deras rapport uppger vissa av de personliga assistenterna att de brukar hamna i 
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konflikt med assistansanvändaren och dennes anhöriga. Däremot skiljer sig denna studie mot 

rapporten då personliga assistenterna i denna studie uppger att personen eller personerna de har 

hamnat i konflikt med är arbetskollegorna. Dock är antalet personliga assistenter som uppger att 

de har hamnat i konflikt på arbetsplatsen ett fåtal av undersökningsgruppen och bör därför ha i 

åtanke att ett flertal personliga assistenter uppgav att de inte hamnade i konflikt på arbetsplatsen. 

Däremot bör konflikter uppmärksammas då Ahlström och Cascos (2008) belyser att konflikter 

upplevs som ett problem för personliga assistenter. 

I tabell sju, del tre uppger 55 % (n=6) av de kommunalt anställda och 25 % (n=1) av de 

privatanställda personliga assistenterna att de har kunnat lösa problemen utan att chefen kontaktats. 

Det framkommer att inom kommunal sektor är det 18 % (n=2) av personliga assistenterna som har 

kunnat lösa problemen med hjälp av samordnare eller chef. 18 % (n=2) av de kommunalt anställda 

och 75 % (n=3) av de privatanställda svarar att de har kunnat lösa konflikterna delvis, men att vissa 

problem kvarstår. Enligt AV (2014) är lösningen på arbetsmiljöbrister SAM. AV (2014) beskriver 

att arbetsplatser kan framstå som fungerande men att det förekommer brister i arbetsmiljön som 

gör de anställda stressade, mindre effektiva och slutligen sjuka. Utifrån AV:s (2014) rapport kan 

det tolkas som att de personliga assistenterna upplever sitt arbete som fungerande men att det 

fortfarande finns underliggande faktorer som kan påverka deras arbete på ett negativt sätt. 

Ytterligare en tolkning kan vara att de personliga assistenterna som inte kan lösa sina problem eller 

konflikter löper större risk att bli mindre effektiva, mer stressade och som slutligen kan leda till att 

de blir sjuka. Hochwälder (2007) beskriver att det är av vikt att ta hänsyn till individ- och 

gruppskillnader för att åstadkomma hälsofrämjande arbetsplatser. Handledning och särskilt stöd 

ska enligt AFS (1990:18) ges till de anställda som arbetar i psykiskt påfrestande miljöer. I Faucette 

et al. (2010) studie delger de personliga assistenterna att de har fem strategier för att hantera 

problem och stress i arbetet, dessa är: söka socialt stöd, vara professionell, sträva efter ökad 

förståelse, etablera god dialog samt skapa struktur och variation. Mot bakgrund av begrepp och 

tidigare forskningen kan en tolkning avseende individ- och gruppskillnader göras när det kommer 

till hur problem och konflikter uppstår samt hur de reds ut. Det kan därför vara av stor vikt att 

utveckla, handleda och ge stöd till enskilda individer och arbetsgrupper samt att de tillsammans 

med arbetsgruppen, arbetsgivare och assistansanvändare arbetar fram strategier för att hantera 

konflikter i arbetet. 

Det framkommer i tabell åtta att 89 % (n=42) av de kommunalt anställda personliga 

assistenterna och 77 % (n=14) av de privatanställda finner att deras arbetsbelastning är eller i viss 

mån är rimlig. I resultatet framkommer det att det är väldigt få inom både kommunal och privat 

sektor som uppger att de inte anser att deras arbetsbelastning är rimlig. Faktorer som påverkar en 

individs hälsa oavsett om personen är medveten om det eller inte är arbetskrav såsom 

arbetsbelastning, arbetstakt och arbetstimmar (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Det 

framkommer i Ahlström och Wadenstens (2012) studie att personliga assistenter upplever att 

arbetsbördan är tung och det är något som resulterar i sämre hälsa hos de anställda. De resultat 

som Szebehly och Trydegård (2007) belyser i sin studie är att det finns stora skillnader i hur 

personalen ser på sin arbetssituation. Det gäller både när det gäller arbetsbelastning och relation 

till hjälptagaren. Utifrån de två studierna och litteraturen kan en tolkning av resultatet göras att de 

personliga assistenterna som inte upplevde sin arbetsbelastning som rimlig kan bero på att 

arbetsbördan är för tung eller att de har för lite att göra under ett arbetspass. Precis som i Szebehly 

och Trydegårds (2007) resultat förekommer det även i denna studie stora skillnader i hur de 

personliga assistenterna ser på sin arbetssituation och sin arbetsbelastning. Två studier (Ahlström 

& Wadensten, 2012; Szebehly & Trydegård, 2007) beskriver att många personliga assistenter inte 
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upplever sin arbetsbelastning som rimlig. Däremot visar resultatet i denna studie att större delen 

av de personliga assistenterna är nöjda med sin arbetsbelastning. En tolkning avseende att många 

av de personliga assistenterna inom denna studie upplever att deras arbetsbelastning som rimlig 

medan andra studier och artiklar har personliga assistenter uppgett att deras arbetsbelastning inte 

är rimlig. En orsak till denna skillnad skulle kunna vara det som AV (2014) belyser, att vid första 

anblick kan arbetsmiljön framstå som god och fungerande men bakom fasaden finns många dolda 

problem som kan påverka de anställdas hälsa. Vilket kan tyda att fallet kan vara med de personliga 

assistenterna i denna undersökning.  

      I tabell nio uppger 96 % (n=45) av de kommunalt anställda och 72 % (n=13) av de 

privatanställda personliga assistenterna att de knappast eller inte råkat ut för en hot- eller 

våldssituation. Inom kommunal sektor uppger 4 % (n=2) och 28 % (n=5) inom privat sektor att de 

har råkat eller i viss mån råkat ut för hot eller våld i arbetet. Enligt Denward (1997) uppstår brister 

inom den psykosociala arbetsmiljön oftast genom aspekter såsom hot, våld, utsatthet och 

svårigheter att hantera konflikter. I en rapport av Köhler Krantz et al. (2002) har arbetsmiljöbrister 

och problem satts i kontext, där det kan exempelvis röra sig om att assistenterna arbetar ensamma 

trots att det egentligen inte är lämpligt på grund av uppenbara risker för hot eller våld. Handledning 

och särskilt stöd ska enligt AFS (1990:18) ges till de anställda som arbetar i psykiskt påfrestande 

miljöer. Även Socialstyrelsen (2012) belyser att brister i bemötandet framkommer samt att 

situationer med inslag av hot eller våld i samband med konflikter mellan boende och personal 

också förekommer. För att en god arbetsmiljö ska kunna uppnås måste fokus ligga på bland annat 

förebyggandet av hot eller våld menar Köhler Krantz et al. (2002). Anställda som bara har 

kunskaper om sina arbetsuppgifter och inte hur de bör bete sig i hot- eller våldssituationer löper 

större risk att uppleva psykiska påfrestningar (AFS, 1993:2). Det är arbetsgivarens uppgift att 

arbeta förebyggande kring hot eller våld, detta bör arbetsgivaren göra tillsammans med de 

anställda för att få reda på de risker som finns i arbetet och vidta åtgärder mot dessa. Däremot är 

det viktigt att arbetsgivaren har i åtanke att de anställda reagerar olika på hot eller våld, därför är 

det av vikt att visa hänsyn till varje enskild individ som kan vara utsatt på sin arbetsplats. För att 

de anställda ska kunna utföra sina arbeten på ett tryggt sätt behöver de ha fått rätt utbildning, 

information och instruktioner av arbetsgivaren gällande hur och på vilket sätt de bör hantera 

situationer där hot eller våld kan förekomma (AFS, 1993:2).  Mot bakgrund av litteraturen, begrepp 

och tidigare studier visar resultatet i denna studie på att arbetsgivaren tillsammans med de 

personliga assistenterna troligen har lyckats arbetat fram tillvägagångssätt för att förebygga att hot- 

eller våldssituationer uppstår. Men även att de personliga assistenters bemötande gentemot sina 

assistansanvändare är bra. Detta kan baseras på att de flesta personliga assistenterna inte har 

hamnat i en hot- eller våldssituation. Emellertid har det visat sig att vissa personliga assistenterna 

har hamnat i en hot- eller våldssituation under det senaste året. Denward (1997) och AV (2011:16) 

påpekar att en av de vanligaste bristerna inom den psykosociala arbetsmiljön är hot- eller 

våldssituationer, vilket kan förklara varför vissa personliga assistenter hamnar i sådana situationer. 

Resultatet påvisar att majoriteten av respondenterna i denna studie inte har utsätts för hot eller våld 

i sitt yrke. En tolkning kan därför vara att hot eller våld inte är yrkesbundet utan möjligen 

situationsbundet, det vill säga hot eller våld kan uppstå i vissa situationer eller med vissa specifika 

assistansanvändare. Vilket tyder på att det egentligen inte spelar någon roll om du är anställd som 

personlig assistent eller arbetar inom ett annat yrke när det kommer till hot- eller våldssituationer. 

Det väsentligaste är att den anställde har kunskap och redskap att hantera hot- eller våldssituationer 

om de skulle uppkomma.  
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I tabell 10 framkommer det att inom den kommunala sektorn arbetar 64 % (n=30) av de personliga 

assistenterna motsvarande 78 % (n=14) inom den privata sektorn arbetar ensamma med sina 

assistansanvändare. 30 % (n=14) inom den kommunala sektorn motsvarande 22 %  (n=4) inom 

den privata sektorn arbetar inte ensamma med sina assistansanvändare. I tabell 10, del två 

framkommer det att majoriteten av de personliga assistenterna som arbetar ensamma inte vill 

arbeta tillsammans med en kollega. Däremot ville vissa av de ensamarbetande personliga 

assistenterna ha en kollega med sig. I Ahlström och Wadenstens (2012) studie svarade de 

personliga assistenterna att det fanns svårigheter i att befinna sig i en underlägsen situation, arbeta 

ensam, brist på kontroll och inflytande över arbetet samt stor mental stress. Utifrån ovanstående 

studie och resultatet från tabell 10 kan det finnas svårigheter för den personliga assistenten att 

arbeta ensam. Däremot uppger de flesta av de personliga assistenterna att de inte vill ha en 

arbetskollega med sig, vilket inte stämmer överens med studien ovan.  Utifrån 3 kap. 2 § AML ska 

arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att medarbetarna utsätts för olyckor 

och ohälsa i arbetet. Arbetsgivaren ska särskilt beakta risker för olyckor och ohälsa som kan vara 

en följd av att medarbetaren utför ensamarbete (AFS, 1982:3). Det är därför viktigt att 

arbetsgivaren har utformade riktlinjer och information för introduktion, utbildning, övervakning, 

handledning samt att den anställde som arbetar ensam ska ha möjlighet till direkt kontakt med 

kollegor eller arbetsledare. AFS (1993:2) beskriver att säkerhetsrutiner ska finnas och hållas ajour 

och rutinerna ska följas upp i samråd med de anställda. För att de anställda ska kunna utföra sitt 

arbete på ett tryggt sätt innebär det att arbetsgivaren ska ge de anställda rätt utbildning, information 

och instruktioner som kan behövas. På arbetsplatser där risk för återkommande hot eller våld finns, 

ska de anställda ges stöd och handledning samt bedöms risken för hot eller våld som stor får inte 

ensamarbete ske (AFS, 1993:2). Utifrån resultatet i tabell 10 och tabell 10, del två framkommer 

det att många av dem som arbetar inom yrket personlig assistans arbetar ensamma med sin 

assistansanvändare. Detta förekommer både inom kommunal och privat sektor. Dessutom vill flera 

av dem som arbetar ensamma inte ha någon arbetskollega med sig. Utifrån ovanstående lagrum 

och föreskrifter, ska den anställde som arbetar ensam ha möjlighet att direkt kontakta 

arbetskollegor eller arbetsledare. Arbetsledare ska särskilt beakta risker för olyckor eller och 

ohälsa som kan ske om medarbetaren arbetar ensam. Finns det även en risk för hot eller våld bör 

inte ensamarbete ske. 

Utifrån tabell nio uppger det att 4 % (n=2) inom kommunal sektorn motsvarande 28 % (n=5) 

inom den privata sektorn att de har upplevt en hot- eller våldssituation. Det går bara att spekulera 

kring att ensamarbete kan leda till ökad risk för hot- eller våldssituationer. För att minimera dessa 

risker kan de som redan har blivit utsatta för hot eller våld i arbetet kan en lösning exempelvis vara 

att arbeta tillsammans med en kollega och därmed undvika ensamarbete. Svårigheter med denna 

lösning är att flera personliga assistenter som arbetar ensamma i denna studie har påpekat att de 

inte vill arbeta tillsammans med en kollega. Däremot med utgångspunkt ifrån tabell 10 arbetar 

många av de personliga assistenterna ensamma. Vilket kan leda till att de i större utsträckning 

utsätts för en hot- eller våldssituation.  

Nästkommande avsnitt kommer beröra de personliga assistenternas fysiska arbetsmiljö med 

fokus på bland annat smärta och/eller skada, besvärens påverkan på arbetsförmåga, 

sjukskrivningar med mera. 
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Resultat tema tre - fysisk arbetsmiljö   

I denna del av resultatet önskar författarna av denna studie att fånga den fysiska arbetsmiljöns fem 

dimensioner. Dessa dimensioner är smärta och/eller skada, uppkomst av arbetsrelaterade smärtor 

och/eller skador, fortsatta besvär efter smärtan och/eller skadan, besvärens påverkan på 

arbetsförmågan samt sjukskrivningar i samband med smärtor och/eller skador. 

 

Smärta eller skada  
Inom kommunala sektorn svarar 58 % (n=27) av de personliga assistenterna att de har upplevt eller 

i viss mån har upplevt smärta och/eller skada under de senaste 12 månaderna. Endast ett fåtal (n=2) 

av de kommunalt anställda personliga assistenterna är osäkra på om de har upplevt smärta och/eller 

skada under de senaste 12 månaderna. Inom den kommunala sektorn uppger 38 % (n=18) att de 

knappast eller inte alls upplevt smärta och/eller skada. Inom den privata sektorn uppger 28 % (n=5) 

av de personliga assistenterna att de har upplevt eller i viss mån har upplevt smärta och/eller skada 

under de senaste 12 månaderna. Mycket få (n=1) av de personliga assistenterna inom privat sektor 

uppger att de inte vet eller är osäkra på om de har upplevt smärta och/eller skada. 67 % (n=12) av 

de privatanställda personliga assistenterna anger att de knappast eller inte alls har upplevt smärta 

och/eller skada under det senaste året. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppkomst arbetsrelaterade smärtor och skador  
Inom kommunala sektorn svarar 77 % (n=21) av de personliga assistenterna att smärtan eller 

skadan hade eller i viss mån hade uppstått i samband med arbetsrelaterade uppgifter. 15 % (n=4) 

är osäkra eller vet inte om skadan eller smärtan uppstod i samband med arbetsrelaterade uppgifter. 

Endast ett fåtal (n=2) svarar att skadan eller smärtan knappast eller inte alls uppstod i samband 

med arbetsrelaterade uppgifter. Inom privat sektor uppger ett fåtal (n=3) av de personliga 

assistenterna att smärtan eller skadan har eller i viss mån har uppstått i samband med 

arbetsrelaterade uppgifter. Det var ingen (n=0) av de privatanställda som var osäker i frågan om 

smärtan eller skadan uppstod i samband med arbetsuppgifter. Medan några få (n=2) personliga 

assistenterna inom den privata sektorn som uppger att skadan eller smärtan knappast eller inte alls 

uppstod i samband med arbetsrelaterade uppgifter. 
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Fortsatta besvär  

Inom kommunala sektorn svarar 63 % (n=17) av de personliga assistenterna att de fortfarande har 

eller i viss mån har besvär av smärtan eller skadan. Endast ett fåtal (n=2) av de personliga 

assistenterna inom kommunal sektor är osäkra på om de fortfarande har besvär. 29 % (n=8) inom 

den kommunala sektorn uppger att de knappast eller inte alls har några fortsatta besvär efter 

smärtan eller skadan. Inom privata sektorn uppger endast ett fåtal (n=3) att de fortfarande har eller 

i viss mån har besvär av smärtan eller skadan. Det är ingen (n=0) av de anställda inom privat sektor 

som ställer sig osäkra till om de fortfarande har besvär av skadan eller smärtan. Avslutningsvis är 

det endast ett fåtal (n=2) av de privatanställda assistenterna som uppger att de knappast eller inte 

alls har några fortsatta besvär. 
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Besvärens påverkan på arbetsförmågan  
Inom den kommunala sektorn uppger 77 % (n=21) av de personliga assistenterna att deras besvär 

påverkade eller i viss mån påverkade deras arbetsförmåga. 15 % (n=4) av de personliga 

assistenterna inom den kommunala sektorn är osäkra på om deras besvär påverkar deras 

arbetsförmåga. Mycket få (n=2) av de personliga assistenterna inom kommunal sektor uppger att 

deras besvär knappast eller inte alls påverkar deras arbetsförmåga. Inom den privata sektorn 

uppger endast ett fåtal (n=3) av de personliga assistenterna att de har eller i viss mån har besvär 

som påverkar deras arbetsförmåga. Ingen (n=0) av de personliga assistenterna inom privat sektor 

är osäkra på om besvären påverkar deras arbetsförmåga. Endast ett fåtal (n=2) av de personliga 

assistenterna inom privat sektor uppger att deras besvär knappast eller inte alls påverkar 

arbetsförmågan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukskrivning  
Inom den kommunala sektorn uppger ett fåtal (n=2) av de personliga assistenterna att de har blivit 

sjukskrivna på grund av smärtan eller skadan. 93 % (n=25) av de personliga assistenterna inom 

kommunal sektor svarar att de inte har blivit sjukskrivna på grund av smärtan och/eller skadan. 

Ingen (n=0) av de personliga assistenterna inom den kommunala sektorn är osäkra på om de har 

blivit sjukskrivna på grund av smärta och/eller skada. Inom den privata sektorn uppger endast en 

person (n=1) att denne har blivit sjukskrivna på grund av smärtan och/eller skadan. 80 % (n=4) av 

de personliga assistenterna inom privat sektor uppger att de inte har blivit sjukskrivna på grund av 

skadan av smärtan och/eller skadan. Mycket få (n=1) av de personliga assistenterna inom den 

privata sektorn uppger att de är osäkra på om de har blivit sjukskrivna på grund av smärtan eller 

skadan. 
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Åldersfördelning av personliga assistenter som upplevt smärta och/eller skada under de 

senaste 12 månaderna. 
Inom den kommunala sektorn är det mycket få (n=1) av de personliga assistenterna i åldrarna 18-

24 år som har eller i viss mån har upplevt smärta och/eller skada under de senaste 12 månaderna. 

Det är ingen (n=0) av de personliga assistenterna som är kommunalt anställda i åldrarna 18-24 år 

och som är osäkra på om de har upplevt smärta och/eller skada under de senaste 12 månaderna. 

Endast ett fåtal (n=2) av de personliga assistenterna inom den kommunala sektorn är i åldrarna 18-

24 år och uppger att de knappast eller inte alls har upplevt smärta och/eller skada under de senaste 

12 månaderna. Endast ett fåtal (n=2) av de personliga assistenterna inom den kommunala sektorn 

i åldrarna 25-34 år har eller i viss mån har upplevt smärta och/eller skada under de senaste 12 

månaderna. Det är ingen (n=0) av de kommunalt anställda personliga assistenterna i åldrarna 25-

34 år som är osäkra på om de har upplevt smärta och/eller skada under de senaste 12 månaderna. 

Det är mycket få (n=2) av de personliga assistenterna som är kommunalt anställda i åldrarna 25-

34 år som uppger att de knappast eller inte alls har upplevt smärta och/eller skada under de senaste 

12 månaderna. Inom den kommunala sektorn uppger 8 % (n=4) i åldrarna 35-44 år att de har eller 

i viss mån upplevt smärta och/eller skada under de senaste 12 månaderna. Det är mycket få (n=1) 

av de kommunalt anställda personliga assistenterna i åldrarna 35-44 år som är osäkra på om de har 

upplevt smärta och/eller skada under de senaste 12 månaderna. 9 % (n=4) av de personliga 

assistenterna i åldrarna 35-44 år svarar att de knappast eller inte alls har upplevt smärta och/eller 

skada under de senaste 12 månaderna. Inom den kommunala sektorn uppger 15 % (n=7) av de 

personliga assistenterna i åldrarna 44-54 år att de har eller har i viss mån upplevt smärta och/eller 

skada under de senaste 12 månaderna. Det är ingen (n=0) av de kommunalt anställda personliga 

assistenterna i åldrarna 44-54 år som är osäkra på om de har upplevt smärta och/eller skada under 

de senaste 12 månaderna. 10 % (n=5) av de personliga assistenterna i åldrarna 44-54 år som arbetar 

inom den kommunala sektorn uppger att de knappast eller inte alls har upplevt smärta och/eller 

skada under de senaste 12 månaderna. Inom den kommunala sektorn uppger 28 % (n=13) av de 

personliga assistenterna i åldrarna 54 år> att de har eller i viss mån har upplevt smärta och/eller 

skada under de senaste 12 månaderna. Mycket få (n=1) av de personliga assistenterna som är 

kommunalt anställda i åldrarna 54 år> är osäkra på om de har upplevt smärta och/eller skada de 

senaste 12 månaderna. 8 % (n=4) av de kommunalt anställda personliga assistenterna i åldrarna 54 

år> svarar att de knappast eller inte alls har upplevt smärta och/eller skada de senaste 12 

månaderna.  
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Inom den privata sektorn är det ingen (n=0) av de personliga assistenterna i åldrarna 18-24 år som 

har upplevt smärta och/eller skada under de senaste 12 månaderna. Endast ett fåtal (n=2) av de 

personliga assistenterna inom den privata sektorn i åldrarna 18-24 år har i viss mån upplevt smärta 

och/eller skada under de senaste 12 månaderna. Mycket få (n=1) av de personliga assistenterna i 

åldrarna 18-24 år inom den privata sektorn är osäkra på om de har upplevt smärta och/eller skada 

under de senaste 12 månaderna. Några få (n=3) av de personliga assistenterna som är 

privatanställda i åldrarna 18-24 år svarar att de knappast har upplevt eller att de inte alls har upplevt 

smärta och/eller skada under de senaste 12 månaderna. Inom den privata sektorn är det mycket få 

(n=1) av de personliga assistenterna i åldrarna 25-34 år som har i viss mån upplevt smärta och/eller 

skada under de senaste 12 månaderna. Det är ingen (n=0) av de personliga assistenterna inom den 

privata sektorn i åldrarna 25-34 år inom den privata sektorn som är osäkra på om de upplevt smärta 

och/eller skada under de senaste 12 månaderna. Endast ett fåtal (n=2) av de personliga 

assistenterna i åldrarna 25-34 år uppger att de inte alls har upplevt smärta och/eller skada de senaste 

12 månaderna. Inom den privata sektorn är det mycket få (n=1) av de personliga assistenterna i 

åldrarna 35-44 år som har upplevt smärta och/eller skada under de senaste 12 månaderna. Det är 

ingen (n=0) av de personliga assistenterna inom den privata sektorn i åldrarna 35-44 år som är 

osäkra på om de upplevt smärta och/eller skada under de senaste 12 månaderna. Det är mycket få 

(n=2) av de personliga assistenterna inom den privata sektorn i åldrarna 35-44 år som knappast 

eller inte alls upplevt smärta och/eller skada under de senaste 12 månaderna. Inom den privata 

sektorn är det ett mycket litet antal (n=1) av de personliga assistenterna i åldrarna 45-54 år som 

har upplevt smärta och/eller skada de senaste 12 månaderna. Det är ingen (n=0) av de personliga 

assistenterna som är privat anställda i åldrarna 45-54 år som är osäkra på om de har upplevt smärta 

och/eller skada de senaste 12 månaderna. Det framkommer att 22 % (n=4) av de personliga 

assistenterna inom den privata sektorn i åldrarna 45-54 år som knappast eller inte alls upplevt 

smärta och/eller skada de senaste 12 månaderna. Inom den privata sektorn är det ingen (n=0) av 

de personliga assistenterna i åldrarna 54 år> som har upplevt smärta och/eller skada de senaste 12 

månaderna. Det är inte heller någon (n=0) av de privatanställda som är i åldern 54år> som är osäkra 

på om de har upplevt smärta och/eller skada de senaste 12 månaderna. Avslutningsvis är det endast 

ett litet antal (n=1) av de personliga assistenterna inom den privata sektorn i åldrarna 54 år> som 

knappast eller inte alls har upplevt smärta och/eller skada de senaste 12 månaderna.   
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Notering: I tabellen rörande kommunal sektor uppnår tabellen endast 98 %, detta för att 

programmet har avrundat ned. I tabellen rörande privat sektor uppnår tabellen endast 99 %, detta 

på grund av att programmet har avrundat ned. Det saknas därför 2 % i kommunal sektors tabell 

och 1 % från privat sektors tabell. 

 

Analys tema tre - fysisk arbetsmiljö 

Belastningsskador är en aspekt som AFS (1990:18) tar upp och det är den vanligaste arbetsskadan 

som anmäls. Det presenteras i tabell 11 att 58 % (n=27) av de kommunalt anställda och 28 % (n=5) 

av de privatanställda personliga assistenterna har eller har i viss mån upplevt smärta och/eller skada 

under de senaste 12 månaderna. De som inte har upplevt smärta och/eller skada är 38 % (n=18) 

inom kommunal sektor respektive 67 % (n=12) inom privat sektor. Enligt Denward (1997) är 

förslitningsskador och belastningsskador vanligt förekommande i diskussioner gällande 

arbetsrelaterade skador. Belastningsskador inom personlig assistans sker ofta till följd av tunga 

lyft och i tidigare studier framkommer det att 30 % av de som arbetar som personliga assistenter 

har belastningsskador på grund av arbetet (Socialstyrelsen, 2007). Lämpliga och varierande 

arbetsställningar är av stor betydelse. Men likaså är det viktigt att kunna sätta sig ned när 

möjligheten ges och att sneda eller framåtböjda arbetsrörelser undviks. Shakespeare (2006) belyser 

att det är vanligt förekommande att assistansanvändare rekryterar outbildade assistenter, eftersom 

de är lättare att träna upp för att kunna tillgodose assistansanvändarens behov. Författaren menar 

dock att de outbildade personliga assistenterna löper större risk att utsättas för skador i arbetet på 

grund av att de inte känner till hur arbetet bör utföras på ett korrekt och hälsosammare sätt, 

exempelvis i form av utbildning i lyftteknik. Genom att belasta kroppen på ett felaktigt sätt kan 

det resultera i hälsoproblem såsom ryggproblem i slutändan (Shakespeare, 2006). Mot bakgrund 

av den tidigare forskningen och litteraturen kan resultatet som framkommer i denna studie tolkas 

som att de personliga assistenter som svarar att de har upplevt smärta och/eller upplevt smärta i 

viss mån under det senaste året kan ha tunga arbeten som kan ge upphov till förslitnings- och 

belastningsskador. Eftersom de som inte har utbildning och inte fått någon utbildning i exempelvis 

förflyttningsteknik skulle kunna ligga i riskzon för att drabbas av arbetsrelaterade skador. Därtill 

är ytterligare en aspekt som eventuellt kan påverka är om de personliga assistenterna har utbildning 

eller inte. De som uppger att de inte alls har upplevt någon smärta och/eller skada under det senaste 

året kan tyda på att de arbetar på en arbetsplats där hjälpmedel redan finns eller att 

assistansanvändaren de arbetar hos inte behöver något fysiskt stöd i form av exempelvis 

förflyttningar. Dessutom de som uppger att de inte har upplevt någon smärta och/eller skada under 

det senaste året kan möjligen ha fått utbildning i hur de ska undvika arbetsskador och hur de kan 

arbeta för att förebygga att sådana skador uppstår.   

  Det är 77 % (n=21) av de kommunalt anställda respektive 40 % (n=2) av de privatanställda 

i tabell 12 som uppger att smärtan eller skadan hade eller i viss mån hade uppstått i samband med 

arbetsrelaterade uppgifter. Det framkommer i Erikssons (2013) studie att 38 % av respondenterna 

i en undersökning som genomfördes år 2011 upplevde smärta och/eller besvär i ett eller flera 

områden av kroppen. Smärtorna och/eller skadorna bidrar till lägre grad av arbetstillfredsställelse 

jämfört med de anställda som inte har några besvär. Hemvårdspersonal är i stor utsträckning 

tillfredsställda med sina arbeten, men löper risk för att drabbas av kroniska stressproblem, 

utmattning, arbetsplatsolyckor och andra skador (Denton et al, 2008). Utifrån ovanstående tidigare 

forskning kan resultatet möjligtvis tolkas som att respondenterna i denna studie inte känner 

arbetstillfredsställelse i samma grad som sina kollegor utan skador eller smärta. Dock går det inte 

att med säkerhet säga att personliga assistenter med smärtor och/eller skador inte kan känna 
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arbetstillfredsställelse eftersom många “lär sig leva” med kroniska besvär. Det är många som är 

nöjda med sina arbeten, men de löper en större risk att kunna drabbas av skador, kroniska 

stressbesvär och arbetsplatsolyckor (Denton et al., 2008). Det skulle möjligen kunna förebyggas 

genom att utbildning i lyftteknik samt praktisk träning av dessa tekniker. Detta är något som 

Denward (1997) belyser när han benämner insatser som kan förebygga belastningsskador. 

Författaren ger exempel på lämpliga och varierande arbetsställningar och att de är av stor 

betydelse, det är likaså viktigt att sitta ner när möjligheten ges och inga sneda eller framåtböjda 

arbetsrörelser utförs.  

  Inom kommunala sektorn uppger 63 % (n=17) av de anställda samt 60 % (n=3) av de 

privatanställda att de fortfarande har eller i viss mån har besvär av smärtan och/eller skadan, något 

som beskrivs i tabell 13. Det framkommer i Faucette et al. (2010) studien att övervägande del av 

assistenterna är nöjda med sin arbetssituation, dock framkommer det även att flera assistenter 

anmält akuta skador som pågått under en längre tid, cirka 12 månader. Skadorna har resulterat i att 

assistenterna sjukskrivit sig och/eller är i behov av att ändra arbetstider, minska arbetstiden 

och/eller ändra arbetsuppgifter. Mot bakgrund av den tidigare forskningen kan ett samband ses 

mellan forskningen och studiens resultat eftersom de personliga assistenterna som fortfarande har 

eller i viss mån har besvär av smärtan och/eller skadan löper större risk att behöva gå ner i arbetstid 

eller ändra arbetsuppgifter. Det framkommer att flertalet av de personliga assistenterna inom 

kommunal upplevt eller i viss mån upplevt smärta och/eller skada under de senaste 12 månaderna. 

Däremot är antalet respondenter inom privat sektor ett fåtal i jämförelse med kommunal sektor 

och därför bör dessa procentskillnader tas i beaktan med största försiktighet.  Många av de 

personliga assistenterna som har eller i viss mån har drabbats av skada eller smärta har fått dessa i 

samband med arbetsrelaterade uppgifter. Vissa av de personliga assistenterna har fortfarande 

besvär med skadan eller smärtan, något som troligen påverkar deras livskvalitet.  

  I tabell 14 framkommer det 77 % (n=21) av de personliga assistenterna inom kommunal 

sektor och 60 % (n=3) av de privatanställda personliga assistenterna att deras besvär påverkar eller 

påverkar i viss mån deras arbetsförmåga. Utifrån Faucette et al. (2010) studie kan skador resultera 

i att assistenterna sjukskriver sig och/eller är i behov av att ändra sin arbetstider, minska arbetstiden 

och/eller ändra arbetsuppgifter. Erikssons (2013) benämner att hemvårdspersonalen upplevde 

smärta och/eller besvär i ett eller flera områden av kroppen. Smärtorna och/eller skadorna bidrog 

till en lägre grad av arbetstillfredsställelse jämfört med de anställda som inte har några besvär. 

Utifrån de två ovanstående studierna är en tolkning att de personliga assistenter eventuellt skulle 

behöva ändra sina arbetsuppgifter eller delar av sina arbetsuppgifter, även att de troligen upplever 

lägre grad av arbetstillfredsställelse än de personliga assistenter som inte har skador eller smärtor. 

Faucette et al. (2010) beskriver i sin studie att skador eller smärta kan leda till att de personliga 

assistenterna sjukskriver sig. Därför bör detta uppmärksammas mer inom yrkesområdet för de 

personliga assistenterna.   

      Det framkommer dock i tabell 15 att 93 % (n=25) av de personliga assistenterna inom den 

kommunala sektorn inte har blivit sjukskrivna på grund av sina smärtor och/eller skador, 

motsvarande 80 % (n=4) av de personliga assistenterna inom privat sektor. Resultatet som framgår 

i tabell 15 stämmer inte överens med resultatet som framgår i Faucette et al. (2010) studie. Då 

flertalet inte har sjukskrivit sig i denna studie fastän de har eller i viss mån har upplevt smärta 

och/eller skada det senaste året. Det bör även nämnas att ett fåtal, enbart fyra personliga assistenter, 

inom privat sektor som har svarat på att de inte har sjukskrivit sig och därför bör dessa siffror 

beaktas med försiktighet. Nackdelar med omvårdnadsarbete kan vara att de anställda upplever en 

känsla av otillräcklighet och att de har en tung psykisk belastning vilka tros vara en bidragande 
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orsak till belastningsskador, sjukskrivningar, personalomsättningar med mera (AFS, 1990:18). 

AFS (1990:18) tar upp den vanligaste arbetsskadan som anmäls, vilken är belastningsskador. 

Resultatet i denna studie visar att de flesta av de personliga assistenterna inom kommunal sektor 

inte har sjukskrivit sig. Vilket kan tyda på att flera bidragande faktorer kan bidra till att de anställda 

sjukskriver sig. Då andra faktorer såsom sjukskrivningar inte har tagits med i undersökningen kan 

inte en lämplig tolkning göras. En gissning skulle kunna vara att de anställda med smärtor och/eller 

skador som inte sjukskriver sig då de upplever en känsla av välbefinnande på arbetsplatsen. Detta 

då de flesta i denna studie upplever att de är nöjda med sitt arbete. Även Holm och Sellstedts 

(2012) påvisar att anställda som har stora påfrestningar i den psykosociala och fysiska arbetsmiljön 

upplever trots detta välbefinnande, stolthet samt trygghet med sin förmåga att hantera ett 

utmanande yrke. Därför kan det tänkas att de anställda utvecklar en förmåga att hantera sin smärta 

och/eller skada utan att sjukskriva sig. Detta är dock inget som anställda som borde försöka hantera 

utan borde istället sjukskriva sig för att undvika förödande skador på lång sikt. 

I tabell 16 presenteras åldrarna på de personliga assistenterna som uppger att de har upplevt 

smärta och/eller skada. Inom den kommunala sektorn uppger 15 % (n=7) av 45-54 åringarna och 

28 % (n=13) av individer över 54 år att de upplevt eller i viss mån upplevt smärta och/eller skada 

under de senaste 12 månaderna. Inom den privata sektorn anger 11 % (n=2) av individer i 

åldersgruppen 18-24 år att de under det senaste året i viss mån upplevt någon form av smärta 

och/eller skada. Resultatet som framkommer i tabell 11 visar på att de personliga assistenterna 

inom kommunala sektorn i mycket högre utsträckning än den privata sektorn har upplevt eller i 

viss mån upplevt smärta och/eller skada under de senaste 12 månaderna. Utifrån resultatet som 

framkommer i tabell 16 kan en möjlig orsaksförklaring till varför flera inom den kommunala 

sektorn uppger att de har upplevt eller i viss mån upplevt smärta och/eller skada de senaste 12 

månaderna. Det skulle kunna bero på att de personliga assistenterna inom kommunala sektorn har 

en högre grad av äldre anställda som har svarat att de har upplevt eller i viss mån upplevt smärta 

och/eller skada under de senaste 12 månaderna. 
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DISKUSSION OCH KONKLUSION  
I denna slutdiskussion sammanfattas och diskuteras resultaten från analysen, för att sedan 

sammanfatta de slutsatser som framkommer i relation till studiens frågeställningar. 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur arbetsmiljön påverkar den fysiska och 

psykosociala hälsa hos personliga assistenter inom LSS samt om det möjligen kunde finnas några 

skillnader avseende detta mellan kommunal och privat sektor. Tillvägagångssättet för att 

undersöka om eller hur arbetsmiljön påverkade de personliga assistenternas mående, användes 

tidigare forskning och begrepp såsom psykosocial och fysisk arbetsmiljö, bristande arbetsmiljö, 

förebyggande arbete, hot eller våld, omvårdnadsarbete i enskilt hem samt stressorer som 

analysverktyg. Studien har utgått från följande frågeställningar; Hur upplever personliga 

assistenter att deras arbetsmiljö är avseende information, redskap, stöd och hjälp för att bearbeta 

och undvika ohälsa samt vilka typer av arbetsrelaterade skador och smärta förekommer inom 

respektive sektor hos de personliga assistenterna - och hur kan det påverka deras fysiska och 

psykosociala hälsa? 

 

Tema ett - förebyggande faktorer  
Utifrån första frågeställningen kring hur de personliga assistenternas upplevde sin arbetsmiljö 

avseende information, redskap, stöd och hjälp för att bearbeta och undvika ohälsa förklarade de 

flesta personliga assistenterna att de har fått tillfredsställande information gällande hjälpmedel och 

stöd som kan underlätta deras arbetsuppgifter. I analysen framkom det att majoriteten av de 

personliga assistenterna upplevde att de har fått tillfredsställande information gällande stöd och 

hjälpmedel löper de en mindre risk att lyfta eller använda liftar på fel sätt. Vilket leder till att risken 

för olycka och skada kan minska. Något som diskuteras väldigt mycket både här och i tidigare 

forskning är att personliga assistenter inte behöver ha någon tidigare utbildning för att arbeta som 

personlig assistent utan det som är viktigt är att det finns personkemi mellan den personliga 

assistenten och assistansanvändaren. Det är tre studier (Dehlin, 1997; Shakespeare, 2006; Faucette 

et al., 2010) som belyser att personkemin är viktigt. Det som går att diskutera utifrån ovanstående 

är att fokusen ligger väldigt mycket på att det ska finnas personkemi mellan assistansanvändaren 

och personliga assistenten dock är kraven på att den personliga assistenten ska ha tidigare 

erfarenhet eller utbildning väldigt låg. Två av studierna (Faucette et al., 2010; Shakespeare, 2006) 

belyser att outbildad personal som inte har fått någon utbildning gällande hjälpmedel löper en 

större risk att drabbas av skada såsom belastningsskador och ryggproblem. Frågan blir därför om 

det enda som ska vara relevant vid rekrytering av personliga assistenter är att de har personkemi 

med assistentanvändaren eller om de personliga assistenterna ska ha eller få någon utbildning 

innan de börjar arbeta med assistansanvändaren? Det framkommer i denna studie att de flesta 

personliga assistenterna har fått bra information gällande stöd och hjälpmedel som kunde 

underlätta för dem i deras arbete. Andra insatser som finns för att förebygga ohälsa och skada är 

företagshälsovård. Resultatet i tabell fyra påvisar att ett flertal av de personliga assistenterna inom 

kommunala sektorn uppger att de har tillgång till företagshälsovård, medan inom den privata 

sektorn framkommer att bara 17 % uppger att de har tillgång till företagshälsovård. Dock är det 

många personliga assistenter som inte visste eller var osäkra på om de hade företagshälsovård. 

Företagshälsovården finns bland annat till för att förebygga ohälsa bland de anställda. 

Företagshälsovårdens insatser ska fungera som förebyggande, främjande och rehabiliterade 

åtgärder (AV, 2014). En anledning till att flera personliga assistenter inte vet eller är osäkra på om 

de har företagshälsovård kan möjligen bero på att de inte fått information om att de har tillgång till 
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företagshälsovård eller att de inte känner till företagshälsovårdens funktion. Det som även har 

diskuterats är att det är oroväckande att många av de personliga assistenterna inte känner till 

företagshälsovård.      

      En slutsats som kan dras är att personliga assistenter inom kommunal och privat sektor har 

fått god information om förebyggande faktorer och insatser som kan underlätta deras arbeten. 

Dock framkommer det att inte många känner till företagshälsovård och det kan vara en 

skyddsfaktor som de anställda går miste om på grund av att de saknar information om detta eller 

väljer att inte kontakta företagshälsovården vid problem.  

 

Tema två - psykosocial arbetsmiljö  
Utifrån den andra frågeställningen om vilka typer av arbetsrelaterade skador och smärtor som 

förekommer inom respektive sektor hos de personliga assistenterna samt hur det har påverkat deras 

psykosociala hälsa. Det framkommer i analysen att de flesta personliga assistenterna är nöjda med 

sitt arbete trots att studier (Holm och Sellstedt, 2012; Denton et al., 2008; Larsson & Larsson, 

2004; Nikku, 2007; Ahlström & Wadensten, 2012) påvisar att arbetsbördan är tung. I Ahlström 

och Cascos (2008) studie framkommer det att arbetet upplevs som både psykiskt och fysiskt 

påfrestande och de mest framträdande problemen är osäkerhet kring yrkesrollen, konflikter och 

påfrestande hjälparroll. I studien analyseras det gällande de assistenter som inte är nöjda med 

arbetet eventuellt kan bero på ensamarbete, bristande inflytande och kontroll i arbetet, för stort 

ansvar samt att de hindras i utförandet av arbetsuppgifter. Vilket skulle kunna bidra till stress, 

minskad arbetsglädje och ork. Dock har det inte varit möjligt utifrån studiens resultat att hitta en 

orsak till varför de personliga assistenterna har varit missnöjda med sina arbeten.  

I analysen har det framkommit att en del av de personliga assistenterna har hamnat i konflikt 

med någon de senaste 12 månaderna och att de flesta har hamnat i konflikt med sina arbetskollegor, 

assistansanvändaren och/eller dess anhöriga. Merparten av de personliga assistenterna har kunnat 

lösa konflikterna utan problem, medan andra har kunnat lösa problemen delvis och att vissa 

problem återstod. Konflikterna kan vara en stor belastning för de personliga assistenterna och om 

de inte blir lösta helt finns det en risk att de blir stressade, mindre effektiva och det kan tillslut leda 

till sjukskrivningar. För att hantera situationer där konflikter kan uppstå skulle personliga 

assistenter behöva få utbildning i hur de ska hantera problemfyllda situationer och hur dessa kan 

lösas. Några strategier som benämns av Faucette et al. (2010) för att hantera problem och stress i 

arbetet kan de personliga assistenterna söka socialt stöd, vara professionell, sträva efter ökad 

förståelse, etablera god dialog samt skapa struktur och variation. Även fast en del av de personliga 

assistenterna har hamnat i konflikt med någon, har de flesta inom kommunal och privat sektor inte 

blivit utsatta för hot eller våld de senaste 12 månaderna. Troligen har arbetsgivaren tillsammans 

med personliga assistenterna lyckats i stor utsträckning förebygga hot- eller våldssituationer. 

Flertalet studier (Denward, 1997; AV, 2011; Köhler Krantz et al., 2002) beskriver att hot eller våld 

är vanligt förekommande inom personlig assistans. Däremot visar resultatet i denna studie på att 

det inte är vanligt förekommande med hot eller våld inom sektorer som har undersökts i denna 

studie. I analysen framkommer det att majoriteten av de personliga assistenterna upplever sin 

arbetsbelastning som rimlig. Dock finns det ett litet antal som upplever sin arbetsbelastning som 

knappt och inte alls rimlig, vilket skulle kunna påverka deras hälsa (Weman-Josefsson & Berggren, 

2013). Szebehly och Trydegård (2007) belyser i sin studie att det finns stora skillnader i hur 

personalen ser på sin arbetssituation, vilket troligen beror på hur individer hanterar exempelvis 

stress i arbetet. En orsak kan vara att de personliga assistenterna antingen har för mycket eller för 

lite att göra på arbetet.           
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En slutsats av detta är att de personliga assistenterna har en ytterst komplex arbetssituation. Det är 

särskilt viktigt att de personliga assistenterna får det stöd som behövs för att de ska kunna hantera 

den psykiska belastningen som finns i arbetet. Detta för att de inte ska påverkas negativt av den 

höga arbetsbelastningen, vilket kan vara en lösning på arbetsmiljöbristerna enligt SAM menar AV 

(2014). Det innebär dock inte att verksamheterna enbart ska stirra sig blinda på en lösning utan 

ständigt sträva efter att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Dessutom bör detta arbetet utföras 

utefter de aktuella lagarna och föreskrifterna tillsammans med de anställda. Om ovanstående 

slutsats kan appliceras på alla assistenter i de olika verksamheterna går det inte att uttala sig om, 

däremot indikerar resultatet i denna studie på att det råder en generell kunskapsbrist när det gäller 

de anställdas rättigheter avseende vilket stöd de har rätt till samt hur de ska hantera en psykiskt 

påfrestande arbetsmiljö. Ett uttalande går ej att göra avseende om arbetsmiljön skulle upplevas 

som annorlunda om de personliga assistenterna hade en ökad medvetenhet och kunskap avseende 

rättigheter och hantering av påfrestande psykisk arbetsmiljö. 

 

Tema tre - fysisk arbetsmiljö  

Utifrån den andra frågeställningen om vilka typer av arbetsrelaterade skador och smärtor som 

förekommer inom respektive sektor hos de personliga assistenterna samt hur kan de påverka deras 

fysiska hälsa framkommer det i analysen att många av de personliga assistenterna inom kommunal 

och privat sektor har under de senaste 12 månaderna upplevt smärta och/eller skada. De flesta av 

de personliga assistenterna som har fått smärta och/eller skada, har fått det i samband med 

arbetsrelaterade uppgifter. Vissa av dem har fortfarande problem med smärtan eller skadan. Det 

framkommer att den vanligaste arbetsskada som anmäls inom personlig assistans är 

belastningsskador. Skadorna kan även leda till att assistenternas tillfredställelse med arbetet 

minskar, att de behöver gå ner i arbetstid eller byta arbetsuppgifter (Socialstyrelsen, 2007; 

Shakespeare, 2006; Eriksson, 2013; Denton et al., 2008). Tidigare i diskussionen framkommer det 

att de flesta personliga assistenter har fått god information gällande hjälpmedel och stöd som kan 

underlätta i deras arbete. Men ändå framkommer det att många har smärta och/eller skada som har 

uppkommit i samband med arbetsrelaterade skador. Belastningsskador uppstår över tid genom till 

exempel tunga lyft och ofta genom att samma rörelser upprepas alltför många gånger. Detta som 

är vanligt förekommande inom personlig assistans att det sker många lyft och lift och att de 

personliga assistenterna ofta är under tidspress eftersom brukarna ska vara på arbetet, färdtjänst, 

daglig verksamhet eller andra aktiviteter eller har andra sysslor inplanerade. Det kan också leda 

till att de personliga assistenterna medvetet eller omedvetet stressar för att hinna klart i tid och i 

dessa situationer är det väldigt lätt hänt att de som arbetar glömmer bort att tänka på den 

ergonomiska delen av arbetet. Författarna av denne studie har inga belägg för detta utan denna 

diskussion baseras på egna erfarenheter och funderingar. En aspekt som är intressant är de 

personliga assistenternas upplevelser av smärta och/eller skada. De flesta angav att smärtan 

och/eller skadan uppstått i samband med arbetsrelaterade uppgifter vilket indikerar på att det 

systematiska arbetsmiljöarbetet eventuellt inte leder till att arbetsmiljön förbättras och säkras utan 

att moment som kan skada de anställda fortfarande hanteras på samma sätt som tidigare. Enligt 3 

kap. 2 § AML ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att medarbetarna 

utsätts för olyckor och ohälsa i arbetet. Vidare framkommer det i 3 kap. 3 § AML att de anställda 

ska ges information om risker i arbetet. Detta bör lyftas fram mer på olika arbetsplatser, speciellt 

de arbetsplatser där de anställda såsom personliga assistenter är extra utsatta inom sitt arbete.  

      Slutsatser utifrån ovanstående är att många av de personliga assistenterna har upplevt smärta 

och/eller skada de senaste 12 månaderna och att de flesta av smärtor och/eller skador har uppstått 
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på grund av arbetsrelaterade uppgifter. Om ovanstående slutsats kan appliceras på alla assistenter 

i de olika verksamheterna går ej att uttala sig om, däremot indikerar resultatet på att det råder en 

generell kunskapsbrist gällande hur arbetet kan utföras på ett säkert för att inte påverka den fysiska 

hälsan, detta på grund av att majoriteten av respondenterna någon gång upplevt någon form av 

smärta och/eller skada under det senaste året. Även ålder kan spela in då det gäller smärta och/eller 

skada, där resultatet i denna studie tyder på att äldre i högre grad löper en större risk att drabbas 

av skada eller smärta. Författarna har inte kommit fram till något definitivt svar gällande varför de 

äldre i högra grad upplever smärta och/eller skada. Men en tanke gällande detta är att de yngre 

troligen inte har arbetet lika lång tid inom omsorgsyrket. De äldres tidigare erfarenheter kan vara 

en bidragande faktor till att de i högre grad har utvecklat eller drabbats av smärta och/eller skada. 

En annan viktigt aspekt gällande smärta och/eller skada är utbildning, stöd, information och fortsatt 

vidareutbildning inom exempelvis lift och lyft teknik. Dessa aspekter blir förebyggande faktorer 

för att de personliga assistenterna inte ska drabbas av ohälsa. Ett uttalande går ej att göra avseende 

om arbetsmiljön skulle upplevas som annorlunda om de hade en ökad medvetenhet och kunskap 

avseende rättigheter och hantering av påfrestande fysisk arbetsmiljö. Sammanfattningsvis kan vi 

konstatera att det är många faktorer som påverkar hur arbetsmiljön upplevs och hur den påverkar 

de anställdas hälsa. De personliga assistenterna har en ytterst komplex arbetssituation och därför 

är det viktigt att aktivt arbeta med förebyggande faktorer som kan förebygga ohälsa hos de 

anställda. 

FRAMTIDA FORSKNING 

Att undersöka hur arbetsmiljön påverkar den fysiska och psykosociala hälsan hos personliga 

assistenter inom LSS och hur det möjligen skiljer sig avseende detta mellan kommunal och privat 

sektor har varit mycket lärorikt. På grund av det som framkommer i den studie som har genomförts 

anser författarna att det skulle vara intressant och välbehövligt att i fortsatta studier studera i vilka 

situationer de anställda skadat sig samt hur det påverkar deras yrkes- och privatliv. AV (2002:5) 

poängterar att varken AML eller LSS står över den andra. Båda lagarna ska följas och det är 

arbetsgivarens uppgift att se till att det genomförs på arbetsplatsen. Trots att det inte finns någon 

lag som står över någon annan är det ändå arbetsgivarens ansvar att systematiskt arbeta med att 

förbättra, förebygga och förhindra att de anställda skadas på arbetet. Därför skulle en större 

undersökning av ovanstående vara ytterst intressant och behövligt. Det skulle även vara intressant 

i framtida studier att undersöka aspekten om huruvida personliga assistenter påverkas av 

kontinuerligt ensamarbete. Eftersom sekretesslagen (2009:400, [SekrL]) hindrar de anställda från 

att kommunicera med sin omgivning om sitt arbete och hur det påverkar dem. Denna studie skulle 

även kunna vara intressant att göra om i framtiden för att se om resultaten skulle se annorlunda ut 

efter att områdeschefen och verksamhetsansvariga inom kommunal och privat sektor fått ta del av 

resultatet i denna studie. Exempelvis kan en ny undersökning med syfte att undersöka om de 

resultat som framkommit i denna studie har lett till någon förbättring hos de verksamma 

assistenterna vara en bra idé att utföra. Ytterligare undersökningar som skulle vara av vikt för de 

personliga assistenterna är undersökningar som inrymmer en större population än den som har 

används i denna studie, eftersom resultatet skulle kunna bli mer representativt för yrkesgruppen. 
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BILAGA ETT – BREV TILL CHEFER INOM KOMMUNAL OCH PRIVAT SEKTOR 

 

Vi heter Emelie Arnfjell och Fanny Öhman och studerar vid Örebro Universitet, 

Socionomprogrammet. Vi är inne på termin sex av sju vilket innebär att vi gör vår C-uppsats.  

 

Syftet med vår C-uppsats är att undersöka hur personliga assistenter upplever att deras arbetsmiljö 

påverkar deras hälsa och upplevelser av smärta och stress, detta kommer genomföras med hjälp av 

en webbaserad enkät. Vårt fokus kommer ligga på hur personliga assistenter upplever sin 

arbetsmiljö, inte hur de anser att det är att arbeta för er.  

 

Om ni är villiga att delta i undersökningen så kommer vi förmedla resultatet till er då uppsatsen är 

godkänd, på så sätt får ni ett kunskapsunderlag där ni blir jämförda med andra assistansanordnare.  

 

Vi kommer endast benämna att det rör sig om en kommunal assistansanordnare och flera privata 

assistansanordnare, och därigenom minimeras risken att någon verksamhet blir uthängd. 

Materialet som samlas in kommer hanteras med stor försiktighet för att informationen ej ska kunna 

spridas eller missbrukas av oberoende.  

 

Vi kommer att ta kontakt med er under nästa vecka för att berätta mer om hur vi tänker oss studien 

samt stämma av med er om ni är intresserade av att hjälpa oss att förmedla kontakt med era 

anställda. 

 

Om ni har frågor så är ni varmt välkomna att kontakta oss.  

 

Emelie Arnfjell     Fanny Öhman  

Tel: 073-xxx xx xx    Tel: 073- xxx xx xx   

E-post:     E-post:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

BILAGA TVÅ - INFORMATIONSBREV TILL RESPONDENTER 
 

Hej! 

Vi heter Emelie och Fanny, och studerar nästsista terminen på Socionomprogrammet vid Örebro 

Universitet. Vilket innebär att vi just nu gör vår C-uppsats.   

 

Vi har fått din chefs tillåtelse att fråga Dig om Du kan/vill delta i den här enkäten, eftersom han/hon 

bedömt att Du kan ge oss värdefull information om ditt arbete som personlig assistent.  

 

Trots att vi förorsakar dig ett visst besvär, så hoppas vi att Du vill delta då detta ger dig en möjlighet 

att få komma till tals över hur Du upplever din arbetsmiljö. Vi har förhoppningen att resultatet kan 

ge en ökad förståelse för din och de övriga assistenternas upplevelser av er arbetssituation.  

 

Syfte 
Syftet med den här enkäten är att ta reda på hur Du som personlig assistent upplever 

din arbetsmiljö. Vi vänder oss alltså till dig som är anställd för att vi vet att du kan hjälpa oss att 

belysa hur din arbetssituation ser ut.  

 

Din medverkan är helt frivillig. Du kan när som helst välja att avbryta genom att stänga ner 

dokumentet. Dina svar är anonyma vilket innebär att ingen vet att det är du som besvarat dessa 

frågor.  

 

Att tänka på innan du börjar kryssa i dina svarsalternativ 
 Läs noga igenom frågorna innan du besvarar de 

 Ta den tid du behöver och kryssa i endast ett svarsalternativ per fråga, om det inte står i 

frågan att du kan kryssa i flera svarsalternativ.  

 Vi är tacksamma om Du kryssar i alternativet Vet ej/Osäker/Annan hellre än att du låter 

bli att svara alls. 

 OBS! I enkäten benämns brukaren som assistansanvändaren. 

___________________________________________________________________________ 
 

Du har fram till fredag den 12/12, v. 50 på dig att besvara dessa frågor! 

Vi skickar ut två påminnelser innan slutdatumet. 

 

 

Stort tack på förhand för din medverkan!  
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BILAGA TRE - ENKÄT 

 

Kön 

Man...................  Kvinna...................  Annat...................  

 

Vilken åldersgrupp tillhör du?  

18-24 år.............  

25-34 år.............  

35-44 år.............  

45-54 år.............  

54 > år...............  

 

Vem är din arbetsgivare?  

Kommun...........  Privat bolag............   

 

Vilken anställningsform har du?  

HÖK = Vanligen tillsvidare anställning  

PAN =  Vanligen visstids anställning eller timanställning  

 

HÖK.................   

Huvudöverenskommelse om lön och anställningsvillkor  

 

PAN..................  

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare 

 

Vet ej/Osäker....  

 

Hur många procent arbetar du?   

(Avrunda till närmsta alternativ)  

25 %...................  50 %...................  75 %...................  

85 %...................  100 %.................  Vet ej/osäker......   

Hur länge har du arbetat hos din nuvarande assistansanvändare?  

< 1 år..................  1-3 år..................  4-6 år...................  

7-10 år................  >10 år.................   

 

Har du någon omvårdnadsutbildning?   

Ja........................  Nej......................   

 

Om du svarade ja på övre frågan precisera, vilken utbildning du har.  
Skötarutbildning.......................................   

Personlig assistentutbildning...................  

Undersköterskeutbildning........................    

Behandlingsassistentutbildning................  

Övrig/Annan.............................................  
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Har du tidigare erfarenhet av att arbeta inom omsorgen?   
Ja........................  Nej......................  

 

Om du svarade ja på den övre frågan, vilka verksamheter har du arbetat inom tidigare? 

(Ange flera alternativ om det behövs) 

Hemtjänst.................................................    

Äldreomsorgen........................................    

Boendestödjare........................................  

Sjukhus....................................................   

Personlig assistent (kommunal)..............   

Personlig assistent (privat)......................    

Övrigt/Annan...........................................  

  

Känner du att du kan kontakta din chef vid problem med arbetsmiljön?  
Ja.............................................................  

Ja, i viss mån...........................................  

Osäker/ vet ej..........................................  

Nej, knappast..........................................  

Nej, inte alls............................................  

 

Känner du att din chef lyssnar på dig när du berättar om problem gällande ditt arbete? 

Ja.............................................................  

Ja, i viss mån...........................................  

Osäker/ vet ej..........................................  

Nej, knappast..........................................  

Nej, inte alls............................................  

 

Känner du att arbetsmiljön påverkar din möjlighet att utföra arbetsuppgift?  

Ja.............................................................  

Ja, i viss mån...........................................  

Osäker/ vet ej..........................................  

Nej, knappast..........................................  

Nej, inte alls............................................  

 

Är du nöjd med ditt arbete? 

Ja....   Nej....  Osäker/ vet ej....   

 

Känner du efter en avslutad arbetsdag att du är nöjd med din arbetsinsats? 
Ja....   Nej....  Osäker/ vet ej....  

 

 

 

 

 

 



61 
 

Om du svarade nej på ovanstående fråga, vilka av dessa alternativ stämmer in på din 

arbetssituation? 

(Du kan kryssa i flera alternativ på denna fråga) 

 

Jag hinner inte med alla arbetsuppgifter...................................................................................  

 

Jag trivs inte med mina arbetskollegor, vilket påverkar min arbetsinsats negativt...................  

 

Jag trivs inte med min assistansvändare, vilket påverkar min arbetsinsats negativt................  

 

Annat........................................................................................................................................  

 

 

Har du under det senaste året hamnat i konflikt med någon på din arbetsplats? 
Ja....   Nej....  Osäker/ vet ej....  

 

Om du svarade ja på den ovanstående frågan, vilken/vilka av dessa har du hamnat i 

konflikt med? 
Assistansanvändare................................  

Anhöriga.................................................  

Arbetskollegor........................................  

Chef........................................................  

God man/Förvaltare................................  

Annan person..........................................  

 

Om du svarat ja på någon av de ovanstående frågorna, kryssa i det alternativ som du anser 

stämmer bäst in på din situation. 

Vi har kunnat lösa problem utan att kontakta chefen...........................................................  

Vi har kunnat lösa problemen med hjälp av samordnare eller chef.....................................  

Vi har kunnat lösa problemet med hjälp av facket...............................................................  

Vi har kunnat lösa problemet med hjälp av högre chefer.....................................................  

Vi har kunnat lösa problemen delvis, men vissa problem kvarstår......................................  

Vi har inte kunnat lösa problemen, de finns kvar.................................................................  

 

Arbetar du ensam med din assistansanvändare? 

Ja....   Nej....  Osäker/ vet ej....  

 

Om du svarat ja på ovanstående fråga, önskar du att du hade en kollega med dig?  
Ja....   Nej....  Osäker/ vet ej....  

 

Hur upplever du att det är att arbete i någon annans hem?  

Bra...........................................................  

Någorlunda bra........................................  

Osäker/ vet ej..........................................  

Mindre bra...............................................  

Inte bra alls..............................................  
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Upplever du att din arbetsbelastning är rimlig? 
Ja.............................................................  
Ja, i viss mån...........................................  
Osäker/ vet ej..........................................  
Nej, knappast..........................................  
Nej, inte alls............................................  

Upplever du att du får tillfredställande information och stöd gällande hjälpmedel som kan 

underlätta dina arbetsuppgifter?  

(Exempelvis. vid tunga lyft och förflyttningar) 

Ja.............................................................  

Ja, i viss mån...........................................  

Osäker/ vet ej..........................................  

Nej, knappast..........................................  

Nej, inte alls............................................  

 

Har du under det senaste året råkat ut för en hot- eller våldssituation?  

Ja.............................................................  

Ja, i viss mån...........................................  

Osäker/ vet ej..........................................  

Nej, knappast..........................................  

Nej, inte alls............................................  

  

Om du har svarat Ja eller i viss mån på ovanstående fråga. Har du fått stöd eller hjälp för 

att kunna bearbeta händelsen?  

Ja.............................................................  

Ja, i viss mån...........................................  

Osäker/ vet ej..........................................  

Nej, knappast..........................................  

Nej, inte alls............................................  

 

Har du någon gång under de senaste tolv månaderna upplevt smärta eller skada? 
Ja.............................................................  

Ja, i viss mån...........................................  

Osäker/ vet ej..........................................  

Nej, knappast..........................................  

Nej, inte alls............................................  

 

Uppstod smärtan eller skadan i samband med arbetsrelaterade uppgifter? 
Ja.............................................................  

Ja, i viss mån...........................................  

Osäker/ vet ej..........................................  

Nej, knappast..........................................  

Nej, inte alls............................................  
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Blev du sjukskriven på grund av skadan eller smärtan? 
Ja.............................................................  

Nej...........................................................  

 

Har du fortfarande besvär efter detta? 
Ja.............................................................  

Ja, i viss mån...........................................  

Osäker/ vet ej..........................................  

Nej, knappast..........................................  

Nej, inte alls............................................  

 

Påverkar dina besvär din arbetsförmåga? 

Ja.............................................................  

Ja, i viss mån...........................................  

Osäker/ vet ej..........................................  

Nej, knappast..........................................  

Nej, inte alls............................................  

 

Har du smärta i axlar, rygg och/eller nacke? 
Ja.............................................................  

Ja, i viss mån...........................................  

Osäker/ vet ej..........................................  

Nej, knappast..........................................  

Nej, inte alls............................................  

 

Om du svarade ja på den övre frågan, i vilken eller vilka delar har du ont i? 

(Du kan kryssa i flera alternativ på denna fråga) 

Nacke......................................................  

Axlar.......................................................  

Rygg.......................................................  

 

Har du inom ditt arbete tillgång till förmåner så som företagshälsovård?  

Ja............................................................   

Nej..........................................................  

Osäker/ vet ej.........................................  

 

Har du fått information om hur du bör bete dig eller göra i riskfyllda situationer?  
Ja.............................................................  

Ja, i viss mån...........................................  

Osäker/ vet ej..........................................  

Nej, knappast..........................................  

Nej, inte alls............................................  
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Har du fått utbildning i lift och lyft? 
Ja.............................................................  

Ja, i viss mån...........................................  

Osäker/ vet ej..........................................  

Nej, knappast..........................................  

Nej, inte alls............................................  

 

Har du fått information och genomgång om de rutiner som finns på din arbetsplats?  
(Exempelvis gällande mediciner, hjälpmedel, hygien och andra rutiner)  

Ja.............................................................  

Ja, i viss mån...........................................  

Osäker/ vet ej..........................................  

Nej, knappast..........................................  

Nej, inte alls............................................  

 

Upplever du att det är lätt att nå din samordnare eller chef?  

Ja.............................................................  

Ja, i viss mån...........................................  

Osäker/ vet ej..........................................  

Nej, knappast..........................................  

Nej, inte alls............................................  

 
Nedanstående frågor kommer ha svarsalternativ 1-10, där 1 är jag vet inte alls eller nej jag kan 

inte påverka alls och 10 är jag har full koll eller ja, jag kan påverka helt. 

 

Känner du att du vet vad som krävs av dig i ditt arbete? 
 

1 2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Jag vet              Jag har full koll/ 

inte alls/             Jag kan påverka helt. 

Jag kan inte  

påverka alls              

 

Upplever du att du kan hantera kraven som ställs på dig i ditt arbete?  
 

1 2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Jag vet              Jag har full koll/ 

inte alls/             Jag kan påverka helt. 

Jag kan inte  

      påverka alls 
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Upplever du att du har koll kunskapsmässigt på de krav som ställs på dig i ditt arbete? 
 

1 2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Jag vet              Jag har full koll/ 

inte alls/             Jag kan påverka helt. 

Jag kan inte  

      påverka alls 

 

Upplever du att du kan kontrollera ditt arbetstempo?  
 

1 2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Jag vet              Jag har full koll/ 

inte alls/             Jag kan påverka helt. 

Jag kan inte  

      påverka alls 

 

Känner du att du hinner med allt i ditt arbete? 
 

1 2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Jag vet              Jag har full koll/ 

inte alls/             Jag kan påverka helt. 

Jag kan inte  

      påverka alls 

 

Upplever du att du kan vara delaktig i beslut rörande ditt arbete?  
 

1 2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Jag vet              Jag har full koll/ 

inte alls/             Jag kan påverka helt. 

Jag kan inte  

      påverka alls 

 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

 

 


