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Abstract 
While designing an intranet for people with mobile work there are things you have to 
consider. This thesis is aim to bring understanding to the difficulties involved in these kinds 
of situations. Our focus is to develop ideas that motivate the assistants to use the intranet. We 
have looked into the profession of personal assistants and wish to highlight their problems to 
access the intranet. And we will as well demonstrate their needs for communication. We will 
also give different proposals for differing technical solutions that will bring them access to 
the intranet.  
 
To fulfill this intention we have performed observations and interviews. Through this we got 
the opportunity to take part of the situations that differs this profession from others. During 
our study it has shown that communication between coworkers, among other things, is 
important. We claim that this knowledge is important while designing an intranet for mobile 
professions. By providing the assistants a good intranet, we hope to give them a good 
resource in their everyday work.  

 
Keywords: Effective communication management, accessibility, intranet, 
mobile work, personal assistant.  
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1. Inledning 
Utvecklingen av informationsteknik i samhället ökar hela tiden. Teknikutvecklingen har 

under bara några år karaktäriserat hela samhället. De datorer som används till olika 

uppgifter i det dagliga arbetet har blivit vår vardag (Jacobsen & Thorsvik, 2006). Det är få 

arbeten där frånvaron av informationsteknik är total. Även i yrken inom vården, där arbetet 

till största del handlar om att ta hand om människor, har den senaste teknologin slagit 

igenom (Orre, 2009). Den yrkesgrupp vi ska titta närmare på i den här studien är 

kommunanställda personliga assistenter. För tillfället saknar de tillgång till dator och 

därmed är deras arbetsuppgifter ännu inte datoriserade. 

De personliga assistenterna har ett rörligt arbete vilket försvårar möjligheten att utnyttja 

dator på arbetsplatsen. De har av den anledningen idag ingen möjlighet att läsa mail eller 

söka efter information på kommunens intranät. Cheferna inom kommunen anser att de har 

problem att nå ut med information till sina anställda och har därför valt att förnya sitt 

intranät. Hur ska intranätet bli tillgängligt för de personliga assistenterna och vad skulle 

kunna motivera dem till att använda det?  

Bakgrunden till att kommunen tagit initiativ till att genomföra en förändring av det 

nuvarande intranätet, insidan, är att tekniken utvecklats. Intranätet har idag större potential 

till att bli ett arbetsverktyg och en samarbetsplattform. Den del som här berör de personliga 

assistenterna är enbart en liten del av hela projektet.  

När det nuvarande intranätet byggdes 2005 syftade det till att i första hand vara en 

informationsportal. Kommunen har låtit IT-företaget Sogeti ta fram en förstudie. Under 

förstudien har företaget genomfört intervjuer med kommunanställda ur alla arbetskategorier, 

förutom de personliga assistenterna. Detta för att kommunen överlåtit det uppdraget till oss i 

denna studie. Såhär sammanfattade de resultatet av intervjuerna i sin rapport: 

“Insidan har överlag bra innehåll, men det är svårt att hitta och det 

man vill åt finns i olika system, det krävs ofta flera olika inloggningar 

och systemet går långsamt. Av intervjusvaren framgår att det främsta 

användningsområdet för dagens intranät är att läsa nyheter och söka 

information. Man saknar i första hand mer personanpassad 

information och bättre möjlighet att hitta kontaktpersoner med rätt 

ansvars- och kompetensområde.” 

Vilket visar på att de intranät som hittills varit i bruk har befunnit sig i informationsfasen 

(Bark, m.fl., 2000). Nu är kommunen intresserad är att ta sig vidare och utveckla ett intranät 

som fungerar som ett processtöd (Bark, m.fl., 2002. & Griffith, 2004). I kommunens 

förstudie går det att läsa följande om deras vision om det moderna intranätet: 

Den aktuella kommunens ”vision är att ta intranätet till 

integrationsfasen, där intranätet blir ett viktigt arbetsverktyg för  
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medarbetarna. Detta kan t ex innebära att intranätet integreras med 

olika verksamhetssystem.” 

Kommunen har cirka 8 000 anställda och några av dessa arbetsgrupper har ett så kallat 

rörligt arbete och saknar tillgång till dator i sitt dagliga arbete. Personliga assistenter är den 

största av dessa grupper och saknar helt tillgång till dator under arbetstid.  

Idag har de personliga assistenterna enbart tillgång till en dator som finns i deras 

samlingslokal, där de endast befinner sig kortare stunder eller inte alls. Assistenterna jobbar 

också utspridda över kommunen, vissa kan därför ha långt till samlingslokalen. Därför är det 

svårt för alla att få tid att logga in och ta del av informationen som ligger på intranätet. En 

tillgänglighet som enbart innefattar en dator på ett kontor i centrum på 241 assistenter anser 

vi inte borde klassas som tillgänglighet. Ska assistenterna ta del av intranätet krävs att 

tillgängligheten förbättras. En annan orsak till att de personliga assistenterna i nuläget inte 

tar sig tid att logga in på intranätet kan bero på bristande intresse av den information som för 

närvarande ligger där. Vi vill därför få vetskap om det bland assistenterna finns önskemål 

eller idéer på vad de anser vara intressant information i deras arbetssituation.  

Genom att intranätet i dagsläget är så pass svåråtkomligt för assistenterna krävs det något 

som verkligen motiverar dem till att logga in. Denna motivation måste vara starkare än den 

motivation som krävs för att ta del av ett lättillgängligt intranät. Även om tillgängligheten 

skulle förbättras så kommer arbetet som personlig assistent alltid handa om att ta hand om 

en annan människa. De kommer aldrig att ha samma tillgång som de som t ex sitter på 

kontor. Därför krävs det något som motiverar dem att vilja ta del av det som erbjuds på 

intranätet. Vi vill därför genom vår studie ge en nyanserad bild av vad det innebär att arbeta 

som personlig assistent. För att kommunen sedan ska ha möjlighet att utifrån vår studie 

utveckla ett intranät som motiverar assistenterna att använda det. Vi vill höja kunskapen om 

vad det innebär att arbeta som personlig assistent. Både för kommunens skull för att de ska 

få en rikare förståelse för assistenternas arbetssituation. Men även för vår egen skull, för att 

kunna genomföra denna studie. 

Vår studie är tvärvetenskaplig, då vi skriver för två skilda institutioner, informatik och 

sociologi. Det finns många likheter mellan dessa två ämnen. Informatik syftar till att ge 

förståelse för samspelet mellan människa och teknik medan sociologin handlar om kunskap 

om människor i olika sociala sammanhang. I dagens samhälle är teknikanvändandet utbrett 

och vi har en digital koppling till nästan alla våra sociala relationer.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur ett intranät kan utformas 

för att de personliga assistenterna ska utnyttja det. En viktig aspekt att ha i åtanke är att de 

idag saknar tillgång till dator under arbetstid. Vi vill även åskådliggöra vilka tekniska 

möjligheter det finns som skulle kunna generera tillgång till intranätet. 

Med denna studie vill vi understryka viktiga faktorer som bör beaktas i utvecklandet av ett 

intranät för personliga assistenter. Det handlar om faktorer som kan ge assistenterna 

anledning att besöka intranätet men även öka tillgängligheten. Vi vill belysa några  

 



 7 

assistenters visioner och önskemål om innehållet på ett intranät anpassat till deras 

yrkesgrupp.  

1.2 Frågeställningar 
För att fylla syftet med studien har vi arbetat utifrån två frågeställningar som vi anser hjälpa 

oss fylla vårt syfte. 

 

 Vilka faktorer i det dagliga arbetet påverkar användandet av intranätet hos de 

personliga assistenterna? 

 Hur kan intranätet bli tillgängligt för de personliga assistenterna? 

1.3 Disposition 
I kapitel 2 beskriver vi de metoder vi använt i studien. Detta för att du som läsare själv ska 

kunna skapa dig en egen uppfattning om studiens relevans, utformning och resultat. Därefter 

kommer kapitel 3 som är en presentation av de personliga assistenternas dagliga arbete, där 

problematiserar vi de skillnader som finns jämfört med andra arbeten. I kapitel 4 presenterar 

vi fakta om intranät och lite kommunikationsteori. Detta för att senare kunna bygga analysen 

på viss fakta och sen närma oss våra resultat. Efter det kapitlet kommer det empiriska 

materialet i kapitel 5 vilket är resultatet av våra intervjuer. Därefter presenterar vi vår analys 

av det empiriska materialet i kapitel 6 samt kopplingar till teorin. En slutdiskussion finner du 

i kapitel 7 där vi tar upp våra slutsatser, tekniska möjligheter samt avslutande kommentarer. 

I future work där vi lägger fram förslag till fortsatt arbete finner du sist i det kapitlet.  
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2. Metod 
För att närma oss problemet vi valt att fördjupa oss i fick vi börja med att tänka över vilken 

sorts information vi var intresserad av, för att få en inblick i problematiken. Då vi från början 

saknade inblick i hur de personliga assistenterna arbetar och hur de idag får information 

krävdes att vi använde oss av en metod som kunde ge oss sådan kunskap. Det finns en mängd 

olika sätt att införskaffa denna kunskap, alla har både för- och nackdelar, vilka vi kommer att 

presentera i detta avsnitt. 

2.1 Metodval 
Vi var intresserade av att få ta del av de personliga assistenternas åsikter och önskemål 

angående information på intranätet. Därför valde vi att genomföra kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. En fördel med kvalitativa intervjuer är att man kan lägga fokus 

på respondentens egna värderingar. Intervjuerna blir flexibla vilket leder till att man kan 

lägga tyngden på det intervjupersonen upplever relevant och viktigt.  

För att få en bild av det problem som den aktuella kommunen upplever gällande 

intranätet, bokade vi in ett möte med vår handledare på kommunen. Hon arbetar i projektet 

som är tillsatt för att utreda och utveckla intranätet. På mötet gick hon igenom det befintliga 

intranätet och berättade om de visioner de har inför det nya. Hon försökte även ge en bild av 

den information som de ansåg att assistenterna går miste om. Under mötet fick vi tillfälle att 

se hur intranätet ser ut i dagsläget och ställa frågor. 

”According to naturalism, in order to understand people’s behavior 

we must use an approach that gives us access to the meanings that 

guide that behavior.”  

(Hammersley & Atkinson, 1995:8)  

Hartman (2004) beskriver naturalistisk observation som en observation i en enskild eller en 

grupps människors naturliga miljö. Vi valde att göra observationer för att själva kunna bilda 

oss en uppfattning om vad arbetet som personlig assistent innebär. Frykman & Löfgren 

(1987) kommenterar problemet att distansera sig själv från alltför bekanta scener, vilket 

betyder att alternativet att enbart fråga assistenterna själva om deras arbete hade kunnat 

resultera i en helt annan utgångspunkt. Vi tolkar Hammersley och Atkinsons (1995) citat 

ovan med att genom att göra etnografiska naturalistiska observationer ville vi skapa en ökad 

förståelse för de personliga assistenternas arbetsmiljö samt deras rutiner. Detta för att skaffa 

oss en rikare förståelse för vilka möjligheter som finns, i valet av IT-artefakt för personer med 

rörligt arbete.  

2.2 Urval 
För att få tag i informanter för observationer och intervjuer tog vi kontakt med chefen för 

kommunens alla personliga assistenter. Hon lotsade oss vidare till en underchef. Vår tanke 
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var att på egen hand få genomföra ett urval. Med tanke på vår distans till deras hemort, 

behövde vi få tidsmässigt sammanhängande intervjuer vilket försvårade våra möjligheter att 

själva boka in intervjuerna. Även assistenternas arbetstider försvårade för oss att göra ett 

eget urval. Istället så att fick vi hjälp av underchefen med urvalet och kontakten med 

assistenterna. Hon anpassade urvalet efter önskningar om jämn könsfördelning och spridda 

åldersgrupper. Vårt urval blev således ett teoretiskt bekvämlighetsurval (Bryman, 2009). 

I dagsläget har kommunen 241 anställda assistenter, 32 av dem är män. Trots att det är en 

så pass ojämn könsfördelning (se tabell 1) ville vi ha en relativt jämn könsfördelning i vår 

undersökning. Med vår studie ämnar vi belysa assistenternas intresse till det intranät som 

ska utvecklas. Även om det i dagsläget finns en ojämn könsfördelning, behöver det inte 

betyda att den kommer att fortsätta existera i samma grad i framtiden. Vi ser positivt på att 

yrket personlig assistent i framtiden kommer ha en jämnare könsfördelning. Vilket även den 

aktuella kommunen hoppas på. Därför har vi valt att genomföra intervjuerna med en 

jämnare könsfördelning än den procentuella könsfördelningen som föreligger i dagsläget. Att 

genomföra intervjuerna efter hur könsfördelningen ser ut i verkligheten hade resulterat i att 

vi enbart intervjuat en man. Vi ser det som en svaghet att låta en man representera de 

resterande 31. 

 
Tabell 1. Anställda inom kommunen i åldersgrupper i 5 års intervall, uppdelat i totalt, 
kvinnor och män. 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Observationer 
Under våra intervjuer hade vi givetvis kunnat ställa frågor och på det sättet få en inblick i 

deras vardag men det hade gett oss deras syn på sitt eget arbete. Genom att istället 

genomföra observationer fick vi möjlighet att ta del av sådant som assistenterna själva 
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kanske inte anser vara relevant att berätta. Även om våra observationer inte kan ge en helt 

objektiv bild då det istället blir vår upplevelse, ansåg vi ändå att det skulle ge en neutralare 

bild då vi saknade egna erfarenheter av yrket. Det kan också ha varit en fördel i detta fall 

eftersom vi studerat informatik vilket kan ha gett oss ett bredare perspektiv rörande IT än 

många andra har. 

Meningen med våra observationer var att erhålla en större förståelse för yrket personlig 

assistent. Innan vi gick ut på fältet försökte vi motivera för oss själva vad det var vi ville få ut 

av observationen (Arvastson & Ehn, 2009:193). Vi valde att lägga fokus på att försöka se hur 

och om ett intranät skulle kunna underlätta något i deras arbete. Vi gjorde observationerna 

med nyfikenhet, vi ställde frågor om olika saker rörande det mesta som pågick. Vi valde även 

att ställa frågor om kommunikationen assistenterna emellan. Hur de får viktigt information 

och deras attityd till det intranät som finns idag, men även om möjligheterna med det nya 

intranätet.  

Vi gjorde tre observationer och fick följa tre assistenter med brukare som hade varierande 

handikapp, vilket gjorde att även deras arbetsuppgifter skiljde sig markant. Vid varje 

observationstillfälle fick vi möjlighet att prata med minst två personliga assistenter. På en 

observation fick vi följa med till en daglig verksamhet inom handikappomsorgen. Där hade vi 

möjlighet att prata med även andra inom handikappomsorgen.  

I anslutning till observationstillfällena skrev vi fältanteckningar över vad vi observerat 

men även de tankar och idéer som framkommit under observationerna. Vi ansåg att det var 

ytterst viktigt att skriva ner våra observationer så snart de ägt rum. Då vi gjort flera och inte 

ville riskera att blanda ihop de olika platserna och personerna vi träffat. Vi ville inte heller 

riskera att glömma något. 

2.3.2 Intervjuer 
Vi följde upp våra observationer med intervjuer, syftet med observationerna var att få en 

bättre inblick i deras arbete vilket gjorde det lättare att senare formulera de frågor vi behövde 

svar på. Under observationerna kom det även upp ett förslag på en tipssida. Vi betraktade det 

som en bra idé vilket gjorde att vi under intervjuerna la fram det förslaget för att se vilken 

åsikt de andra informanterna hade om detta. 

Intervjuerna valde vi att genomföra efter en intervjuguide som vi skapat, där vi försökte få 

med det vi i förväg trodde var väsentligt för vår studie. Tema 1 handlar om den personliga 

assistenten, tema 2 om attityd till teknik och tema 3 berörde visioner rörande intranät och 

dess möjligheter.  

 Tema 1 - anledningen till detta tema var att bilda oss en egen uppfattning om 

de olika assistenternas syn på sitt eget arbete och få ett hum om deras 

engagemang. Detta för att senare i analysprocessen kunna avgöra om det 

fanns någon skillnad mellan de som brann för sitt jobb och de som såg det 

som ett tillfälligt arbete, eftersom det skulle kunna påverka slutsatsen. 

 Tema 2 - behandlar assistenternas inställning till IT och teknik, och vilken 

relation de har till IT i sin vardag.  
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 Tema 3 - berör önskemål och visioner, alternativa sätt att ta del av 

information. Man kan säga att de två senare temana behandlade den 

väsentligaste informationen för vår studie. Tema 3 var extra intressant 

eftersom vi var intresserade av att få uppslag och idéer om vad som skulle 

motivera dem till att besöka intranätet. Eftersom assistenterna saknar tillgång 

till dator i sitt arbete är motivation extra viktigt, av den orsaken att det krävs 

extra ansträngning att ta del av intranätet. 

Vi valde att göra tio stycken semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2009, & Hartman, 

2004).  Vi begränsade oss till tio intervjuer med tanke på den knappa tiden som vi hade till 

förfogande. Vi utgick från vår intervjuguide eftersom vi ansåg att den skulle kunna ge oss den 

information som vi bedömde vara relevant efter vårt syfte och frågeställningar.  

Vi bokade in intervjuerna under två dagar. Vi valde att genomföra samtliga intervjuer 

tillsammans, detta praktiskt på grund av att vi endast hade ett rum till förfogande. Nackdelen 

med detta var att intervjuerna tog längre tid att genomföra men de positiva fördelarna var 

fler. Det gav oss fler synvinklar under själva intervjun vilket kan ha lett till fler följdfrågor. Vi 

fick även möjlighet att mellan intervjuerna diskutera det väsentligaste i den föregående 

intervjun. Resultatet av detta kan ha varit att vi utvecklade intervjuerna allt eftersom vi 

genomförde dem.  

Efter intervjuerna var genomförda har vi transkriberat största delen av dem, vilket 

innebär att vi lyssnat på inspelningarna och sedan skrivit ner ord för ord vad som sagts. Vi 

valde att sammanfatta ett fåtal av intervjuerna då vi avgjorde att det inte var några markanta 

skillnader i vad de informanterna sagt jämfört med de som redan transkriberats. Vid tillfällen 

då det varit aktuellt att citera en informant har vi givetvis lyssnat och ordagrant gjort 

korrekta citat. Vi valde att dela upp transkriberingen av intervjuerna mellan oss. Innan 

analysen har vi gått igenom resultatet av de nedskrivna intervjuerna. 

2.4 Bearbetning av det insamlade materialet 
Under observationerna och även intervjuerna var vi intresserade av assistenternas egna 

åsikter och tankar angående sitt arbete och intranätet. Enligt ett hermeneutiskt synsätt 

uppfattar varje människa sig själv och sin situation på ett speciellt sätt, för att då förstå dessa 

människors ”livsvärld” har vi tolkat, både verbalt och annat, för att så bra som möjligt kunna 

leva oss in deras uppfattning om sitt yrke (Hartman 2004). Det är observationerna och 

intervjuerna som ligger till grund för analysprocessen. Det var när vi renskrivit 

fältanteckningarna och transkriberat intervjuerna som vi började formulera tankar om hur vi 

skulle behandla vårt empiriska material. Det var då våra idéer om önskade resultat började ta 

form. Självklart har dessa tankar och reflektioner diskuterats mellan oss och vad vi slutligen 

kommit fram till är inte helt samstämmigt med våra ursprungliga idéer. Hartman (2004) 

beskriver att med ett modernt analytiskt tänkande försöker man klargöra vad som ligger i ett 

viktigt men problematiskt begrepp. Man gör detta genom att analysera, sönderdela, bryta ner 

begreppet i mindre mer lättförståliga beståndsdelar och på så sätt förstå begreppet. Denna 

process grundar sig i Platon och Sokrates dialoger under antiken (Hartman, 2004). Vi har 

hanterat vår analysprocess på ett liknande sätt. Genom att dela upp problemen i mindre 
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beståndsdelar för att sedan kunna föra en dialog. På så sätt anser vi att analysen utvecklats 

under hela arbetet. Under denna process har vi våndats ett flertal gånger och ifrågasatt ifall vi 

glömt någonting viktigt eller helt missat någon central synvinkel. 

Vår studie utgår inte helt från den induktiva metoden. Men vi har precis som den 

induktiva metoden innebär börjat med att göra observationer där vi försökt vara 

teorineutrala (Hartman, 2004). Vi har i förväg inte utgått helt från teorier utan låtit det 

empiriska materialet styra vilken teori vi valt att utgå från. Dock hade vi redan innan våra 

observationer och intervjuer en del teori färdig eftersom vi visste studiens riktning på ett 

ungefär. Vi anser därför att vi snarare har utgått från den abduktiva ansatsen där det sker en 

växelverkan mellan empiri och teori (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

2.5 Metodkritik 
Det är valet av metod som avgör vilka slutsatser man i slutändan kan dra. Alla metoder har 

sina begränsningar. Även våra val av metoder har sina brister. Ett exempel på en sådan 

begränsning är att den inte ger möjlighet till generalisering eller att finna samband. Vi kan 

heller aldrig ställa oss helt objektiva till vår studie, vi kommer alltid att vara en del av den. Av 

den anledningen att vi använt oss av vad Bryman (2009) kallar för ett bekvämlighetsurval, 
vilket går ut på att vi använt oss av de personer som funnits tillgängliga. Trots att vi anser att 

det funnits den spridning både gällande kön och ålder som vi önskat. Tanken från början var 

att slumpmässigt få välja ut tio assistenter där vi fördelat kön jämt och åldern jämt över 

åldersgrupperna. Att få göra ett sådant urval och sedan få de utvalda informanterna att ställa 

upp för intervjuer kan vara komplicerat och tidskrävande, vilket gjorde vårt val av 

bekvämlighetsurvalet enkelt.  

Då vi valt att göra öppna observationer har vi fått möjlighet att ta del av några personliga 

assistenters dagliga arbete. Deras agerande och hanterande av olika situationer kan vara 

betydligt mer ansträngt när de varit medvetna om att de blir observerade. Även om 

assistentens agerande är relativt avslappnat så är det är också svårt för observatören att göra 

observationer helt objektivt. Det blir alltid observatörens subjektiva upplevelse och tolkning 

av fältet.  

Kan vår egen syn på IT ha påverkat informanterna under intervjuerna? Så kan det givetvis 

vara, vi båda två är väldigt öppna för ny teknik och vår vardag är uppbyggd runt den. 

Självklart kan vår utbildning medverka till att vi har svårt att se de problem som tekniken kan 

skänka andra, men den kan även ha resulterat i en större insikt i detta. För oss är det inte ett 

problem att lära sig hantera nya tekniska artefakter. Vi testar oss fram och lär oss på så sätt 

hantera dessa, andra kan givetvis behöva lära sig detta genom utbildning eller en genomgång. 

Alla har inte den nyfikenhet som krävs för att lära sig på egen hand. Men samtidigt har vår 

utbildning gett oss kunskap om dessa olikheter, en insikt i att vissa inte vågar testa sig fram i 

rädsla för att något ska gå sönder och sluta fungera. 

Har det någon betydelse att vissa informanter inte själva tog upp förslag som exempelvis 

forumet eller tipssidan? Vår mening var inte att vi påverka informanterna utan snarare 

inspirerade. Vi tror inte det påverkat vår studie negativt på grund av att när informanterna 

kom till intervjun visste de inte vad intervjun skulle beröra eller att projektet inom 



 13 

kommunen dragits igång. Hade informanterna fått information om detta tidigare så 

förmodar vi att de hade kunnat komma med fler förslag. Eftersom att tanken om ett nytt 

intranät då skulle ha infunnit sig tidigare. Det var enbart de som vi observerat som hade haft 

tid att fundera på ett nytt intranät. Efter intervjuerna lämnade vi en lapp med vår 

kontaktinformation till informanterna, och sa att om det senare dök upp någon tanke kunde 

de gärna höra av sig. Ingen av informanterna gjorde detta, vilket kan visa på att de inte hade 

några tankar om intranätet efter intervjun eller att de släppte ämnet så fort de lämnade 

rummet. 

2.6 Avgränsningar 
Vi har valt att inte lägga någon större vikt en teknisk fördjupning. Vilken sorts teknik 

intranätet kommer att bygga på i slutändan är utanför uppsatsen syfte och är ej är relevant 

för vår frågeställning. Med vår studie vill lägga fram en bild av vad kommunen bör ha i 

åtanke vid designarbetet av sitt nya intranät. De som sedan ska verkställa intranätet besitter 

även en större teknisk kompetens om detta än vi hinner skaffa oss under denna studie.  

Vi har valt att begränsa de teorier och den tidigare forskningen som vi tar upp i denna 

studie. Genom att göra det valet har vi gett assistenternas yrkessituation mer utrymme. Vi 

anser att denna studie skulle kunna ses som en förstudie för kommunen, och därför borde 

den fokusera på assistenterna och den problematik som skiljer assistenterna från de övriga 

kommunanställda. Eftersom det redan genomförts en förstudie som berör de andra 

yrkesgrupperna inom kommunen vill vi lyfta fram de personliga assistenterna.  

2.7 Etiska principer  
Under hela uppsatsens gång har vi utgått från humanistiska och samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets (HSFR) etiska principer. Vi har haft HSFRs etiska principer i åtanke under 

hela uppsatsprocessen i allt från kontakt med informanter och andra aktörer, som chefer och 

andra kommunalanställda, till analysprocess och diskussionen. HSFRs etiska principer 

innehåller fyra grundläggande krav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att alla deltagare informerats om syftet. Detta har vi uppfyllt 

genom att vi muntligt informerat dem om detta innan intervjuerna. Informanterna har även 

informerats om att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

sin medverkan utan förklaring när som helst. 

Samtyckeskravet syftar till att informanterna har rätt att själv bestämma om de vill delta i 

undersökningen. I detta vårt fall har deltagarna blivit tillfrågade av en chef som vi haft 

kontakt med. Chefen har frågat deltagarna och de har frivilligt ställt upp. Även brukaren har 

gett sitt medgivande. 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som samlats in rörande informanterna 

ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Uppgifter som kan röja informantens 

identitet ska förvaras så att ingen utomstående kommer åt dessa. Vi har i studien 

avidentifierat samtliga deltagare samt förvarat materialet från både observationerna och 

intervjuerna så att ingen utomstående haft tillgång till det. 
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Med nyttjandekravet menas med att de uppgifter som samlats in om informanten endast får 

användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  Vi kommer att omintetgöra 

ljudfilerna från intervjuerna.  

Utöver dessa krav har vi även tagit hänsyn till individskyddskravet som innebär att individen 

inte får utsättas för kräkning, förödmjukelse, fysisk eller psykisk skada (Vetenskapsrådet, 

2002). 

3. Att arbeta som personlig assistent 
Personlig assistent är ett yrke som inte funnits så länge. Det var när lagen om stöd och service 

för vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387) och lagen om assistentersättning (LASS, 

1993:389) trädde i kraft 1993 som yrket personlig assistent började bli vanligare. Det kan 

vara en orsak till att det fortfarande är svårt att beskriva vad som ingår i en personlig 

assistents arbetssysslor. Yrket definieras mycket av den brukare man arbetar hos och vad 

denne inte själv klara av. Brukaren är den person som har ett handikapp som gör att denne 

inte klarar av vardagen på egen hand. Handikappet kan vara fysiskt, psykiskt eller en 

kombination av båda. Vissa brukare klarar sig själva i vissa situationer medan andra har 

assistans dygnet runt. Det är därför svårt att beskriva en vanlig arbetsdag för en personlig 

assistent. Det finns assistenter som jobbar enbart dagtid medan andra har scheman där 

arbetspassen täcker ett helt dygn. Det finns ingen arbetsbeskrivning som innefattar alla 

personliga assistenter. Assistentens eget förhållningssätt till sin brukare varierar också 

mellan assistenterna. Vissa assistenter kan ha en relation till sin brukare som liknar vänskap 

medan andra enbart ser det som ett arbete.  

 
Bild 1. Följande förklaring av den personliga assistenten hittar man på den aktuella 
kommunens hemsida.  

3.1 Vissa assistenter arbetar i poolen eller patrullen 
Det vanligaste är att en personlig assistent arbetar hos en eller två brukare. Hos en del 

brukare krävs det vid vissa tillfällen dubbelbemanning. Hos dessa brukare kan assistenterna 

antingen dubbla inom arbetslaget eller så kommer det en assistent ur patrullen. Patrullen 

består av en grupp assistenter som är anställda av kommunen för att rycka in vid kortare 

insatser och schemalagda dubbelbemanningar. Assistenterna som arbetar inom patrullen 

hinner vara hos flera brukare under sina arbetspass. Patrullen har tillgång till ett eget kontor 

med dator där de med lätthet kan läsa mail och surfa på intranätet. Patrullen har även en 

gemensam arbetsmail där de får information om förändringar i arbetet de bör känna till.  

Det finns även en grupp assistenter som arbetar i något som kallas poolen, de finns för att 
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kunna bemanna om en ordinarie assistent sjukanmäler sig eller tar ut VAB (vård av barn). I 

poolen går assistenterna på fast schema med dag, kväll och helgtjänstgöring. Om de inte blir 

inbokade på frånvaro har de andra uppgifter att sköta. För att nämna några städar de 

assistentlokalen, sköter om bilarna samt hjälper cheferna under helgmorgnar att svara i 

jourtelefonen. 

3.2 Psykiskt krävande 
Under våra fältstudier har vi observerat att många av assistenterna anser att det är ett 

psykiskt krävande arbete. Alla människor kan nog känna igen sig i att det är jobbigt att 

släppa in människor i sitt liv och att det kan vara krävande att umgås med en annan person 

dygnet runt. Detta gäller givetvis brukaren som tvingas släppa in flera assistenter i sin 

vardag. Man får förvisso inte glömma att även assistenten tvingas umgås med sin brukare 

ofta och under lång tid. Assistenten måste hitta en balans där han eller hon kan finnas till för 

brukaren men måste samtidigt försöka ge brukaren personligt utrymme i den mån det går.  

3.3 Brukarens hem eller assistentens arbetsplats? 
Den personliga assistenten har inte enbart en arbetsplats. Assistenten utför sitt arbete i 

brukarens hem men även på alla andra platser där brukaren befinner sig. Hos de brukare 

som kräver assistans dygnet runt kan det finnas ett rum med säng. I vissa fall finns det även 

tillgång till egen toalett för de personliga assistenterna, detta är dock inget krav som ställs på 

brukaren. De flesta brukare har en helt vanlig lägenhet som blir assistenternas arbetsplats. 

Arbetsförhållandena skiljer sig från de flesta andra arbetsplatser. Hos de flesta andra 

arbetsgivare finns en personaltoalett som de anställda kan bruka under arbetstid. Den 

personliga assistenten tvingas oftast låna sin brukares toalett. Desamma gäller fikaraster. På 

de flesta arbetsplatser har personalen avsatt tid för lunch- och fikaraster, det finns även 

fikarum att tillgå. En personlig assistent har inte tid för fikaraster på samma sätt, utan 

tvingas äta när det finns tid. Att lämna arbetsplatsen för lunch någon annanstans är 

otänkbart. Vare sig den personliga assistenten äter lunch eller sitter ner för att dricka ett glas 

vatten tvingas assistenten alltid vara lyhörd och uppmärksam på ifall brukaren vill eller 

behöver något. Under arbetstiden kan den personliga assistenten aldrig helt koppla bort 

arbetet och slappna av. Ett arbetspass som kan vara allt mellan några timmar till ett dygn 

långt. Utöver de tunga psykiska påfrestningarna så finns det även andra mer positiva saker 

som särskiljer den här yrkesgruppen från andra. Exempelvis kan man som personliga 

assistent få sitta i solen i flera timmar, gå på bio eller hockey. 
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Bild 2 & 3. Exempel på assistans i vardagen. 

3.4 Hur mycket ska man hjälpa, vad är ”lagom”? 
En sak som vi fick upp ögonen för under våra observationer var de olika dilemman som en 

assistent kan stöta på. Dessa dilemman grundar sig i, som vi tidigare nämnt, att det inte finns 

någon uttalad arbetsbeskrivning. Under observationerna fick vi uppleva ett dilemma som 

exempelvis en assistent åt en äldre dam, som inte längre klarar av att tvätta, kan råka ut för. 

Där ingår det i arbetet att tvätta hennes kläder. Men vad ska assistenten göra med hennes 

mans kläder som även de ligger i tvättkorgen? Ska assistenten tvätta även dem eftersom 

brukaren brukade tvätta dem innan hon blev sjuk? Eller ska assistenten låta dem vara 

eftersom hennes man inte är i behov assistans? Det är meningen att man ska göra det 

brukaren inte själv klarar av, men utan att låta sig utnyttjas. Vare sig det handlar om 

personlig hygien eller om hjälp att ta sig till en konsert så fungerar assistenten som brukarens 

förlängda arm. De är anställda för att göra det brukaren inte klarar på egen hand. Även om 

man skulle välja ut en specifik assistent så skulle det vara svårt att skriva en 

arbetsbeskrivning. Arbetsuppgifterna varierar beroende på hur brukaren mår, som indirekt 

kan påverkas av exempelvis årstiderna, var denne befinner sig i livet eller vilka intressen 

brukaren har. Under en av observationerna fick vi träffa en brukare som under vinterhalvåret 

ofta var nere eller deprimerad, men som under sommaren blommade upp. Dennes assistent 

berättade att arbetet var väldigt tungt under vintern på grund av detta, men under sommaren 

var arbetet mycket lättare och inte lika psykiskt påfrestande. 

3.5 Den fysiska arbetsmiljön 
Arbetsmiljön påverkas självklart av brukaren. Under en observation berättar assistenten hur 

brukaren vissa perioder vägrar att städa. Vilket leder till att assistenterna tvingas arbeta i en 

ohälsosam miljö. Kan brukaren i viss mån städa är det inte assistenternas uppgift att göra 

det. Röker en brukare i lägenheten så påverkas arbetsmiljön negativt för assistenterna. Under  
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en av observationerna fick vi själva erfara detta. Assistenten sa såhär angående sin brukares 

fritid: 

”Hans största intresse är att röka” 

Assistenten berättade att det hade varit ett problem att vissa assistenter som arbetade där 

tidigare lät brukaren röka inomhus. De har nu i arbetsgruppen tillsammans med brukaren 

kommit fram till vissa regler som ska gälla. De har även satt upp regler om att den som bryter 

mot dessa regler måste kunna ta de konsekvenser de tillsammans satt upp. Att brukaren inte 

har någon skyldighet att anpassa sig i sitt eget hem kan givetvis bidra till problem, men i 

detta fall har de tillsammans lyckats komma fram till vissa rutiner. Rutiner är viktigt för att 

arbetet hos brukaren ska fungera bra. Det gäller att alla assistenter som jobbar hos en 

brukare är med och följer de rutiner som de tillsammans satt upp. Vare sig det gäller 

städning, diskning eller hur mycket en brukare har råd att röka per dag. Arbetar man som 

assistent hos en brukare med stark vilja gäller det att alla assistenter vet vad som gäller och 

kan säga ifrån. 

3.6 Utbildning 
En av de assistenter vi observerat läste assistentlinjen på en folkhögskola i kommunen 

innan hon började arbeta som assistent. Hon berättar att det inte är något tvång för att få 

börja arbeta som assistent, men hon anser att det är skönt att ha det med sig i arbetet. I 

kursinnehållet för utbildningen står det att den ska ge allsidiga kunskaper i hur det är att 

arbeta med människor som är i behov av personlig assistans. Fokus ligger hela tiden på den 

process som sker under lektionerna, där teoretiska och praktiska övningar blandas. 

Tonvikten ligger hela tiden på förhållningssättet i mötet mellan den som assisterar och den 

som behöver assistans. På Solviks folkhögskolas hemsida kan man även läsa några av de 

frågeställningar som tas upp under assistentutbildningen, två av dessa är: 

 

 Hur ska man hantera ett förtroende? 

 Hur mycket ska man hjälpa, vad är ”lagom”? 

 

Assistentlinjen har tidigare enbart sträckt sig över en termin men har nu utökats till att 

omfatta det dubbla. Detta kan visa på att yrket personlig assistent håller på att stärkas till 

något som är mer accepterat, att det inte ses som ett jobb för vem som helst. En ettårig 

utbildning pekar på att det är ett viktigt arbete som kräver viss kunskap. 

3.7 Sekretessens bestämmelser  
När du arbetar som personlig assistent innebär det att du tar hand om en annan människa. 

Arbetssituationen för en personlig assistent kan vara väldigt påfrestande för både brukaren 

och assistenten. Då den personliga assistenten kan vara delaktig i stora delar av en brukares 

privatliv är det givet att det finns en sekretess som ska följas. Den lag som de personliga 

assistenterna går efter är LSS (1993:387), lagen om stöd och service till vissa 
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funktionshindrade. Denna lag är en utbyggnad av socialtjänstlagen och den ersatte 

omsorgslagen 1994. Det finns bestämmelser i LSS att den personliga assistenten inte får yttra 

sig om någonting som den aktuella brukaren, dennes familj eller vänner kan ta illa upp av. 

Sekretessen är viktig för att brukaren ska känna sig trygg och så bekväm i situationen som 

möjligt. Samtidigt kan den påverka den personliga assistenten negativt. När du arbetar inom 

socialtjänsten eller i andra liknande arbetssituationer som kan vara psykiskt påfrestande, är 

det viktigt att få prata och rådfråga sina kollegor. För de personliga assistenterna är det svårt 

att veta vilka som anses vara deras kollegor som de kan prata med. Ifall det finns 200 

kommunanställda personliga assistenter är då alla de kollegor? Eller är kollegor endast de 

som jobbar med samma brukare? Men då finns det de som är ensamma om en brukare, vilka 

får dessa då prata med? Och vad får de diskutera med sina kollegor, vad får de inte prata om? 

Hur kan de dela med sig av sina erfarenheter för att kunna utvecklas och utveckla varandra?  

3.7.1 Sekretesslagen  
I sekretesslagen i kapitel 7 § 4, som gäller de kommunanställda personliga assistenterna, står 

det på följande sätt: 

”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds 

personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 

utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider 

men.” 

Den aktuella kommunen har förklarat detta med att det är förbjudet för de personliga 

assistenterna att yttra sig, vare sig det gäller muntligt eller skriftligt, om upplysningar 

angående den enskilde brukaren. Ingen information som på något vis kan skada brukaren 

eller dennes anhöriga, får den personliga assistenten föra vidare till andra. Kommunen i 

detta fall menar på att lida men innebär att den som blivit omtalad har upplevt psykiskt eller 

fysiskt obehag. Detta kan gälla både den aktuella brukaren men även vänner och familj till 

denne. Uppgifter så som adress och telefonnummer kan tänkas vara helt oskyldigt men 

behöver inte uppfattas så av alla. Därför menar kommunen att det är viktigt att den 

personliga assistenten alltid ser till att få brukarens samtycke vid utlämning av uppgifter. 

Oberoende av vad det handlar om. Det kan vara svårt att definiera vad som ingår i lida men, 
men det är inte den personliga assistentens uppgift att avgöra detta utan det är brukarens 

beslut. 

3.7.2 Tystnadsplikten kollegor emellan 

När det gäller tystnadsplikt för de personliga assistenterna, mellan kollegor och överordnade 

skriver den aktuella kommunen, att grundregeln säger att information inte får lämnas till 

någon som inte har med den aktuella brukarens situation att göra. Kommunen skriver dock 

att det är okej att lämna ut viktig information till andra assistenter som arbetar med samma 

brukare. Det står även skrivet att den personliga assistenten har rätt att vända sig till sin 

arbetsledare eller chef för att prata om eventuella problem som kan finnas i arbetet. 



 

 
19 

3.7.4 Etisk problematik 

Den lag som gäller kan vid vissa tillfällen skapa problem för den personliga assistenten, då 

det kan dyka upp etikfrågor. T ex om den personliga assistenten känner behov av att prata 

och diskutera händelser eller situationer som uppstår på arbetet, och som på något vis kan 

vara psykiskt påfrestande för den personliga assistenten. Den personliga assistenten kan 

uppleva svårigheter och kan vilja ta hjälp av någon med mer erfarenhet av liknande 

situationer. Genom att dela med sig av problemet till någon annan personlig assistent 

innebär detta att han eller hon bryter mot sekretesslagen. Om inte den andra är involverad i 

samma brukare. Assistenterna får sällan möjlighet att träffa varandra och diskutera sitt jobb 

då risken finns att någon utanför en viss brukare kan förstå vem brukaren är. 
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4. Intranät & olika sorters kommunikation 
I det kommande teoriavsnittet har vi valt att skriva om vad intranät från början hade för syfte 

samt lägga fram olika syner på vad ett intranät kan vara. Detta för att få en inblick i vad ett 

intranät kan innebära för dess användare och dess möjlighet till olika innehåll.  

4.1 Att tänka på under designarbetet av ett intranät till personliga 
assistenter 
Det finns många olika faktorer som bör övervägas i designandet av ett intranät. I det här 

kapitlet kommer vi att ta upp några aspekter som vi anser bör tas i beaktning.  

Man kan ha olika inställningar till hur man ser på digitala artefakter. Håller man med den 

tekniska determinismen om att tekniken är ett dött ting, då behöver man inte vara orolig för 

att det nya intranätet ska påverka de personliga assistenterna på något sätt. Vi anser dock att 

genom att införa ett nytt system eller som i detta fall ett intranät så påverkas människor. 

Under utvecklingsarbetet av ett nytt system kan man inte veta hur det påverkar olika 

människor, det viktigaste är att veta att det gör det. En annan viktig aspekt är att se de 

skillnader som finns mellan att kommunicera genom en dator och att göra det öga mot öga. 

Här är det viktigt se kommunikationsmöjligheternas olika för- och nackdelar. De rationella 

modellerna tar upp olika faktorer som påverkar medieanvändandet. Den vi anser viktigast i 

den här situationen är tillgång till medier, eftersom assistenterna har nästintill ingen tillgång 

i dagsläget. Får de inte en bättre tillgång kommer de inte använda sig av det nya intranätet 

heller. De sociala modellerna pekar på att användandet kan påverkas av medarbetares 

inställning till mediet. En positiv inställning kan leda till att ett nytt intranät får bättre 

förutsättningar. Detta kan vara bra att ha i åtanke vid implementeringen av intranätet.  

För att undvika att göra användarna besvikna och missnöjda med intranätet från första 

början, bör man se till att gapet mellan deras förväntningar och vad systemet faktiskt 

erbjuder är så litet som möjligt. Därför är det viktigt i utvecklingsarbetet att ta reda på vad de 

tilltänkta användarna förväntar sig, behöver och även att veta på vilken teknisk nivå de ligger. 

För att skapa en djupare förståelse för dessa aspekter kommer vi att i efterföljande kapitel 

presentera teorier och relevant fakta rörande denna problematik. 

4.2 Vad är ett intranät? 
“ An Intranet is a communication infrastructure. It is based on the 

communication standards of the Internet and the content standards of the 

World-Wide Web. Therefore, the tools used to create an Intranet are 

identical to those used for Internet and Web applications. The distinguishing 

feature of an Intranet is that access to information published on the Intranet 

is restricted to clients in the Intranet group. Historically this has been 

accomplished through the use of LANs protected by Firewalls. More recently 

technology has begun to make restricted access feasible in shared 

environments. The advent of virtual firewalls will extend the concept of an 
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Intranet, but the basic distinguishing feature will remain the protected 

environment, be it real or virtual, for the Intranet information.“  

- Telleen, S. 2000 

Sommaren 1994 myntade Steven Telleen termen IntraNet. Han förklarade intranätet med 

ovanstående definition. De första intranäten skapades i början av 1990-talet. De användes 

mestadels som kommunikationskanal eller arbetsverktyg. Ett intranät kan ses som ett internt 

internet inom en organisation, som skyddas av brandväggar från obehörigt intrång. Det finns 

de som anser att mail inte ingår i begreppet intranät men med den definitionen att intranät 

är en avgränsad del av internet så bör mail ingå (Bark, m.fl., 2002). 

Ett intranät kan vara det man gör det till. Man kan se det som enbart en sida med 

information, men det finns oändliga möjligheter. Det är möjligt att skapa funktioner för ett 

intranät som gör det oumbärligt i arbetet. Det finns två aspekter på hur ledningen i en 

organisation kan få sina anställda att använda intranätet, man kan antingen lägga ut 

information som tidigare funnits på andra ställen för att de anställda sedan ska vara tvungna 

att använda det. Men ett bättre alternativ är att skapa ett intranät som förenklar eller 

effektiviserar arbetet. Sådana funktioner motiverar anställda till användning genom egen 

vinning.  

4.3 Vad & på vilket sätt kan IT påverka? 
Det kan vara svårt att säga exakt vad ett intranät är. Det beror på vem man frågar och vilken 

syn man har på informationsteknik. Men det kan också bero på att det kan vara nästan vad 

som helst.  

Man kan se på teknik som ett verktyg som man kan ta upp, använda och sedan lägga 

tillbaka. Vissa anser att teknik inte kan besitta egenskaper som god eller ond. Ser man på 

teknik på det sättet faller man under uttrycket teknisk sömngång, technological 
somnambulism (Löwgren & Stolterman, 2004). En svaghet i det synsättet är att man blundar 

för de förändringar i samhället och människors liv som tekniken medför. Motsatsen till 

teknisk sömngång är den tekniska determinismen. Summariskt säger den att tekniken är en 

oberoende faktor i samhällsutvecklingen, där tekniska förändringar ger upphov till sociala 

förändringar (Löwgren & Stolterman, 2004 & Heide, 2002). Den informationstekniska 

determinismen har en lång historia inom kommunikationsvetenskapen och antar att det är 

tekniken i sig som bestämmer sociala och kulturella förändringar (Heide, 2002). I 

utformandet av ett intranät bör man alltså vara medveten om att det kan förändra 

människors liv och kan leda till sociala förändringar. Men samtidigt kan man inte anta att 

införandet av exempelvis ett intranät kommer att leda till önskade förändringar inom 

organisationen. I den mesta litteraturen om informations- och kommunikationsteknik och 

organisationer finns det ett kausalt tänkande. Det vill säga att införandet av sådan teknik 

automatiskt leder till vissa önskade effekter. Detta kan till stor del bero på en syn på 

kommunikation som är allt för teknisk och instrumentell. Problematiken handlar alltså om 

att kommunikationsprocessen ofta tas för givet och en avsaknad av problematisering kring 

informationsbegreppet (Heide, 2002). 
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4.4 Användarnas syn & förväntningar på intranät 
Tredinnick (2004) skriver att det är tre saker som i huvudsak är viktigast för användare av 

intranät. Intranätet ska ha en bra sökmotor, det ska vara lättnavigerat och informationen på 

intranätet ska vara relevant och uppdaterad. Jungermann och Larsson (2002) anser också att 

möjligheten till sökning är viktig. Men nämner även andra funktioner som användare önskar 

att intranät ska stödja, så som publicering, interaktion, transaktion och möjlighet att lagra 

kunskap. 

Tredinnick (2004) delar även in användarna i sex olika kategorier: Expertanvändare, 

rutinerade, ämnesorienterade, processknarkare, internetblyga och osynliga. Vi kommer här 

att hoppa över de tre första kategorierna och beskriva de tre sistnämnda eftersom de är 

vanligast förekommande. Till processknarkare hör de som lär sig exakt hur de ska klicka för 

att göra det de ska, men de skulle aldrig klara av att göra samma sak i en annan miljö. 

Internetblyga har dåligt självförtroende när det gäller teknik. De använder bara intranätet 

när de absolut måste och går det inte deras väg ger de lätt upp. De osynliga är av 

uppfattningen att intranät inte är något för dem och att det inte har något med deras arbete 

att göra. Dessa relativt okunniga grupper av människor tillhör alltid majoriteten. 

Om det uppstår ett gap mellan det användarna förväntar sig, när de föreställer sig ett 

intranät och det utvecklarna tänker under utvecklingen av intranätet, uppstår det missnöje 

hos användarna och de upplever låg tillfredsställelse (Tredinnick, 2004). Därför är det viktigt 

att i så stor mån som möjligt försöka uppfylla användarnas förväntningar. 

 

4.5 Skillnader mellan datormedierad & öga mot öga-
kommunikation 
Ofta kan man prata om egenskaper som tidsmässig- och rumslig frihet hos datormedierad 

kommunikation. Att kommunikationen kan ske asynkront, dvs. att mottagarna inte behöver 

vara uppkopplade mot systemet samtidigt för att kunna kommunicera eller ta del av 

information. Men kommunikationen kan även ske synkront genom t ex chatt. Andra 

egenskaper är att personer själva kan välja om de vill ta del av informationen, det är valfritt 

att besöka en hemsida eller ett intranät. Samtidigt är det med digitala medier lättare att nå ut 

till flera personer på en gång än genom direkt kommunikation. Det går även att välja om man 

vill kommunicera en till en, en till flera eller flera till flera. Datormedierad kommunikation 

har även fördelen att en användare kan distribuera information till alla andra medlemmarna 

i organisationen. Man behöver inte identifiera de andra medlemmarna för att kommunicera. 

En annan fördel är sökbarheten, användare kan själva söka efter information eller personer 

(Heide, 2002).  

Daft och Lengel (1984) har en teori som de kallar media richness, där definierar de ett 

mediums möjlighet att påverka mentala framföranden inom en viss tidsperiod. Hur pass rika 

olika medium är beskriver Daft och Lengel (1984) på följande sätt med fyra punkter: 

 

 

 



 

 
23 2
3 

1. Möjligheten till direkt återkoppling. Detta ger kommunikatörerna möjlighet att 

tillsammans skapa en gemensam förståelse. 

2. Mediets kapacitet till att ge ledtrådar som exempelvis kroppsspråk, tonfall och 

röstläge.  

3. Att kunna använda sig av ett så naturligt språk som möjligt hellre än siffror. 

4. I hur stor mån mediet tillåter personlighet, jämförelsevis personliga brev och 

standardiserade PM. 

Enligt denna teori ses kommunikationen effektiv när man väljer medium med tillräcklig 

kapacitet efter uppgiftens tvetydighet. Är det en situation där det enbart handlar om 

kvantifierad data bör man välja ett fattigt medium för så effektiv kommunikation som möjligt  

(Daft & Lengel, 1984 & Heide, 2002). När man utvecklar ett intranät är det viktigt att ha 

detta i åtanke under utvecklingen för att inte skrämma bort användarna med ett för 

avancerat medium men ändå utveckla ett medium som uppfyller de krav som ställs på det. 

 

 

Figur 1. Media richness model syftar till att beskriva kommunikationsmedium genom dess 
förmåga att återge information som skickas över det samt effekten av detta. 
 

Mediekommunikation kan med teorin om media richness ses som mindre rik 

kommunikation (se figur 1). Men det finns dock kapaciteter och funktioner som inte existerar 

i öga mot öga-kommunikation. Några av dessa funktioner är adressering, man kan adressera 

meddelanden och information till ett kommunikationsutrymme, t ex en diskussionsgrupp 

där intresserade kan ta del av det. Andra fördelar är lagringen och återhämtningen, den 

kontinuerliga dokumenteringen går inte att jämföra med öga mot öga-kommunikation. 

Datormedierad kommunikation kan även kontrolleras och manipuleras, en organisation 

väljer vilka medlemmar som ska få tillgång till datorer och information (Heide, 2002). Ett 

experiment av Short, Williams & Christie (1976)  har visat att vissa medier är mer lämpade 

för vissa situationer än andra. Konfliktlösning kräver t ex medier med hög social närvaro. 
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4.6 Rational choice model & social influence model of media use 
Det finns i huvudsak två varianter av teorier gällande människors användning och inställning 

till medier: rational choice models och social influence model of media use. Vi kommer 

förklara närmare vad dessa begrepp innebär. 

De rationella modellerna är de som förekommer oftast. Medieanvändning förklaras som 

en funktion av flera olika faktorer, så som ”tillgång till medier, tillgängliga 

kommunikationspartners, erfarenhet av mediet, tids- och kostnadsfördelar samt 

kommunikationsuppgiftsbehov” (Heide, 2002:72). Heide menar att den rationella modellen 

går ut på att användarna matchar kraven på mediet med vad som är lämpligt för 

kommunikationsuppgiften. Det ultimata är när kommunikationsmediet inte har mer 

kapacitet än vad uppgiften kräver1 (Heide, 2002). Till rational choice hör även Daft och 

Lengels (1986) teori om media richness som vi tidigare beskrivit.   

Teorin social influence model of media use hör till den lite senare forskningen och berör i 

högre grad hur valet av medier influeras av sociala relationer och organisationsstrukturer. 

Denna forskning har visat att kommunikationen används på sätt som inte stöds av den 

rationella teorin. Undersökningar har visat att mail ofta används vid konfliktlösning och 

förhandling. Phillips och Eisenberg (1993) skriver om att valet av mail kan bero på många 

olika orsaker. En orsak är att det är effektivt, man kan spara tid genom att slippa väntetider i 

telefon. Man kan använda mail för att symboliskt visa att man är positivt inställd till datorer. 

Man kan strategiskt utnyttja mediets brist på kommunikationsledtrådar. Man kan även 

använda sparade mail i datorn som bevis på vad som sagts. 

Den sociala påverkansmodellen har utvecklats av Fulk m.fl. (1990), i jämförelse med det 

rationella perspektivet undersöker de på en extensiv samling faktorer gällande val av media 

och dess konsekvenser för organisationerna. Teorin lägger fram en syn som baseras på att 

människors uppfattning om medierna både är subjektiva och socialt konstruerade och 

bestäms av mediet objektiva egenskaper. En av de slutsatser som Fulk m.fl. (1990) drar är 

sociala kontextvariabler, så som att användarnas uppfattning om ett medium påverkas av 

medarbetares syn på detta medium. Även Orre (2009) tar upp detta, han skriver att 

arbetskulturen påverkar hur teknologin används och involveras i arbetet. Kontinuerligt 

formar arbetsskulturen idéer och motiverar gruppen som kollektiv i mötet med ny teknik 

(Orre, 2009). 

4.7 Intranätets olika faser och karaktärer 
Ett intranät kan genomgå olika faser. Den första kan beskrivas som en ren informationsfas, 

information kan publiceras på ett sätt som kan liknas vid en elektronisk anslagstavla. 

Informationen här har en allmän karaktär men det kan även finnas statisk information om 

organisationen och dess verksamhet. Denna fas kan ses som ett komplement till de andra 

kommunikationskanalerna (nyhetsbrev, personaltidning mm) i organisationen (Bark, m.fl., 

2002). I fasen som vanligtvis kommer efter den fasen utvecklas intranätet till ett processtöd. 

                                                        

1 För mer information och tidigare forskning se Short, Williams & Christie (1976) 
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Detta sker när det börjar skapas applikationer som knyts till den dagliga verksamheten (Bark, 

m.fl., 2002. & Griffith, 2004). I den fasen kan även intranätet användas för att stödja 

tvärfunktionell kommunikation genom funktioner som t ex diskussionsgrupper. Tanken med 

detta är att det på sikt ska kunna uppstå synergieffekter. 



 

 
26 2
6 

5. Resultat av intervjuerna 
Under våra intervjuer framgick det tydligt att nästan ingen av informanterna hade besökt 

intranätet. Tre av tio hade besökt det enbart en gång. En av informanterna arbetar i patrullen 

och har därför tillgång till dator dagligen, där intranätet finns som startsida. Resterande sex 

informanter hade aldrig besökt intranätet. Det är tydligt att ingen, förutom assistenten som 

arbetar i partullen, som har någon aning om vilken information som finns på intranätet. 

Vissa verkar ha fått lite sporadisk information om att intranätet existerar men ingen har 

någon djupare kunskap om innehållet.  

När vi under intervjuerna ställde frågor om vad de ansåg vara värdefull information gav 

flera informanter exempel på information som redan finns tillgänglig. Detta tyder på att 

kommunen i fråga gett undermålig information om det redan existerande intranätet. Att de 

tre som besökt intranätet enbart gjort det en gång, tyder på att intranätet inte uppfyller deras 

förväntningar. Alternativt att det innehåll som finns där inte motiverar dem tillräckligt 

mycket för återbesök då intranätet är svåråtkomligt. Ett intranät som anses bra och dit 

användarna återvänder måste uppfylla vissa krav. Vi skrev tidigare om Tredinnick (2004) 

som ansåg att de tre viktigaste sakerna för en användare av ett intranät är:  

 En bra sökmotor  

 Att det är lättnavigerat  

 Att informationen är relevant och uppdaterad 

Intranätet i dagsläget uppfyller enligt assistenterna inte dessa krav. Att ett intranät 

uppdateras regelbundet nämnde flera informanter vara viktigt. De informanter som varit 

inne på intranätet men ändå framkallade en känsla av att inte veta innehållet, tyder på att det 

inte är lättnavigerad. En av dessa uppgav att det kändes ”en aning virrigt”.  

Att så få besökt intranätet och att de som gjort det inte funnit det intressant nog att 

återvända visar att det krävs en förändring om kommunen vill få ett ökat användande. För att 

motivera till användande bör användarna finna innehållet intressant. Det betyder att 

utvecklarna av intranätet bör vara medvetna om vad användarna tycker är viktig och vad de 

anser vara intressant information. Under våra intervjuer har informanterna fått dela med sig 

av vad de anser intressant samt berätta om sina visioner om det nya intranätet. 

Det var många olika sorters funktioner och information som togs upp under intervjuerna. 

Exempelvis tog några informanter upp att de vill kunna hitta facklig information som rör 

dem och att de vill kunna se sina semesterdagar, komptid och andra saker som rör deras lön. 

En informant ansåg att de var av värde att kunna se löneförmåner som exempelvis var man 

kunde få bidrag till träningskort och information om möjligheten att få hyra kommunens 

stugor. Som vi tidigare nämnt och som kan observeras här, saknar assistenterna information 

om intranätets innehåll. Just de här önskemålen anser vi inte vara svåra att tillfredsställa. 

Andra idéer och visioner som inte är lika okomplicerade att uppfylla, som ett eget forum och 

en tipssida, tar vi upp senare i detta kapitel. 
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Anledningen till att så få i dagsläget har besökt intranätet tror vi beror på 

svåråtkomligheten. Assistenten måste ta sig till Handikappomsorgens kontor för att komma 

åt en dator som är uppkopplad mot intranätet. Alternativt via webaccess, vilket både kostar 

pengar och kräver en lösenordsdosa plus att chefen måste godkänna detta. Det kan innebära 

att även om så få varit inne på intranätet hittills kan det finnas ett intresse för det.  

5.1 Kommunikationsflödet idag 

5.1.1 Massor av mail & telefonsamtal mellan chefer & assistenter 
När vi först hade kontakt med kommunen fick vi veta att en väldigt stor del informationen 

från cheferna nådde assistenterna via mail. Kommunen anser att det tar för mycket tid från 

övrig verksamhet. Den attityd som vi fick ta del av var av den inställning där de inte anser att 

mail är en del av ett intranät och att de ville minska mängden mail som idag skickas. Under 

våra intervjuer besvarade alla informanter frågan om hur de får information med att de får 

väldigt mycket mail. En informant uttryckte sig på följande sätt:  

”... nu får jag väldigt mycket mail, alltså för mycket, jag orkar inte läsa 

dom.”  

Informanten fortsätter sedan att berätta att denne troligen missar en hel del information då 

denne nästan slutat läsa mailen på grund av att det blivit för mycket. De mail som skickas ut 

kan beröra allt från viktiga kommande händelser, nya beslut, utbildningar etc. Informanterna 

upplever att inte all information är viktig vilket leder till att de brister i att läsa mailen. En 

annan informant upplever ett problem gällande sin chefs mailande och sa såhär: 

”När hon mailar tänker hon sig inte för, det blir missförstånd. Då 

sitter man hemma och funderar en massa.”  

Informanten har även varit med om att chefen råkar skicka med saker som denne inte bör se. 

Informanten menar att mailandet har gått över styr, denne upplever att chefen inte lägger 

ner tillräckligt med energi när hon skriver mail. Informanten tvingas därför ägna tid till att 

försöka tolka mailen. Dessa tillfällen kan även leda till onödiga mail bara för att försöka 

bringa klarhet i vad som från början menades.  

Många informanter talade om att utan mobil skulle deras arbete inte fungera. De sköter 

mycket av sin kommunikation genom sms och telefonsamtal arbetskamrater emellan. De 

flesta av informanterna berättade att de på fritiden ofta ringer varandra inom arbetslaget. En 

informant berättar att om en assistent varit sjuk eller ledig från jobbet så kan det vara en del 

som hänt som denne måste veta för att kunna sköta sitt jobb. Men det är även bra att för sin 

egen skull vara lite förberedd. En informant uttryckte sig på följande vis: 

”Har jag varit borta en vecka vill man gärna ha en uppdatering.../.../... 

det är jättejobbigt att komma till jobbet utan att veta vad man kan 

förvänta sig. Då kommer jag och då kanske man inte kan prata 
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riktigt.../.../... då ska man gå undan och viska, det känns så fel mot 

brukaren.” 

Detta skötte denne informants arbetslag genom att de ringde varandra på fritiden. Utan 

dessa samtal skulle de inte få den informationen. Informanten nämner även att de skriver 

ner en del i en anteckningsbok, men att det de skriver kan alla läsa så där kanske de inte 

skriver ner precis allt eftersom vissa delar kan vara lite känsliga. Men dessa känsliga bitar 

kan vara relevanta för att de ska kunna sköta sitt arbete på bästa sätt.  

En informant påpekade att deras chef inte tycker att de ska prata om allt, för att det kan 

leda till att:  

”Det kan bli så stora saker av det lilla.”  

Informanten håller inte med utan anser:  

”Vi måste få prata med varann, det går inte annars!”  

Informanten menar att detta leder till att mycket fritid går åt till att sitta i telefon.  

En stor källa till irritation hos en av informanterna var att denne ansåg att informationen 

alltid kom ut i sista sekund. Informanten tog bland annat upp att informationen de fick 

kunde börja gälla nästkommande dag, att de inte fick någon tid att läsa igenom exempelvis 

kontrakt eller liknande eftersom det skulle vara klart ”nästa dag”. Sådan information kunde 

läggas fram på personalmöten, informanten önskade att de skulle delges informationen 

innan mötena så att de fick en chans att vara förberedda. 

Vi fick även veta av flera informanter att de ofta ringer sin chef om de undrar något 

angående semesterdagar, ledighetsansökningar, lön etc. En informant berättade också att om 

de behövde någon blankett så var de tvungna att gå och hämta de på handikappomsorgens 

kontor. Vilket kan vara problematiskt om man bor och jobbar en bit utanför centrum. 

5.1.2 Vad är egentligen tekniskt möjligt? 
Under intervjuerna har vi diskuterat olika tekniska lösningar med informanterna. Vi tog upp 

bland annat möjligheten att ha en dator eller smartphone (t ex iPhone) på arbetsplatsen eller 

att kunna komma åt intranätet hemifrån. Alla ansåg att det skulle vara positivt att ha en 

dator på arbetsplatsen. Men många nämnde även att det fanns olika problem med det 

förslaget.  

I samband med intervjuerna kom det fram en del missnöje rörande olika saker. Det var 

allt ifrån avsaknaden av arbetskläder och klädbidrag, detta trots att de gör alla 

hushållssysslor i sina privata kläder och då riskerar att riva sönder sina kläder under tunga 

lyft och smutsa ner dem med både det ena och det andra. Till att de inte får räkna alla timmar 

de jobbar under journätter, trots att de inte har någon möjlighet att gå någonstans och 

tvingas vara tillgänglig för brukaren hela natten. En informant tog upp en känsla av att 

yrkeskåren kändes åsidosatt. Att det finns många saker de tvingas acceptera som skulle vara 

helt oacceptabelt för många andra yrkeskårer.  
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Vissa hade inget emot att logga in på intranätet hemifrån. Då vi ställde den frågan svarade 

en informant: 

”Ja, självklart, jag menar jag är ju involverad i mitt jobb fastän jag är 

hemma” 

Andra ansåg att den möjligheten och kravet som det innebär, bidrar till att känslan av att 

tillhöra en åsidosatt yrkeskår ökar. Informanterna syftade på att de övriga kommunanställda 

kan ta sig tid under arbetsdagen för att logga in på intranätet. Detta till trots, var det sju av de 

tio informanterna som var positivt inställda till att ha tillgång till intranätet hemifrån. En av 

de övriga tre arbetade i patrullen och har därför tillgång till dator i arbetet vilket gjorde att 

denne inte ansåg sig ha något behov av detta. De resterande två kände en irritation över att 

saker som rör jobbet skulle ske på fritiden och ansåg att de förtjänade kompensation för 

detta. En av dessa två informanter upplevde vi trots detta mycket engagerad i sitt arbete och 

sin brukare. Vilket tyder på att det egentligen inte har något att göra med dennes inställning 

till arbetet.  

När vi talat om olika tekniska lösningar under intervjuerna så diskuterades som sagt en 

smartphone. Här var de informanter som saknade dator i dagsläget positiva till detta förslag. 

En informant svarade på vår fråga angående attityd till en smartphone på arbetsplatsen 

såhär: 

”Ja då skulle jag vara öppen för det. Det tar väl ett tag innan jag lär 

mig det men jag skulle kunna vilja lära mig” 

En annan informant var emot att använde en smartphone då denne själv ansåg sig själv vara 

”för pucko” för det. Det var även fler som upplevde sig sakna kunskap vad gäller användande 

av en smartphone. Men de sa också att om de skulle få möjligheten att lära sig skulle de 

absolut använda den. Även om några påpekade att en dator självklart skulle vara ett bättre 

alternativ. Många informanter såg fördelen att en smartphone inte upptar samma plats som 

en dator. Med en smartphone är det enkelt att logga in på intranätet och kolla mail, det är 

dock inte lika effektivt att skriva exempelvis mail eller diskutera i ett forum. Men den ger 

ändå möjlighet till att enkelt kunna kolla upp olika aktiviteter och att hitta information på 

intranätet. Även de informanter som inte hade erfarenhet av att surfa i mobilen var positiva 

till att lära sig.  

För tillfället kan det finnas en jourtelefon hos de brukare med dygnet runt-assistans, en 

mobil som alltid finns hemma hos brukaren. Hos de brukarna skulle man kunna byta ut den 

nuvarande mobilen mot en smartphone.  

5.2 Visioner om intranätet 
Under observationerna och intervjuerna var det två idéer som framkom och gav väldigt 

positiv respons. Då informanterna inte hade några egna tankar om intranätet inspirerade vi 

dem med de andras idéer om forum och tipssida som tidigare uppkommit.   
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5.2.1 Ett eget forum 
Annan information eller snarare funktioner som de personliga assistenterna skulle uppskatta 

är att få möjlighet att prata med varandra. Under intervjuerna framkom det att det finns ett 

stort behov bland assistenterna att få prata och diskutera med varandra. En informant 

berättade att utbildningarna inte bara handlade om att lyssna på föreläsaren utan att få träffa 

andra assistenter var lika viktigt: 

”... det är det jag säger om det här med utbildning, man är lika mycket 

där för att se hur andra har det och vad dom har varit med om” 

De flesta assistenterna jobbar ensamma med sin brukare, vissa har turen att ibland få gå 

dubbelt med andra. Det betyder att för vissa assistenter är enda gången de träffar sina 

arbetskamrater under korta de stunder då de byter av varandra hos brukaren och under 

personalmötena var tredje vecka. Med tanke på att jobbet som personlig assistent kan vara 

psykiskt påfrestande har de ett behov av att få ventilera sina känslor och tankar med 

varandra. En av informanterna berättade att det skulle vara skönt att få träffa sina 

arbetskamrater oftare för att prata, men att när de åker iväg på möten påverkar det brukaren 

och dennes familj. Informanten berättade att de dagar de har personalmöten är det en tryckt 

stämning hos brukaren. Även om brukaren anser att de måste få träffas så är det ett känsligt 

ämne. Efter mötet när assistenten kommer tillbaka har brukaren och dennes familj, som 

under tiden varit hos brukaren, hunnit fundera och diskutera vad som kan ha sagts. 

Informanten berättar att vid sådana tillfällen brukar denne försöka berätta att de diskuterat 

neutrala saker, semester eller liknande. 

Det finns redan forum på internet som riktar sig till personliga assistenter. Där de får 

möjlighet att diskutera och fråga andra assistenter om råd. Ett sådant forum används redan 

av några av informanterna. De nämnde dock att det skulle vara roligare och intressantare om 

det var mer lokalt. En informant sa följande: 

”Jag brukar vara inne på något som heter personligassistent.com som 

också är ett forum för personliga assistenter och där brukar jag leta 

upp då information om jag behöver det. Men det skulle ju vara ännu 

mer perfekt om det var lokalt.” 

En av informanterna nämnde också att de vid kurstillfällen hade fått tillgång till ett forum 

där kursdeltagarna fått diskutera olika saker, men informanten nämnde även att det ganska 

snabbt dött ut, eftersom deltagarna på kursen hade så pass olika arbetssituation och 

problem. Flera informanter uttryckte att möjligheten att få ta del av varandras erfarenheter 

och få hjälp av andra vid eventuella problem var mycket värdefullt. En informant sa: 

”Till exempel om assistenter upplevde på jobbet, att det här har vi 

problem med, hur ska vi göra? Så skulle man på något vis kunna få 

kontakt med andra assistenter och bara helt anonymt alltså, prata och  
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fråga, hur gör ni? Har ni varit med om något sånt där. Hur har ni löst 

det? Och så.” 

5.2.2 Tipssida 
Under observationerna fick vi en idé av en assistent om en tipssida. En sida där man både 

kan tipsa och få tips om aktiviteter som kan vara intressanta och lämpliga för brukaren och 

assistenten. Exempelvis vilka ställen som är anpassade för rullstol, på många ställen kan det 

vara svårt att komma fram eller in med rullstol. Eller om det ordnas aktiviteter på boenden 

dit brukarna är välkomna. En informant berättade att de som arbetar på boenden får 

information om när det ordnas saker som filmkvällar eller dylikt, men som personlig 

assistent får de ingen sådan information gratis utan måste själva ta reda på det. Under 

intervjuerna så gav vi detta som exempel under temat om visioner och fick väldigt positiv 

respons. Många upplevde en svårighet med att komma på saker att göra med sin brukare. En 

informant yttrade att det var lätt att ”fastna i samma gamla spår”. Det spelade ingen roll om 

informanten arbetat länge eller var ganska ny i rollen personlig assistent, alla ansåg att en 

tipssida skulle uppskattas och användas. De som arbetat länge berättade att de hade koll på 

ganska mycket och att de gärna skulle kunna gå in och tipsa andra, samtidigt som de var 

öppna för nya idéer. En informant formulerade det såhär om handikappanpassade fik och 

restauranger samt olika aktiviteter: 

”Ja det skulle vara väldigt intressant, man har ju råkat ut för en del 

nitar, där det absolut inte funkar.”  

En annan informant svarade på följande vis: 

”Ja det skulle jag kunna tänka mig. Det är bra information som skulle 

kunna finnas där. Det är sådant man vill ha, det skulle vara 

jätteroligt” 

En informant skulle även vilja få vetskap om man blir illa bemött någonstans. Det kom även 

upp här att de som arbetar på boenden inte tänker på brukarna som har personlig assistent, 

och att det skulle vara positivt om dessa aktiviteter kunde finnas med. De flesta vet inte om 

att det ordnas aktiviteter på boenden som de är välkomna till och om de får en inbjudan är 

det oftast sista anmälningsdagen. En informant svarade såhär då vi nämnde en tipssida: 

”Det skulle vara jättebra. Vi får ofta veta det typ sista 

anmälningsdagen.../.../... Dom på boenden tänker inte på brukarna 

utanför. Så det skulle vara superbra. Det är ju vissa som har frågat 

brukar du vara på det här? Vad är det liksom? Man har ingen aning. 

Så det vore ju perfekt.” 

En informant nämnde också att en tipssida skulle kunna underlätta genom att de slipper  
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ringa och kolla i förväg om de tar sig in eller inte. Många ansåg också att det skulle vara 

positivt för både de själva och brukaren ifall de kunde hitta på mer saker tillsammans.  
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6. Behov av information i arbetet 
För att utveckla ett intranät som ska användas av dess tilltänkta användare krävs det att man 

känner till användarna, deras behov och inställning till IT. Vi kommer här både att försöka ge 

en bild av hur man kan utveckla och designa ett intranät som ska tilltala de personliga 

assistenterna. Vi kommer presentera olika faktorer som kan påverka användningen samtidigt 

som vi försöker komma fram till olika alternativ på hur assistenterna ska få tillgång till detta 

intranät.  

Under observationerna fick vi ta del av några assistenters vardag. Vilket gav oss tillfälle att 

se vilka möjligheter till tekniska lösningar som finns. Observationerna hjälpte oss även under 

intervjuerna till en större förståelse om vad informanterna berättade. 

Under intervjuerna ägnade vi ett av de tre teman till att försöka få en insikt i 

informanternas syn på IT och det intranät som är i bruk. Av intervjuerna kan vi utläsa att de 

flesta hade en positiv inställning till internet och datorer. Alla hade dator hemma och kollade 

relativt ofta sin mail. Det var bara en av informanterna som vi skulle kunna klassa som en 

icke-användare. Men även denne informant hade på senare tid tvingats till att allt oftare kolla 

sin mail för att inte missa viktig information.  

Genom att utveckla ett intranät som de personliga assistenterna tar till sig och börjar 

använda kommer ringandet och springandet upp till cheferna på kontoret att minska. Idag 

berättade flera informanter att ville de fråga något så ringer de oftast chefen. Någon 

berättade att det kan vara svårt att komma fram ibland och att då brukade man använda sig 

av mail. Behöver assistenterna någon blankett så var det även då till chefen de gick. Detta 

springande på kontoret, ringandet och mailandet påverkar cheferna på det sättet att det tar 

tid från deras andra arbetsuppgifter. Genom att assistenterna istället själva skulle kunna 

hitta den informationen på intranätet, skulle chefernas tid kunna användas på ett effektivare 

sätt. Även assistenterna skulle kunna spara tid som de idag använder till att ta sig till 

handikappomsorgens kontor.  

I detta kapitel kommer vi att analysera vårt intervjuresultat samt vad vi fått med oss från 

observationerna, och diskutera kring detta. Vi kommer att presentera resultat utifrån vår 

första frågeställning. Den andra frågeställningen behandlas i nästa kapitel. 

6.1 Vilka faktorer i det dagliga arbetet påverkar användandet av 
intranät hos de personliga assistenterna? 

6.1.1 Kommunikation via forum - ”Vi måste få prata med varann, det går inte 
annars!”  
Behovet hos assistenterna att få prata med andra assistenter och få en chans att utbyta 

erfarenheter eller bara få kunskap om hur andra assistenter upplever jobbet är stort. Det 

underliggande behovet av kommunikation kan ha ett samband med den positiva 

inställningen till ett forum. Vi tolkar detta som att ett forum skulle kunna vara en stark faktor 

till motivation. Frågan är om detta är möjligt för kommunen att tillgodose en del av det 
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behovet med ett forum. Med tanke på sekretessen som säger att assistenterna inte får 

diskutera saker rörande brukaren som kan leda till att brukaren och dennes anhöriga tar illa 

upp. Assistenterna har skrivit på ett kontrakt gällande tystnadsplikt som bland annat säger 

att de inte får lämna ut brukarens personuppgifter eller yttra sig om saker som gör att någon 

kan koppla detta till brukaren. Detta ska givetvis även gälla på forumet och för att ingen ska 

kunna koppla en assistent till en viss brukare skulle det kräva att även assistenterna var 

anonyma på forumet. Idag finns det redan liknande forum som riktar sig just till personliga 

assistenter, eftersom det fungerar bra trots sekretessen så antar vi att kommunen skulle 

kunna skapa ett liknande forum för sina anställda assistenter.   

För att underhålla och se till att de regler som krävs på ett sådant forum efterlevs krävs att 

någon agerar webbmaster och ansvarar för detta. Denne person måste se till att reglerna 

följs, tar bort olämpliga inlägg och varnar användare som inte sköter sig. Alla användare bör 

respektera reglerna och att de som inte gör det blir avstängda.  

6.1.1.1 Synkron vs asynkron kommunikation 

Ett alternativt forum som också nämndes under intervjuerna var ett enskilt forum dit bara de 

assistenter som arbetar hos en viss brukare har tillgång. I ett sådant forum krävs ingen 

anonymitet eftersom en arbetsgrupp som arbetar med samma brukare får diskutera saker 

som rör den brukare med varandra, då det rör brukarens välmående och intressen. Det 

forumet skulle också ge assistenterna en möjlighet att ventilera efter en hård arbetsdag, eller 

diskutera problem som kan dyka upp. I forumet har man då en möjlighet att skriva av sig. 

Flera informanter har beskrivit att de för tillfället använder mycket av sin fritid till att sms:a 

eller ringa varandra. Denna synkrona kommunikation kräver att mottagaren är tillgänglig 

vilket den kanske inte alltid är. Kommunikation som sker på ett forum blir istället asynkron 

(Heide, 2002) vilket gör att mottagaren eller mottagarna själva avgöra när de har tid. Den 

synkrona kommunikationen genom sms och telefon kan ge mottagaren en press att delta i ett 

samtal på sin fritid, när denne hellre ägnat sin tid till annat. Mottagaren kan då ställas inför 

ett dilemma, att offra sin fritid för att ställa upp för en arbetskamrat eller ej. Dessa 

situationer kan bli påfrestande i längden och leda till irritation både mot arbetskamrater men 

även mot arbetet i helhet. Med ett forum som stödjer asynkron kommunikation kan man 

undvika att sätta sina arbetskamrater i den situationen och tillåta dem svara när de anser sig 

ha tid. 

6.1.1.2 Forum förenklar viss kommunikation 

Genom att ha ett forum där assistenterna kan diskutera saker inom sitt eget arbetslag kan 

det kan minska behovet av fler personalmöten än vad de idag har. Vilket skulle undvika att 

oftare sätta brukaren i den känsliga situationen som uppstår när alla assistenter är på möte. 

Det var flera informanter som under intervjuerna nämnde att när allt fungerade hos 

brukaren så räckte de möten de hade var tredje vecka. Men när det uppstod problem eller var 

lite extra psykiskt påfrestande ansåg många att de gärna hade haft fler möten. Mötena är 

otroligt viktiga (Orre, 2009) och ett forum kan inte ersätta dessa. Forumet kan däremot 

förenkla den övriga kommunikationen som idag ofta sker via mobiltelefon.  
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Ett forum skulle också vara positivt i den bemärkelsen att där kan alla i gruppen ta lika 

stor plats. I de flesta grupper i samhället uppstår ofta en hierarki och personer faller ofta in i 

olika roller. Genom medierad kommunikation får alla chansen att uttrycka sig utan att bli 

avbrutna. McGrath (1990) hävdar att system kan förändra fördelningen av status och makt 

inom en grupp. Med det menar han att exempelvis vid användning av textbaserad 

kommunikation kan man undvika effekten att färre och färre yttrar sig i grupper ju större 

gruppen blir.  

6.1.1.3 Sociala nätverk 

Ett forum kan skapa bättre kontakt bland de personliga assistenterna och kan bidra till att de 

kan utföra sitt arbete på förmånligare sätt för både kommun och brukare men även för sig 

själva. En undersökning av Orr (1996) har visat att i de tillfällen som företagets formella 

direktiv inte räckte till i arbetet, valde personalen att pröva sig fram eller ta hjälp av 

okonventionella informationskällor, som exempelvis småprat eller mentorskap. De skapade 

informella nätverk som hjälp i sitt yrkesutövande. Den här undersökningen gjordes på 

servicetekniker under 80-talet, men vi anser att det Orr (1996) beskriver är väsentligt även i 

denna studie. Genom att låta assistenterna skapa ett eget nätverk kan de dela med sig av sina 

kunskaper. På så sätt utvecklas de samtidigt som de utvecklar andra assistenter. I Orrs (1996) 

undersökning visade det sig att serviceteknikerna inte bara rådfrågade andra servicetekniker 

utan kunde diskutera problem med utomstående. Mycket av arbetet som personlig assistent 

handlar om att ta hjälp av sina egna erfarenheter. Alla människor har erfarenhet av olika 

saker, assistenterna kan därför få ut olika saker ur personer i dess närhet. Detta betyder att 

ett forum för alla kommunens assistenter skulle vara positivt av anledningen att i ett stort 

forum samlas mycket erfarenhet. I ett arbetslag kan det finnas problem där gruppen kör fast 

och skulle behöva lite nya idéer, i det större forumet finns möjlighet till detta.  

De servicetekniker som Orr (1996) skriver om utförde vanligtvis reparationer ensamma 

ute på fältet. Då teknikerna stötte på problem visste de vem de skulle ringa, eftersom de 

under de stunder då de träffades för exempelvis lunch, hade småpratat om olika problem de 

stött på. De hade skapats en sorts kunskapsbank. Vi tror att ett forum skulle kunna fungera 

på liknande sätt för assistenterna, de skulle kunna läsa gamla trådar under olika kategorier 

och starta egna.  

6.1.1.4 Sociala förändringar 

När man utvecklar ett intranät eller vilken IT-artefakt som helst måste man ha i åtanke att 

införandet av tekniken kan förändra människors liv och ge upphov till sociala förändringar 

(Heide, 2002). Möjligheten att få kommunicera oftare och mer med sina arbetskamrater kan 

leda till bättre sammanhållning. Men att låta det ske medialt över internet kan bidra till att 

kommunikationen öga mot öga minskar. Vilket i sig kan leda till att man inte får ett ansikte 

till de man pratar med. Under intervjuerna nämnde en informant att det är tråkigt att så 

sällan träffa sina arbetskamrater. Att man kan möta flera kollegor i centrum utan att man är 

medveten om det. Assistenterna är inte tillåtna att ha särskilda arbetskläder, som på andra 

arbetsplatser kan bidra till att man lätt känner igen sina kollegor. Orsaken till detta är att 
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brukaren ska kunna vistas ute i samhället med sin brukare utan att det syns att denne är i 

behov av personlig assistans. Brukaren vill exempelvis att det ska se ut som två väninnor. 

Informanten ansåg det vara tråkigt att det var så även om denne förstod varför. 

6.1.2 Mobilen är oumbärlig  
Nästan alla informanter tog upp att sms och även att prata telefon, är otroligt viktigt för att 

deras arbete ska fungera bra. Som vi tidigare nämnt så värderade alla informanter 

möjligheten att få prata med sina arbetskamrater. Det är ett behov som ökade så fort något 

rörande arbetet eller brukaren skiljer sig från det normala. Exempelvis om brukaren är 

deprimerad, blir sjuk, hamnar på sjukhus, opereras, flyttar eller bara har en dålig dag. 

Behovet av att få prata med andra assistenter beror inte alltid på brukarens tillstånd eller 

praktiska detaljer utan kan även kopplas till assistentens egna upplevelser av sin 

arbetssituation.  

Beträffande telefonsamtalen mellan assistenterna angående sitt arbete anser vi att de 

skulle kunna minskas genom det forum vi tidigare tagit upp. Telefonsamtalen som rings är 

mellan två personer men det är inte säkert att det som sägs bara berör dessa två, de kan 

beröra hela arbetslaget. I ett forum kan man adressera inlägg (Heide, 2002) till hela 

arbetslaget vilket skulle kunna bespara en del tid. Även här vill vi nämna att inlägg i ett forum 

kan läsas när assistenterna själva har tid. En nackdel är självklart att assistenterna även har 

valet att låta bli att läsa detta. Under intervjuerna har vi uppfattat att assistenterna är 

angelägna om sitt jobb och sin brukare vilket gör att de ofta vill veta vad som händer. En av 

informanterna uttryckte sig så att det inte bara är för brukarens skull de vill veta vad som 

händer, arbetet blir lättare när man vet innan man kommer till jobbet vad man kan förvänta 

sig av just den dagen.  

Genom att mobilen används så flitigt mellan assistenterna anser vi kunna tolka en positiv 

inställning till mobil teknik. Det kan betyda att hindret att lära sig använda en smartphone 

inte är så stort. Vi ser positivt på att assistenterna under arbetstid skulle kunna ha tillgång till 

en smartphone där de har tillgång till intranätet. I dagsläget går det inte att besöka intranätet 

via mobila artefakter.  

6.1.3 Kommunikation mellan ledning & assistent – ”för mycket, jag orkar inte 
läsa” 
Utifrån det informanterna sagt om det mailande som idag pågår upplever vi att det finns en 

irritation och ett missnöje angående hur mycket och vad det är som hanteras över mail. En 

åtgärd anser vi vara att lägga ut viss information på intranätet där assistenterna sedan själva 

kan gå in och ta del av den. Då har arbetsledaren enbart ett ställa att lägga ut informationen. 

Ledningen har då enbart ansvar för att lägga ut information i god tid. Då är det sedan upp till 

assistenterna att gå in och ta del av den. Ett mail kan anses mer informellt än att posta ett 

meddelande på ett intranät. En informell inställning till mail kan leda till många och 

ogenomtänkta mail vilket lätt leder till missförstånd. Vilket vi har lagt märke till under 

intervjuerna. Genom att istället tvingas lägga ut saker på intranätet ökar pressen att 

formulera sig väl. På så sätt kan missförstånd minskas.  
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När det gäller att informationen kommer ut i sista sekund, har vi svårt att veta vad 

informanten exakt syftade på och vad det kan bero på. Det kan bero på att just dennes chef 

har svårigheter med att hinna få ut informationen i tid. Vi vet inte vad det beror på och 

eftersom det enbart var en informant som nämnde det lägger vi ingen större vikt på det här. 

Men en möjlig orsak till detta kan vara att de inte har tillgång till internet under arbetsdagen. 

Assistenterna ringer ofta sin chef när de har frågor eller funderingar om alla möjliga saker. 

Saker som de inte skulle behöva ringa och fråga om de bara hade haft tillgång till intranätet. 

När vi började göra efterforskningar till denna uppsats hade de personliga assistenterna inte 

tillgång till intranätet hemifrån. Under intervjuerna verkade det som att de hade börjat få 

möjlighet att utnyttja det från sin hemdator. Det visade sig dock vara så att de blandat ihop 

intranätet med kommunens hemsida. Troligen har ingen assistent tillgång till att logga in 

hemifrån. De skulle kunna logga in via webaccess men för att få göra det måste de anmäla 

intresse hos kommunen och det kostar dessutom 1 000 kronor per år. Den information som i 

nuläget finns på intranätet anser vi inte motivera assistenterna så pass mycket att det skulle 

anse det vara värt besväret. Men att i framtiden få tillgång till det nya intranätet skulle 

antagligen både assistenterna och deras chef spara tid på genom att slippa sitta i telefon eller 

sköta enkla informationsfrågor via mail. Några informanter har även nämnt att det inte alltid 

är så lätt att komma fram på telefon.  

Att nästan all information skickas ut till assistenterna via mail kan vara en orsak till att 

intranätet inte används. Givetvis är en troligare orsak svåråtkomligheten av intranätet. 

Cheferna har i dagsläget inget alternativ till att maila ut informationen.  

6.1.4 Tipssida - ”det skulle vara jättebra” 
Utifrån reaktionerna när vi diskuterade tipssidan under intervjuerna kan vi utläsa att den 

skulle vara det som skulle motivera flest till att logga in på intranätet. Vi ser inte heller några 

svårigheter till att göra denna idé till verklighet. Det finns inte samma problematik gällande 

etik och sekretess som berörde forumet. Vi ser inte heller några större tekniska svårigheter i 

skapandet av denna sida. Det som krävs är att någon tar ansvar för att lägga upp de tips som 

kommer in från assistenterna alternativt låta dem lägga upp det själva. Om assistenterna inte 

skulle få den tillgången, skulle det vara en fördel att den som ansvarade för sidan var 

engagerad. T ex hade kontakt med till exempel olika boenden som ordnar olika aktiviteter, 

dit brukarna utanför boendet är välkomna. Här skulle det vara möjligt att lägga upp 

aktiviteterna i tid så att assistenterna tillsammans med brukaren kunde planera in dem och 

anmäla sig. Om det tidigare nämnda forumet skulle bli verklighet så skulle ett alternativ vara 

att låta denna tipssida vara en del av det. Man skulle då kunna skapa en tråd som berör tips 

av olika slag. Även om vi anser att en enskild tipssida på intranätet troligen skulle nå ut till 

fler assistenter. Då alla troligen inte kommer att vara aktiva på forumet.  

Ett av de intryck vi erhållit under intervjuerna var att samtliga assistenter ansåg att de 

gärna hade haft fler alternativ till aktiviteter och att en tipssida skulle kunna bidra till ett 

aktivare liv för brukaren och vilket skulle bidra till att arbetet som personlig assistent blev lite 

mer varierat. 
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6.1.4.1 Vem får publicera? 

Eftersom användarna av ett intranät kräver att informationen är uppdaterad och tillgänglig 

(Tredinnick, 2004 & Jungermann & Larsson, 2002) ses det som ett problem att inte alla får 

publicera på ett intranät. Att bara låta ett fåtal personer ha möjlighet att publicera leder till 

en flaskhalseffekt. Användare vill ha möjlighet att kunna publicera bland annat dokument, 

nyheter, tidsrapportering och dagböcker (Jungermann & Larsson, 2002). De personliga 

assistenterna är troligen inte i behov av allt detta, men vissa saker skulle självklart vara bra 

om de själva kunde lägga upp. Exempelvis om de kunde få lägga upp olika aktiviteter på 

tipssidan. Vi tror inte att det är någon på kommunen som har mycket bättre koll på olika 

aktiviteter som passa brukarna. Även om assistenterna skulle kunna maila in tips på olika 

aktiviteter skulle det troligen ta ett tag att innan tipset låg ute på intranätet. Därför skulle det 

självklart vara en fördel om assistenterna själva kunde publicera tips. Under intervjuerna var 

det ingen som var negativ till detta. 

6.1.5 Fördelar med internetuppkoppling i arbetet  
Det finns många fördelar med uppkoppling mot intranätet under arbetstid. En av dessa är att 

assistenterna skulle kunna föra de anteckningar som idag skrivs för hand i en anteckningsbok 

eller kalender. Anteckningarna rör olika saker i brukarens hem, exempelvis om assistenterna 

städar eller om de tillsammans med brukaren hittar på någon aktivitet. Där kan även 

nedtecknas om brukaren blir sjuk eller andra detaljer som rör brukarens liv. I dessa 

anteckningsböcker skrivs inga hemligheter, de är till för att assistenterna och brukarens 

anhöriga ska kunna ta del av brukarens vardag. Om detta datoriserade skulle brukarens 

anhöriga hemifrån kunna se hur brukaren har det. Det kan finnas anhöriga som är oroliga 

och vill veta hur brukaren har det men saknar möjlighet att ta sig hem till brukaren så ofta 

som denne skulle vilja. Då skulle en sida där den anhörige kan logga in och se om det hänt 

något särskilt i brukarens liv eller bara se att assistenterna tar väl hand om brukaren. Detta 

kan givetvis ha sina nackdelar, kanske kan detta leda till att någon anhörig inte ser lika stor 

vikt av att fysiskt besöka brukaren. Den risken anser vi dock är föga liten. Vi anser att det 

positiva väger tyngre genom att anhöriga kan ta del av brukarens liv dygnet runt.  

Även saker som avvikelser skulle enkelt kunna dokumenteras med en dator. Assistenterna 

är skyldiga att rapportera avvikelser. Dessa avvikelser kan röra brukarens hälsa eller 

exempelvis om assistenten utsätts för hot. Genom att datorisera dessa rapporteringar skulle 

de snabbt komma till den chefen det berör.  
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7. Slutdiskussion 
Under intervjuerna framgick det väldigt tydligt att assistenterna kände ett behov att få prata 

med varandra mer än de gör i dagsläget. Genom ett forum anser vi att de får möjlighet att 

kommunicera med varandra. Detta kan inte ersätta de redan existerande personalmötena 

eller de andra tillfällena när de får träffa arbetskamrater men det kan ses som ett 

komplement.  

Många informanter upplevde att de ibland kunde fastna ”i samma gamla spår” och gärna 

skulle vilja hitta på något nytt tillsammans med sin brukare. De var mycket positiva till en 

sida med tips på olika aktiviteter. Att intranätet uppdateras ofta var också något som 

nämndes vid flera tidpunkter. Med tanke på den positiva inställningen som vi upplevde 

under intervjuerna så skulle allt detta motivera de personliga assistenterna till att använda 

intranätet.  

Vi anser att det finns tre möjliga förslag till att öka assistenternas tillgänglighet, dator på 

arbetsplatsen, smartphone eller att de kan logga in hemifrån. Det är många aspekter som här 

måste vägas in. De förändringar och risker som det medför att ge assistenterna tillgång under 

arbetstid kan inte alltid motiveras av de fördelar som detta skulle ge. Men skulle det vara 

möjligt att ge assistenterna tillgång till dator under arbetstid, anser vi det vara det bästa 

förslaget. Genom att ge assistenterna tillgång till intranätet i arbetet minskar tröskeln att 

logga in. Det ger även fler fördelar i arbetet som assistent. Genom att anta att assistenterna 

ska göra det hemifrån på sin fritid krävs betydligt mer motivation. Intranätet kan då heller 

inte användas på samma sätt som det skulle kunna göra under arbetstid.  

7.1 Hur kan intranätet bli tillgängligt för de personliga 
assistenterna? 

7.1.1 Vilka tekniska lösningar skapar tillgänglighet? 
I den här delen kommer vi att diskutera de tekniska möjligheterna samt vilka för- och 

nackdelar de för med sig. Den primära problematiken i detta fall är att de personliga 

assistenterna faktiskt saknar tillgång till dator under sin arbetstid. Det finns således ingen 

tillgång till intranätet vilket komplicerar användandet markant. Den vanligaste 

problemlösningen för ett sådant här problem skulle självfallet vara att ge dem en dator med 

internetuppkoppling. Det skulle enligt oss även här vara den bästa lösningen, om det är 

möjligt. I det här fallet är den åtgärden inte en genomförbar lösning, i alla fall inte för alla 

assistenter. Det är många faktorer som spelar in här, exempelvis så är assistentens 

arbetsplats brukarens hem. Alla brukare skulle inte tillåta att assistenten hade en dator hos 

dem. Ett annat problem är att den tiden som assistenten arbetar hos brukaren är tid som ska 

ägnas åt att hjälpa brukaren i vardagen. Vissa brukare kräver assistans dygnet runt, medan 

andra kan klara sig själva en längre stund.  

Ett problem som inte är unikt för just personliga assistenter är att en dator och 

internetuppkoppling kan missbrukas, datorn ska inte användas till saker som inte rör 
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arbetet. På kontor leder detta sällan till att personer far illa men för en brukare kan detta leda 

till bristande omsorg. Även om det finns en risk för missbruk anser vi att man inte bara ska se 

till de negativa aspekterna. En dator kan föra med sig mycket positiva saker som kan hjälpa 

assistenten till att göra ett bättre jobb, vilket även gagnar brukaren.  

          

Bild 4 & 5. Två tekniska möjligheter, dator & smartphone. 

7.1.2 Dator på arbetsplatsen 
Med tillgång till dator på arbetsplatsen blir intranätet lättillgängligt. Datorn gör det 

smidigare att producera text på exempelvis forumet eller tipssidan. Vilket kan ge en känsla av 

att intranätet är mer lättillgängligt. Exempelvis kan assistenterna när de får tid över under 

arbetsdagen ta del av intranätet. De kan även utnyttja informationen som intranätet 

innehåller under arbetsdagen. En nackdel med den här lösningen är att assistenterna kanske 

inte alltid kan ta sig tid till detta. En fördel som kanske enbart är möjlig genom en dator på 

arbetsplatsen är att de anteckningar som idag förs om brukarens liv skulle kunna datoriseras. 

På så sätt kan anhöriga hemifrån ta del av sådant som rör brukaren men även se att 

assistenterna städar och sköter hushållssysslorna i brukarens hem. 

Av de orsaker som vi tidigare nämnt så är det inte möjligt att hos alla brukare ha en dator. 

Det skulle troligen fungera hos en del, exempelvis hos de brukare där assistenterna har en 

egen säng eller eget rum, men då kvarstår frågan om deras brukare skulle tillåta det. Om en 

brukare godkänner en dator i sitt hem så skulle möjligheten finnas. Nu är det dock inte troligt 

att alla brukare skulle godkänna detta. Om det stämmer, hur gör man då hos de brukare som 

säger nej? Ska man utveckla ett intranät för de personliga assistenterna bör alla ha samma 

möjligheter till användande av det. Särskilt om man väljer att anpassa intranätet efter en viss 

teknisk lösning.  

7.1.3 En smartphone på arbetsplatsen 
En smartphone skulle kunna vara ett alternativ till en dator. Med smartphone är det lätt att 

ta del av information. En fördel jämfört med datorn är att en smartphone kan lätt tas med 

när assistenten lämnar lägenheten tillsammans med brukaren. Den tar inte upp stor plats i 
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brukarens hem, den ryms i assistentens ficka vilket gör att brukaren inte kan protestera på 

samma sätt som mot en dator. Det finns nackdelar som exempelvis att det inte är lika smidigt 

att producera text som på en dator. Vi säger dock inte att det är svårt att skriva på en 

smartphone, bara inte lika smidigt. Människor som inte är vana vid den nya mobila tekniken 

kan även anse det svårt att lära sig hantera en smartphone.  

7.1.4 Att ha intranätet tillgänglig hemifrån 
Den enklaste lösningen är givetvis att ge assistenterna tillgång till intranätet hemifrån. Med 

den lösningen påverkas inte själva arbetet för assistenten och det blir inte heller så stora 

ekonomiska omkostnader för kommunen. Det finns dock en hel del nackdelar med detta 

alternativ jämfört med de andra. Såsom att det gör det omöjligt för assistenterna att ta del av 

informationen på intranätet under arbetstid. Att chefer och kommunen lägger ut information 

på intranätet betyder inte nödvändigtvis att alla tar del av den. Det kommer fortfarande 

finnas de som väljer att inte logga in på intranätet på sin fritid. Vi anser att den här 

problematiken bör begrundas men inte borde få påverka utvecklandet av ett intranät för 

assistenterna. Det kommer alltid finnas de som är emot teknik och inte vill vara en del av den 

tekniska utvecklingen. Tittar man på hur historien utvecklats de senaste åren så ökar inte de 

teknikfientliga i antal. Vi gissar att det kan vara samma personer som idag inte läser 

informationen som skickas ut via mail. Ett annat problem kan vara de personer som inte har 

internetuppkoppling i hemmet. Eller att de som har det får problem med uppkopplingen. En 

av informanterna berättade om olika problem som uppstått under en period när de saknar 

internet hemma. Trots att chefen upplysts om detta så uppstod missförstånd när chefen 

antog att informanten tagit del av information som skickats ut via mail.  

En del av de svårigheter som finns med de som för tillfället missar information som mailas 

ut och troligen inte heller skulle logga in på intranätet hemifrån, är att deras tröskel är högre 

när det kommer till att börja använda intranätet. Ett möjligt alternativ kan vara att utveckla 

ett intranät som intresserar de som redan kollar sin mail och kanske är aktiva på andra forum 

riktade till personliga assistenter. Lyckas man utveckla ett intranät som några av 

assistenterna finner intressant och har en positiv inställning till kan detta i slutändan 

påverka de som i dagsläget är skeptiska. Enligt den sociala påverkansmodellen så kan andra 

människors syn på ett medium påverka medarbetares syn på detta medium. Eftersom 

uppfattningen om medier till viss del är socialt konstruerade enligt Fulk m.fl. (1990). Utifrån 

denna teori skulle vi kunna anta att den del av de personliga assistenterna som är positiva till 

intranätet och öppna för att ta del av det hemifrån skulle kunna påverka andra assistenterna i 

positiv riktning. Vi tror även att ett intranät som innehåller information som intresserar och 

som assistenterna anser vara matnyttig kommer leda till att de börjar använda intranätet. 

Om än bara mindre delar av innehållet. Resultatet kan i slutändan bli ett ökat användande 

bland de som från början var skeptiska. Det kan också leda till att de tar del av information 

som de från början inte loggade in för att se. Vilket leder till att den information som 

kommun och chefer vill nå ut med så småningom kommer nå ut till fler och fler.  

Tillgång till intranätet hemifrån kommer med många för- och nackdelar. Till de negativa 

hör att assistenten själv kan välja att ta del av det som finns på intranätet eftersom det 
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handlar om hans eller hennes fritid. Att förvänta sig att assistenterna ska engagera sig i 

arbetet under sin fritid kan även leda till att den irritation och att tillhöra en åsidosatt 

yrkesgrupp ökar. Genom att enbart ha tillgång hemifrån missas även vissa funktioner som 

intranätet skulle kunna ha under arbetstid. En fördel kan däremot vara att de assistenter som 

vill ta del av intranätet, kan ta sig den tid han eller hon själv vill. 

7.1.5 Vår upplevelse av det aktuella intranätet 
Under vår studie fick vi vid ett tillfälle att ta del av det existerande intranätet. I dagsläget 

finns det ingen speciell startsida för de personliga assistenterna, de ingår nu under sidan för 

Handikappomsorgen. Vår upplevelse av besöket var att sidan var väldigt rörig. Det fanns 

flera olika menyer med massor av undermenyer. Det starkaste intrycket av sidan var att det 

fanns alldeles för mycket information. All denna information kan inte vara så relevant att den 

behöver finnas med på förstasidan. Då informationen inte var riktad specifikt till de 

personliga assistenterna har vi förståelse för att de som besökt sidan inte återvänt.  

7.1.6 Att tänka på i implementeringen 
Det kan vara väsentligt att ta den irritation som i dagsläget finns bland informanterna med i 

beräkningarna vid utvecklandet och implementeringen. Det kan finnas samband mellan 

känslan av att vara en åsidosatt yrkesgrupp och att de tvingas ta del av information rörande 

arbetet på fritiden. För att vara på den säkra sidan bör implementation en av intranätet ske 

med viss försiktighet. Man bör försöka undvika att förmedla känslor som bidrar till att 

assistenterna tvingas till något. Istället bör fokus ligga på att det utvecklats för deras skull.  

7.2 Slutsats & avslutande kommentarer 
Vår studie pekar på att det går utveckla funktioner som kan motivera personliga assistenter 

till att använda kommunens intranät. Kommunen måste även göra intranätet mer 

lättillgängligt än det är idag. De tekniska lösningarna för med sig olika användningsområden 

för intranätet. Att låta assistenterna få tillgång till intranätet på arbetsplatsen leder till att 

intranätet kan utvecklas för att stödja assistenten under arbetstid. I samma stund som 

assistenten får en idé eller fundering kan denne logga in på intranätet för att ta del av 

information. Beroende på om assistenten har tillgång till dator eller enbart smartphone 

påverkas utnyttjandets möjligheter. En smartphone är inte lika smidig att producera text på 

som en dator. Den lösningen är mer smidig i situationen eftersom assistentens arbetsplats är 

rörlig. 

Den bästa lösningen både enligt oss och också de informanter vi pratat med, skulle vara 

att assistenterna fick tillgång till dator på arbetstid. En dator är det smidigaste sättet att ta 

del av intranätet samtidigt som det är enkelt för assistenten att själv kunna bidra med text. 

Skillnaden mellan smartphone och dator är också att de flesta assistenterna redan kan 

grunderna i hur man använder en dator. Med en dator på arbetsplatsen skulle även vissa 

saker som i dagsläget sköts genom anteckningsböcker och pärmar kunna underlättas.   

Ett alternativt förslag till detta är att assistenterna skulle ha tillgång till intranätet 

hemifrån. Genom att bara ha tillgång till intranätet på fritiden går man miste om lite av den 

funktionalitet som ett intranät kan ha i arbetet. Detta skulle kunna kompletteras genom 
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exempelvis en smartphone på arbetsplatsen.  

Även om assistenterna har tillgång till intranätet så krävs det att det finns något där som 

intresserar dem. Desto svårare det är för assistenten att komma åt intranätet desto viktigare 

blir det att informationen som finns där är intressant. Behovet av att få kommunicera med 

andra assistenter är stort, därför blir en möjlighet till kommunikation en stark 

motivationsfaktor. Vi anser därför att ett forum skulle kunna sporra assistenterna till 

användning. Även chattmöjligheter anser vi kunna vara positivt i detta sammanhang.  

Ett annat behov som informanterna uttryckte var en sida med tips om 

handikappanpassade aktiviteter. Det skulle kunna bidra till att assistenterna fick idéer på 

saker de kan göra tillsammans med brukaren. Det skulle gynna både assistenten och 

brukaren då båda två kan uppleva behov av aktivitet och variation i vardagen.  

Att ge assistenterna tillgång till intranätet skulle kunna resultera i mindre mail och 

telefonsamtal, genom att de själva skulle kunna hitta information på intranätet. Att lägga ut 

blanketter som de själva kan skriva ut vid exempelvis ledighetsansökningar skulle spara 

assistenterna tid men även cheferna skulle tjäna på det. Assistenterna kan då även själva 

kontrollera sina semesterdagar och sin komptid etc.  

Slutsatsen av detta är alltså att både chefer och assistenter skulle tjäna på att assistenterna 

har tillgång till intranätet. Vi tror att båda dessa grupper skulle kunna göra ett bättre arbete 

med den tillgången.  

7.3 Future work 
Givet denna studie önskar vi ge fördjupad kunskap i de personliga assistenternas 

arbetssituation och att detta ska påverka designarbetet i positiv riktning. Vi hoppas även att 

vår studie bidrar till en bättre förståelse som leder till att assistenterna börjar använda 

intranätet. För att försäkra sig om att utveckla ett intranät som uppskattas av assistenterna 

råder vi till användartester tillsammans med assistenterna under utvecklingsarbetet.  

Nästa steg efter denna studie kan exempelvis vara att titta på vilka funktioner det forum vi 

nämnt skulle kunna besitta. Undersöka vilken sorts design som bäst lämpar sig. Då det bör 

vara lättnavigerat och funktionellt. En studie rörande sekretessen bör också genomföras. Där 

måste man utforma ett stöd som kan hantera sekretessen för att ge den flexibilitet som vi 

presenterat. Samtidigt som man bör ta hänsyn till sekretessen.  

Det bör även undersökas hur assistenterna ska få tillgång till intranätet. Information om 

hur många brukare skulle förbjuda en dator i sitt hem? Är det antalet så stort att man bör 

överge den lösningen för en annan? 



 

 
44 4
4 

8. Referenser 
Arvastson, G. & Ehn, B. (2009). Etnografiska observationer. (upplaga 1:1). Elanders 
Hungary Kft, Ungern.  
 
Alvesson, M., Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflection: vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod. Studentlitteratur, Lund. 
 
Bark, M., Heide, M., Langren, M. & Nygren, E. (2002). Intranätboken – från elektronisk 
anslagstavla till dagligt arbetsverktyg. Daleke Grafiska AB, Malmö. 
 
Bryman, A. (2009). Samhällsvetenskapliga metoder (upplaga 1:5). Sahara Printing, Egypten. 
 
Daft, R.L. & Lengel, R.H. (1986). Organizational information requirements: Media richness 
and structural design. Management science, 32(5): 554-571 
 
Dennis, A.R. & Valacich, J.S. (1999). Rethinking Media Richness: Towards a Theory of 
Media Synchronicity. [www dokument] URL http://74.125.155.132/scholar?q=cache: 
NvBkFLfNMrkJ:scholar.google.com/&hl=sv&as_sdt=2000 hämtat 2010-05-18 
 
Griffith, P. (2004) Internet & Intranet services. Facet Publishing, London. 
 
Hammersley, M., & Atkinson, P. (1995). Ethnography: principles in practice (2. ed.). 
Routledge, London. 
 
Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. (2 
upplagan). Studentlitteratur, Lund. 
 
Heide, M. (2002). Intranät – en arena för kommunikation och lärande. Sociologiska 
institutionen, Lunds Universitet.  
 
Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2006). Hur moderna organisationer fungerar. 
Studentlitteratur. Andra upplagan. Printed by Pozkal, Polen. 
 
Jungermann, F., & Larsson, H. (2002). Organisationers syften med intranät - en kvalitativ 
studie av beslutsfattares syn på intranätets funktionalitet och verksamhetsnytta. 
Handelshögskolan, Göteborg. 
 
McGrath, J. E. (1990). Time matters in groups. I Galegher, J., Kraut, R.E. och Egido, C. (red.) 
Intellectual Teamwork: Social and Technological Foundations of Cooperative Work. 
Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
 
Orr, J., E. (1996). Talking about machines – An Ethnography of a Modern Job. Cornell 
University Press. Ithaca. United States of America. 
 
Orre, C. (2009). Using technologies with care: Notes on technology assimilation processes 
in home care. Print and Media, Umeå University. 
 
Short, J. E., Williams, E. & Christie, B. (1976). The Social Psychology of 
Telecommunications. London, Wiley. 
 
 



 

 
45 4
5 

 
Solviks folkhögskola [www dokument] URL 
http://www.solvik.fhsk.se/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=60 
hämtat 2010-05-31 
 
Telleen, S. (2000) Intranet organization: Strategies for managing change. [www 
dokument] URL http://www.iorg.com/intranetorg/ hämtat den 16 maj 2010 
  
Rosenberg, G. (2004). Plikten, profiten och konsten att vara människa. Bonnierpocket, 
Viborg, Danmark. 
 
Tredinnick, L. (2004). Why intranets fail (and How to fix them): A practical guide for 
informations professionals. Chandos Publishing (Oxford) Limited. Oxford, UK. 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. [www dokument] URL:   
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principe
r_tf_2002.pdf hämtat 2010-05-31 



 

 
46 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Tema 1 – Den personliga assistenten 
 
Hur länge har du arbetat som personlig assistent? 
 
Trivs du med ditt jobb? 
Sökt hit medvetet eller hamnat här av en slump? 
Vill fortsätta eller tillfälligt? 
 
Hur ser du på ditt jobb, känner du att du vill utvecklas/har möjlighet att utvecklas? 
 
Hur ser du på kommunen som arbetsgivare? 
hur uppfattar du att kommunen ser på dig som personlig assistent? 
 
Hur får du idag viktig information från din chef/ledningen/kommunen? 
−ex. Beslut som fattats, sagt på personalmöten, ändrade regler/nya regler etc. 
 
Hur får du idag viktig information om din aktuella brukares hälsa eller tillstånd? 
−Ex. Sjukdom 
 
Behöver du kommunicera med dina arbetskamrater i ditt arbete? 
−Känner du dina arbetskamrater? Har ni kontakt utanför arbetstid? 
−Om inte, skulle du vilja ha mer kontakt med dina arbetskamrater? 
 
Tema 2 – Attityd till teknik/intranätet 
 
Har du någonsin sett intranätet (Insidan)? 
 
Har du i ditt arbete någonsin tillgång till dator med Internetuppkoppling? 

5.Hemma? 
6.Finns det tid att använda i så fall? 

 
Vet du att du via intranätet kan komma åt att kolla ditt styrkort samt semesterdagar? 
−har du någonsin gjort det? 
 
Kollar du din mail ofta (mer än 2 gånger i veckan)? 
−Personliga mail/jobbmail 
−Brukar du kolla mailen i mobilen? 
−Brukar du surfa i mobilen? 
 
 
Tema 3 – Visioner 
 
Vad anser du är värdefull information som du tycker är viktig för dig att ta del av? 
Är du öppen för att kunna kolla intranätet på din hemdator? 
Vad skulle motivera dig till att besöka intranätet? 
Har du några tankar om hur intranätet skulle kunna underlätta ditt jobb? 
Har du några övriga tankar som du vill dela med dig av?



 

 

Bilaga 2 
 
SEKRETESSLAGENS BESTÄMMELSER  
för personliga assistenter anställda i kommunal verksamhet.  
 
I det här dokumentet vill vi på ett begripligt och konkret sätt försöka 
beskriva vad som gäller om sekretessen för dig som arbetar som 
personlig assistent enligt Lag (1993:387) om stöd och service, LSS 
med kommunen som arbetsgivare.  
 
Huvudregel  
Kapitel 7 § 4 i sekretesslagen behandlar bl a sekretess för anställda i 
kommunen. Där står så här:  
 
”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.”  
 
Med socialtjänst menas här också verksamhet enligt LSS.  
 
Vad innebär sekretess för mig som personlig assistent?  
Sekretess innebär att det är förbjudet att muntligen, skriftligen eller på annat 
sätt föra vidare uppgifter om enskilda brukare till andra.  
 
Vilka uppgifter är sekretessbelagda?  
Du får inte lämna ut uppgifter om enskilda människors personliga 
förhållanden till obehöriga personer om det inte klart framgår att uppgiften 
kan föras vidare utan att den enskilde eller någon närstående lider men.  
 
Vad betyder ”lida men”?  
Att lida men innebär att den som blivit omtalad har upplevt att han/hon 
utsatts för fysiskt eller psykiskt obehag eller skada av något slag. Så snart 
det finns minsta risk för att någon skulle kunna uppleva detta är du skyldig 
att hålla uppgiften hemlig.  
Även till synes oskyldiga uppgifter, t ex en enskild brukares adress eller 
telefonnummer är sekretessbelagda uppgifter. Därför är det viktigt att du fått 
brukarens medgivande/samtycke om du ska lämna sådana uppgifter till dina 
anhöriga, daghem, skola och liknande.  
 
Vem bedömer vad som är ”men”?  
Enligt sekretesslagen får du alltså inte säga saker som kan skada brukaren 
eller hans/hennes anhöriga, vänner och liknande. Det är inte du som 
bedömer om det du sprider ut är till skada för den du pratat om. Det är 
brukarens egen personliga uppfattning om vad som kan anses vara till ”men” 
för henne/honom som gäller.  
 
Vem är skyldig att följa sekretessbestämmelserna?  
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Sekretesslagen gäller anställda i kommunal- eller landstingsverksamhet där 
man som anställd kommer i kontakt med, för individen, känsliga personliga 
uppgifter. Lagen gäller även andra som finns i verksamheten, t ex 
praktikanter och studerande etc.  
 
När jag har slutat min anställning, vad gäller då?  
Det är viktigt att komma ihåg att du inte heller efter det att du slutat arbeta 
som personlig assistent får föra vidare sekretessbelagda uppgifter som du 
fått kännedom om under din tid som anställd. Din tystnadsplikt gäller hela 
ditt liv.  
 
 
Gäller tystnadsplikten även inför arbetskamrater och överordnade?  
Grundregeln är att uppgifter inte får lämnas till någon som inte har med din 
brukares situation att göra. Självklart får du meddela viktig information till 
överordnade och andra assistenter som arbetar hos samma brukare om 
brukaren inte kan göra det 
själv och behöver stöd i detta. Du får inte lämna ut andra uppgifter än de 
som har betydelse i den aktuella situationen.  
 
Du har alltid rätt att vända dig till din arbetsledare och prata med 
henne/honom om sådant du har problem med i ditt arbete det kan du också 
göra om du är tveksam om hur du ska förhålla dig till eller agera i en 
arbetssituation.  
 
Får jag lämna ut uppgifter till andra myndigheter?  
Sekretess gäller också mellan kommunen och andra myndigheter och även 
inom kommunen mellan olika verksamhetsområden. I vissa fall har man dock 
rätt att lämna ut uppgifter till andra myndigheter, t ex vid vittnesplikt.  
 
Innan en uppgift lämnas ut bör din ansvarige arbetsledare godkänna att du 
gör det. Kontakta därför alltid din arbetsledare innan du lämnar ut några 
uppgifter som kan vara känsliga ur sekretessynpunkt.  
 
Får jag lämna ut uppgifter till massmedier?  
Det är alltid förbjudet för anställda inom LSS-verksamheter att röja 
sekretessbelagda uppgifter om enskilds personliga förhållanden för tidningar, 
radio och TV.  
 
Finns det några undantag från reglerna om sekretess?  
Om en person, eller personens legale företrädare, ger dig tillåtelse och 
samtycker till att lämna ut en sekretessbelagd uppgift som rör brukaren själv 
har du rätt att göra det.  
 
Du bör dock kontrollera att någon närstående till den som ger tillåtelse inte 
skadas av att uppgiften lämnas ut. Om så är fallet får du trots samtycket inte 
lämna ut uppgiften, om du inte fått tillåtelse även av denne.  
 
Vad gör jag om jag tycker att brukaren far illa på något sätt eller är 
utsatt för fysisk eller psykisk misshandel?  
Här gäller olika regler beroende på om brukaren är vuxen eller barn (under 
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18 år). 
  
Om en vuxen brukare far illa, blir utsatt för övergrepp eller andra brott och 
själv har förmåga att avgöra om en polisanmälan ska göras, ska den 
personliga assistenten ha brukarens samtyckte för att få göra en anmälan. I 
första hand bör brukaren själv göra en anmälan. Om en vuxen 
assistansbrukare inte själv har förmåga att ta ställning till en polisanmälan 
bör kommunen anmäla misstankar om övergrepp och andra brott som 
brukaren misstänks bli utsatt för. Tala med din arbetsledare.  
 
Om den som far illa är ett barn har du skyldighet att anmäla detta till 
socialtjänsten.  
 
Vad händer om jag bryter mot sekretesslagen?  
Om du lämnar ut uppgifter som du är skyldig ett hålla hemliga kan du åtalas 
inför domstol och dömas för brott mot tystnadsplikten. Straffet för sådana 
brott är böter eller fängelse i högst ett år.  
 
Det är alltså ett allvarligt brott att bryta mot tystnadsplikten.  
Tala alltid med din arbetsledare när något är oklart inom det här 
området. 

källa ”Projekt Assistansutveckling” 

 
 
 


