


JOBBA SOM 
PERSONLIG 
ASSISTENT



”En bra assistent är mogen, 
känner sig själv och har respekt 
för gränser.”



Vad är personlig assistans?

Som personlig assistent hjälper du en annan människa att leva 
sitt liv. Personlig assistans är inte vård. Du ska inte sköta om 
eller ta hand om. Du ska göra det möjligt för någon annan att 
leva sitt liv. Det är ett viktigt jobb. Du är med och gör samhället 
mer jämlikt.

Vad gör en personlig assistent?

Vad du gör på jobbet beror på vem du jobbar med. Du måste 
anpassa dig efter din arbetsplats. På en del arbetsplatser behöver 
du ta eget ansvar, på andra ska du bara vänta in personen 
du jobbar med. På vissa jobb ska du vara någons tolk till 
omgivningen. I en del jobb ska du kunna vara lugn och vara 
ett stöd när det blir stressigt. På en del jobb ska du bara vara 
någons händer eller fötter. Du kan åka till platser du annars 
aldrig hade fått se och göra saker du inte tänkt dig. Du måste 
vara beredd på det mesta.



Vem ska jag jobba med?

Den du jobbar med är din närmaste chef i STIL – din 
arbetsledare. Du får inte bestämma över din arbetsledare. Din 
arbetsledare är en person som behöver stöd och service i sin 
vardag. Din arbetsledare väljer själv vem som ska jobba som 
assistent. Din arbetsledare bestämmer över löner och semester. 
Ibland har din arbetsledare stöd från en medarbetsledare. Det är 
en person som är nära din arbetsledare och som din arbetsledare 
litar på.



”Om jag vill gå ut utan jacka 
mitt i vintern ska assisterna inte 
lägga sig i. Det är mitt beslut.”



”En bra personlig assistent är den 
som jobbar i bakgrunden, gör i 
ordning scenen. Så kan jag vara 
huvudpersonen i mitt liv.”



Hur är en bra personlig assistent?

Många vill visa att de är duktiga genom att göra mycket på 
jobbet. Men som personlig assistent måste du lyssna på din 
arbetsledares önskningar. Din arbetsledare väljer vad som 
ska göras och när. Ibland kan det vara svårt att bara sitta 
ner och vänta. Men en bra personlig assistent kan hålla sig i 
bakgrunden.

Fråga din arbetsledare istället för att gissa hur du ska göra. 
Du och dina vänner gör olika. Ni städar olika mycket hemma, 
tycker om olika sorters kläder och lagar mat på olika sätt. Som 
personlig assistent ska du hjälpa din arbetsledare att leva sitt liv 
på sitt sätt.



Behöver jag någon utbildning?

Vad du behöver kunna beror på vem du ska jobba med. Om du 
behöver särskild utbildning för din arbetsplats så får du det på 
arbetsplatsen. 

Men det viktigaste är din personlighet. Din arbetsledare väljer 
dig till jobbet för att just du passar bäst. Det är viktigare att veta 
om du är lugn, snabb, långsam eller tycker om djur, än att veta 
vad du har för utbildning.

En del arbetsledare ser det som en fördel om du har en viss 
utbildning. Många arbetsledare ser det som en fördel om du har 
jobbat med något annat än vård. 



Vad betyder tystnadsplikt?
Enligt lag har du tystnadsplikt om den du jobbar hos. I STIL är 
vi mycket noga med att du inte ska prata om din arbetsledare 
med andra utan arbetsledarens tillåtelse. Även om du jobbar 
nära en annan människa måste ni respektera varandras privat-
liv. Jobbet blir enklare och roligare om du och din arbetsledare 
trivs tillsammans. Men ni behöver inte vara kompisar och inte 
veta allt om varandra. 



”Mina assistenter ska stå på 
min sida. Till exempel smälla 
igen dörren när jag bråkat med 
mina föräldrar.”



Vilka är STIL?

STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. STIL är 
en förening av personer med funktionsnedsättningar. Vi jobbar 
för frihet och lika möjligheter för alla. STIL bildades 1984 
och var först i Sverige med personlig assistans. STILs modell 
av personlig assistans är förebild till personlig assistans enligt 
lagen LSS. STIL ett rikstäckande kooperativ. Alla i styrelsen 
har personlig assistans. Många som jobbar på kontoret har 
personlig assistans. 

Anställd i STIL

När du har sökt jobb i STIL blir du anställd i STIL. Din 
arbetsledare är din chef. Men STIL är din arbetsgivare. 

Som anställd i STIL har du:
  Kollektivavtal
  Pensionsförmåner
  Försäkringsföråner
  Friskvårdsbidrag
  Utbildning

Hur blir jag assistent?

Du hittar lediga jobb på www.stil.se
Där kan registrera dig och göra en anmälan för lediga jobb.


