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Sammanfattning 

Vardagsrehabilitering av äldre utgör en stor del i hemtjänstpersonalens dagliga arbete, där 

arbetsterapeuten kan vara behjälplig med bland annat handledning och utbildningar för perso-

nalen. Syftet med denna studie var att ta reda på hemtjänstpersonalens erfarenheter av hur 

vardagsrehabilitering i hemmet fungerar och kan förbättras inom äldreomsorg. Författarna har 

använt sig av en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer för att samla in data. Inter-

vjuerna utfördes inom två kommuner i sydöstra Sverige hos både kommunala samt privata 

hemtjänstaktörer. Datan analyserades med kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i fyra 

kategorier: “Att möjliggöra vardagsrehabilitering för äldre”, “Att samverka med kollegor och 

andra instanser”, “Att arbeta i den äldres hem” samt “Att förstå samt utveckla ett vardagsre-

habiliterande arbetssätt”. Resultatet visar att hemtjänstpersonalen dels behöver uppdatera 

tidigare utbildningar kontinuerligt, men även att det behövs specifika utbildningar inom var-

dagsrehabilitering. Det framkommer också att det behövs ett tätare samarbete med arbetstera-

peuter för att kunna belysa de specifika kunskaper de olika professionerna har. 
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Abstract 

Everyday rehabilitation of elderly constitute a large part of the home care aides daily work, 

where the occupational therapist can assist with including supervision and training for perso-

nell. The purpose of this study was to determine home care aides experiences of how every-

day rehabilitation in the home works and can be improved in the elderly care. The authors 

have used a qualitative approach with semi-structured interviews to collect data. The inter-

views were conducted in two municipalities in southeastern Sweden at both the municipal and 

private home care operators. The data were analyzed using qualitative content analysis, which 

resulted in four categories: "To enable everyday rehabilitation of older," "Consultation with 

colleagues and other authorities," "Working in the elderly person's home" and "Understanding 

and developing everyday rehabilitative approach." The results show that home care staff 

needs to update previous training continuously, but also the need for specific training in eve-

ryday rehabilitation. It also reveals the need for a closer collaboration with occupational ther-

apists in order to highlight the specific knowledge of the various professions. 
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Genom arbetsterapeututbildning och tidigare yrkeslivserfarenhet har författarna upptäckt vissa 

brister i hemmaboende äldres vardagsrehabilitering i aktiviteter i dagliga livet (ADL). Av 

olika anledningar får inte de äldre utföra sin ADL själva vilket kan resultera i att den äldre blir 

fråntagen en färdighet som den tidigare haft. Frågan är då hur detta ska kunna bli bättre och 

om arbetsterapeuten har möjlighet att lära ut ett bättre sätt att sköta dessa sysslor? Kan en 

äldre människa bli mer autonom i sitt utförande av personlig ADL, som exempelvis vid på-

klädning eller andra aktiviteter som denne anser vara viktiga när de erhåller insatser av hem-

tjänst, som i sin tur samverkat med arbetsterapeut? Vår tanke med detta är att ta reda på hur 

hemtjänstpersonalen anser att vardagsrehabiliteringen fungerar samt hur den kan förbätt-

ras.  Det finns begränsat med kunskap kring hur arbetsterapeuten kan vara ytterligare behjälp-

lig i detta arbete samt hur samarbetet i sådana fall skulle kunna se ut. 

Bakgrund 

De äldres boendemiljö uppmärksammades redan under 1950-talet. En åldringsvårdsutredning 

tillsattes vilket resulterade i att det 1957 godtogs ett förslag som kom att kallas kvarboende-

principen (Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, 2010). Kvarboendeprincipen innebär att 

alla ska ha möjligheten att bo kvar i sina ordinära boenden så länge som möjligt, vilket ställer 

krav på vårt samhälle för hur våra äldre ska tas om hand. Detta ökar också kraven på att den 

äldre ska klara så många saker som möjligt självständigt. Socialstyrelsen beskriver i en läges-

rapport från 2011 att antalet äldre med hemtjänst har ökat de senaste åren och det har skett en 

kraftig neddragning av antalet som bor i särskilt boende. För att detta ska bli möjligt behöver 

den äldre rehabilitering på flera plan, där hemtjänstpersonal är en stor hjälp i arbetet. 

Rehabilitering 

Begreppet rehabilitering kan härledas från re som betyder åter och habilitas som kan översät-

tas till lämplighet eller förmåga (Borg, Gerdle, Grimby, & Stibrant Sunnerhagen, 2006). Be-

greppet används med olika innebörd beroende på sammanhang. Enligt Socialstyrelsen (2007) 

definieras rehabilitering som, utifrån behov och förutsättningar, insatser som återvinner eller 

bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i 

samhällslivet. Inom äldreomsorgen är det av vikt att rehabilitering ska vara tidig, samordnad 

och allsidig insats från olika kompetensområden och verksamheter. Rehabilitering för äldre 

ska även vara målinriktad och förutsätter den äldres möjligheter till inflytande vid såväl plane-



 

 

ring som genomförande. Insatserna ska fortsätta så länge den äldres behov kvarstår (Socialsty-

relsen, 2007). 

 

Någon entydlig definition för begreppet vardagsrehabilitering finns inte, men avses handla om 

rehabilitering av funktion och aktivitetsförmåga som på ett naturligt sätt vävs in i vardagen 

(Ström, 1995). Månsson (2009) talar om specifik rehabilitering och vardagsrehabilitering, 

även kallad allmän rehabilitering. Sjukgymnast och arbetsterapeut är ansvariga för specifik 

rehabilitering, som kräver relaterad kunskap om människans normala funktioner, sjukdomar 

och skador men även om den behandling och träning som utvecklar, återvinner eller bibehål-

ler funktionsförmågan. Vardagsrehabilitering utförs av omsorgspersonal och utgår från ett 

rehabiliterande förhållningssätt vilket enligt Månsson (2009) innebär att utgångspunkten ska 

vara att ha en stödjande och inte hjälpande inriktning. Förhållningssättet ska väcka individens 

intresse för sina egna resurser och möjligheter samt uppmuntra till egen problemlösning och 

eget agerande. I den äldres hem är det viktigt att arbeta med vardagsrehabilitering så tillvida 

att uppmuntra den äldre att utföra de dagliga aktiviteterna aktivt och med så lite stöd som 

möjligt. I arbetet med vardagsrehabilitering är arbetsterapeuten till stöd och hjälp vid pro-

blemlösning så tillvida att exempelvis förenkla och konstruera en stödjande miljö som till 

exempel vara behjälplig vid bostadsanpassningar samt förskrivning av hjälpmedel. 

Arbetsterapi 

Arbetsterapi grundar sig på övertygelsen om att meningsfulla aktiviteter kan främja hälsa och 

välbefinnande (Kielhofner, 2008). I den teoretiska grunden för arbetsterapi ses ett dynamiskt 

samband mellan individen, aktiviteten och miljön samt hur dessa inverkar på människans upp-

levda hälsa. 

 

Arbetsterapeutens roll inom rehabiliteringen av äldre är att i samråd med denne ansvara för 

arbetsterapeutiska bedömningar av aktiviteter i det dagliga livet som till exempel äta och 

dricka, förflyttning, toalettbesök, på- och avklädning, personlig hygien, matlagning, inköp, 

städning, tvätt och fritid (Gustafsson, Gunnarsson, Boman Sjöstrand & Grahn, 2010). Arbets-

terapeuten bedömer den äldres hjälpbehov i ovanstående aktiviteter samt fastställer mål med 

rehabiliteringen tillsammans med den äldre. Åtgärderna för att nå målen ska förbättra, före-

bygga eller kompensera för nedsatt aktivitetsförmåga. Dokumentation sker liksom utvärdering 

och uppföljning av uppsatta mål. En viktig del i arbetet för arbetsterapeuter är även att instru-

era och handleda hemtjänstpersonal i arbetet med rehabilitering av dagliga aktiviteter som 

sker i hemmet. Handledningen kan bestå av information, instruktion, stöd och tillsyn av var-

dagsrehabiliteringen (Månsson, 2009). 



 

 

Äldre i ordinärt boende 

Det finns studier som menar att det finns övervägande positiva signaler för att rehabilitering 

av äldre skulle vara lönsamt för både individen med bibehållen aktivitetsförmåga och ökat 

välbefinnande men även för samhället med färre samhällsinsatser (Bernspång & Löfgren, 

2004; Ryburn, Wells & Foreman, 2009), ändå påpekas svårigheterna med att fånga upp alla 

faktorer som påverkar långsiktiga effekter som kostnadseffektivt (Gage, Kaye, Owen, Trend, 

& Wade, 2006). 

 

Socialstyrelsen (2001) kom i sin rapport Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö fram till att 

ungefär hälften av de äldre som deltog i studien hade rehabiliteringsbehov som inte tillgodo-

sågs. De äldre som bedömdes ha ett rehabiliteringsbehov hade flera insatser från hemtjänsten, 

påfallande ofta få sociala kontakter samt att de ofta inte längre kunde utföra sina hobbyaktivi-

teter. Rehabiliteringsbehovet kunde relateras till både personlig vård och aktiviteter inom bo-

endet men även behov av rehabilitering gällande psykosociala aspekter. Eloranta, Arve och 

Routasalo (2008) beskriver att till följd av sitt nära samarbete har hemtjänstpersonalen en vik-

tig roll att fungera som både fysiskt och socialt stöd för den äldre. Genom uppmuntrande till 

självständighet och att delta i sociala aktiviteter har hemtjänstpersonalen möjlighet att ta vara 

på den äldres resurser i utförandet av vardagliga aktiviteter. 

 

De äldres självständighet i vardagliga aktiviteter beskrivs bland annat i en studie av Tollén, 

Fredriksson och Kamwendo (2008) där det framkommer att ökad självständighet i ADL och 

att göra dem mindre hjälpberoende av andra ofta blir fokus för de arbetsterapeutiska intervent-

ionerna. Studien visar dock på att det är minst lika viktigt att interventioner stärker den äldres 

autonomi och förmåga att själv kunna välja aktiviteter, trots ett uttalat hjälpbehov. Åberg, 

Sidenvall, Hepworth, O'Reilly och Lithell (2004) visar också på att autonomi och att ha kon-

troll över sina dagliga aktiviteter är en viktig aspekt av självständighet för äldre. Detta indike-

rar på att hemtjänstpersonalen har en viktig roll i den äldres vardag och att äldre som har be-

hov av hjälp tar emot den hjälpen för att kunna utföra självvalda aktiviteter. 

Utmaningar för vardagsrehabilitering 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) ska omsorgen om äldre inriktas på att de ska få leva 

ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att få bistånd i form av hemtjänst är det nödvän-

digt att ansöka om detta, kommunen där den äldre bor är ansvarig för att ta emot ansökningar 

och bedöma dessa. Efter utredningar har det framkommit att det förekommer stora brister i 

vardagsrehabiliteringen då biståndsbedömningen fokuseras på hjälp istället för hjälp till 

självhjälp och inte alltid tar hänsyn till rehabiliteringsbehovet (Gurner & Wånell, 2000). 



 

 

Weurlander och Wånell (2011) påvisar i en studie att det finns flera besvärliga gränszoner 

inom rehabiliteringen i Sverige. Från hemtjänstpersonalens sida hävdas det att det finns för 

lite extra tid för att arbeta med vardagsrehabilitering, de intervjuade biståndsbedömarna höll 

inte med och menade att de exempelvis beviljade tid för promenad som gångträning. Från 

rehabiliteringssidan konstaterades att vardagsträning inte kräver att någon rehabiliteringsper-

sonal närvarar och att det tidsmässigt inte är möjligt att återkomma dagligen för att upprätt-

hålla träningen. Detta betyder enligt Weurlander och Wånell (2011) att den äldres stöd att 

återfå och bibehålla sina funktioner har blivit ingens ansvar. 

 

Många äldre har svårt att överföra intränad kunskap i exempelvis ett träningskök till samma 

situation i hemmet, vilket gör det mer kostnadseffektivt och ger ett bättre resultat att utföra 

träningen i hemmet. Detta stärker även självständighet, funktions- och aktivitetsförmåga 

(Gustafsson, Gunnarsson, Boman Sjöstrand & Grahn, 2010). Ändå finns bristande punkter, 

såsom tid-, personal-, planeringsbrist som leder till att hemtjänstpersonalen hjälper den äldre 

med för mycket i bland annat ADL (Gurner & Wånell, 2000). 

 

Från flera håll i Sverige påvisas att problem föreligger med hemtjänstpersonalens vardagsre-

habilitering för äldre och att problemet är flerdimensionellt. (Bruhn, 2011; Kjellemar, 2007; 

Törnkvist & Wånell, 2008; Wånell, 2012). Enligt Kjellemar (2007) finns det goda teoretiska 

kunskaper hos hemtjänstpersonalen men det uppstår en välvilja hos personalen att hjälpa för 

mycket vilket kan skapa bestående hjälpbehov som inte fanns från början. Bruhn (2011) me-

nar däremot att hemtjänstpersonalen snarare är i behov av mer utbildning och stöd i form av 

handledning för att klara att utföra rehabilitering i hemmiljö. Enligt Wånell (2012) råder pro-

blem med samverkan mellan rehabiliteringspersonal och hemtjänstpersonal. Rehabiliterings-

personalen upplever att inte alla hemtjänstföretag tycker att det är viktigt att samordna hem-

tjänstpersonalens tid med arbetsterapeutens eller sjukgymnastens för att få handledning eller 

utbildning. Hemtjänstpersonalen upplevde dock att de gärna vill ha handledning men att reha-

biliteringspersonalen inte har tid. Törnkvist och Wånell (2008) påvisar även problem i sam-

verkan genom att arbetsterapeut och sjukgymnast först blir inkopplade när och om rehabilite-

ringsbehovet bedömts av hemtjänstpersonal vilket kan försvåra rehabiliteringen. I en studie av 

Furåker och Nilsson (2011) framkom att arbetsterapeuter upplever en frustration i samarbetet 

med hemtjänstpersonalen. En anledning till frustrationen kunde vara att arbetsterapeuterna 

upplevde att de ofta spenderade mer tid för att förklara varför de nekade hemtjänstpersonalen 

hjälpmedel än tiden de la på att rehabilitera den äldre. Arbetsterapeuterna ville bli presente-

rade för ett problem och inte en lösning (Furåker & Nilsson, 2011). 



 

 

 

Litteraturgenomgången visar att äldre har behov av rehabilitering och att kvarboendeprincipen 

har medfört att antalet äldre med hemtjänst ökar. Vidare visar litteraturgenomgången att pro-

blemen med hemtjänstpersonalens vardagsrehabilitering för äldre inte har någon enkel förkla-

ring, utan finns på flera plan och i flertalet dimensioner. Litteraturgenomgången påvisar också 

att det finns begränsat med litteratur som beskriver hemtjänstpersonalens erfarenheter av att 

arbeta med vardagsrehabilitering samt hur de upplever att vardagsrehabiliteringen kan förbätt-

ras. Inom arbetsterapi är handledning av vårdpersonal vedertaget och hemtjänstens arbete med 

vardagsrehabilitering stämmer väl överens med arbetsterapins grundtanke om sambandet mel-

lan aktivitet och hälsa, vilket föranleder ett nära och starkt samarbete för att ytterligare kunna 

utveckla och stärka de äldres autonomi och självständighet. 

Syfte 

Syftet med den här studien är att beskriva hemtjänstpersonals erfarenheter av hur vardagsre-

habilitering i hemmet fungerar och kan förbättras inom äldreomsorg. 

Metod 

Design 

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsansats för att samla in data, detta är enligt 

Malterud (1998) en lämplig ansats för att beskriva människors erfarenheter av ett fenomen 

och för att få en större förståelse för mänskliga företeelser. En kvalitativ ansats kan utifrån 

detta medföra ökad kunskap om hur vardagsrehabilitering möjliggörs på ett framgångsrikt sätt. 

 

Urval 

För att få svar på vårt syfte användes ett representativt urval för att få relevanta svar, vilket 

innebar att deltagarna hade erfarenhet och kunskap om ämnet i fråga (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012; Malterud, 1998). Urvalet bestod av nio deltagare som alla var kvinnor mellan 

åldern 32-59 år och hade 2-30 års arbetslivserfarenhet inom hemtjänst. Fyra hemtjänstperso-

nal var från privata aktörer och fem från kommunal hemtjänst. Inklusionskriterierna var att ha 

minst två års arbetslivserfarenhet samt att vid tidpunkten för intervjun arbeta som hemtjänst-

personal med en tjänstgöringsgrad på minst 75 % av heltid. Detta för att ha kännedom om 

eventuellt stresspåslag och tidsaspekten i hemtjänstarbetet. Exklusionskriterier var språksvå-

righeter, deltagarna behövde kunna prata och förstå svenska. 

 



 

 

Datainsamling 

Insamling av data skedde med semistrukturerade intervjuer med stöd av en intervjuguide (Bi-

laga 2) med frågor utifrån studiens syfte. Följdfrågor ställdes för att få förtydligande av svar. 

Intervjuerna genomfördes under mars 2013 och var mellan 20-50 minuter långa. Författarna 

höll fortlöpande kontakt med varandra för att säkerställa att likvärdiga följdfrågor ställdes. 

Enligt Malterud (1998) är en semistrukturerad intervju passande då information som inte sva-

rar mot studiens syfte kan undvikas samtidigt som intervjuaren behåller en viss flexibilitet 

under intervjuerna. Författarna utförde intervjuerna enskilt med var och en av deltagarna på 

en plats i anslutning till deltagarens arbetsplats. Intervjuerna spelades in med antingen en mo-

biltelefonapplikation eller en diktafon. 

 

Procedur 

Kontakt togs med verksamhetschef hos två kommunala verksamheter samt sju privata hem-

tjänstföretag i sydöstra Sverige. Dessa kontaktades först via e-post med skriftlig information 

(bilaga 1) om studien och sedan med ett uppföljande telefonsamtal där verksamhetschef till-

frågades om möjlighet att bistå med att identifiera deltagare till studien. Verksamhetscheferna 

ombads även om samtycke till att få genomföra studien under arbetstid. Endast de kommunala 

verksamheterna och två privata hemtjänstföretag hade möjlighet att medverka. Verksamhets-

cheferna vidarebefordrade skriftlig information till personer i arbetsgruppen som även tillfrå-

gades om medverkan i studien. Författarna bokade intervjutid och plats, antingen via verk-

samhetschefen eller genom direktkontakt med deltagarna. Den muntliga och skriftliga inform-

ationen (bilaga 1) innehöll studiens forskningsintresse, syfte, tidsåtgång samt etiska aspekter 

av deltagandet. Intervjuerna spelades in för att sedan bli transkriberade ordagrant i ett ordbe-

handlingsprogram. 

 

Dataanalys 

De transkriberade intervjuerna utgjorde datamaterialet och analyserades med kvalitativ inne-

hållsanalys enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012). Kvalitativ innehållsanalys beskriver 

processen att identifiera och koda gemensamma nämnare i datamaterialet. Intervjuerna lästes 

noggrant upprepade gånger för att skapa en förståelse för datamaterialets helhet. Därefter 

bröts datamaterialet ned i meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte. Dessa me-

ningsbärande enheter kondenserades sedan för att göra texten mer lätthanterlig samtidigt som 

innehållet i texten bevarades. De kondenserade meningsenheterna abstraherades och skapade 

en kod som kort beskrev meningsenhetens innehåll (Tabell 1). Koderna jämfördes med avse-

ende på likheter och skillnader samt sorterades i kategorier. Analysens första skede resulte-



 

 

rade i sju kategorier som vid närmare granskning innehöll överlappande koder. Efter ytterli-

gare analys minskades detta till fyra klart avgränsade kategorier. Budskapet i kategorierna 

presenteras i resultatet tillsammans med utvalda citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder och kategori. 

Meningsenhet Kondenserad me-

ningsenhet 
Kod Kategori 

det kan vara som så att man har 

en dam som duschar, då kan 

man tänka att där skulle det 

egentligen vara ett handtag, för 

att om hon ska ställa sig upp 

och vi ska kunna tvätta därbak, 

ja då kan vi hjälpa till att ringa 

till arbetsterapeut. Då kan vi 

vara en länk där. 

Om någon duschar 

och vi tänker att det 

borde finnas ett 

handtag när hon står 

upp, då ringer vi 

arbetsterapeut. 

Vi ringer 

arbter när 

det upp-

står ett 

problem 
 

Att samverka med 

kollegor och andra 

instanser 

De bästa är om de kan göra 

själv. Men vi finns ju där och 

hjälper till när de inte går. 

De bästa är om de 

kan göra det själv. 

Men vi finns där när 

de inte går 

Att hjälpa 

när de inte 

går 

 

Att möjliggöra var-

dagsrehabilitering 

 

 

Etiska reflektioner 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460, 2§) beskriver att 

studier utförda på grund- eller avancerad nivå vid universitet och högskolor inte kräver etik-

prövning, utan ska hanteras på det egna lärosätet. 

 

De etiska risker som är viktiga att ta hänsyn till med denna studie baseras på riktlinjer för 

etisk värdering av medicinsk humanforskning av Medicinska forskningsrådet (2003). Delta-

garna blev informerade om studiens syfte och att medverkan i studien var frivilligt. Deltagar-

na erbjöds samtycke att delta i studien samt möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst 

under studiens gång. Deltagarna blev även utlovade konfidentialitet så tillvida att obehöriga 

inte skulle kunna komma åt data eller att deltagarna ska kunna identifieras utifrån studien. 

Deltagarna blev även utlovade att de inspelade intervjuerna skulle raderas efter godkänt exa-

mensarbete. Inget plagiat eller förfalskning av data har medvetet förekommit. 

 

Positiva effekter för deltagarna efter att ha medverkat i studien kan ha varit att få sina åsikter 

och kunskaper hörda. Negativa effekter kan ha varit att deltagarna hamnade i en situation där 

de kan ha upplevt sig utsatta och utlämnade i dels sin yrkesroll, att bli värderad för det arbete 

denne gör, men också personligt så tillvida att intervjun spelades in. Deltagarna kan ha upp-



 

 

levt sig obekväma av detta och för att bemöta detta har författarna strävat efter ett förhåll-

ningssätt där en värderingfri inställning samt respekt för deltagarens autonomi tydligt fram-

trätt. 

 

Resultat 
Den analyserade datan resulterade i fyra kategorier som benämns “Att möjliggöra vardagsre-

habilitering för äldre”, “Att samverka med kollegor och andra instanser”, “Att arbeta i den 

äldres hem” och “Att förstå samt utveckla ett vardagsrehabiliterande arbetssätt”. Dessa ka-

tegorier beskriver hemtjänstpersonalens arbete med hur vardagsrehabilitering fungerar samt 

deras förslag till förbättringsåtgärder baserade på upplevda hinder i arbetsutförandet. Nedan 

följer en beskrivning av vardera kategori. 

 

Att möjliggöra vardagsrehabilitering för äldre 

Kategorin redogör för hur och vad hemtjänstpersonalen gör för att arbeta på ett vardagsrehabi-

literande sätt. Kategorin handlar också om hur ett samspel och en trygg relation med den äldre 

skapas och bibehålls. Kategorin belyser också svårigheterna i att möjliggöra vardagsrehabili-

tering på grund av tidsbrist. 

 

Hemtjänstpersonalens uppfattning av vardagsrehabilitering beskrevs som att arbeta med 

“händerna på ryggen” och låta den äldre göra vad den klarar av självständigt. För hemtjänst-

personalen innebar detta att hjälpa till först när den äldre uppvisade förmåga att inte kunna 

utföra aktiviteten. Detta ansågs kräva en förståelse av den äldres funktioner vilket underlätta-

des av kontinuiteten i att det var samma hemtjänstpersonal som kom till den äldre. Hemtjänst-

personalen beskrev att de upplevde en tillfredsställelse av att den äldre själv gjorde vad den 

kunde och att de ibland kunde öka aktivitetsförmågan, men att det oftast gjordes för att bibe-

hålla den aktivitetsförmåga den äldre hade kvar. Vardagsrehabiliteringen beskrevs utgöras av 

att den äldre gjorde förflyttningar samt vardagliga aktiviteter såsom påklädning och personlig 

hygien. Förflyttningarna innebar ofta gåträning samt att uppresningar utfördes så aktivt som 

möjligt av den äldre. De vardagliga aktiviteterna beskrevs vävas in i vardagen på ett naturligt 

sätt och kunde innebära aktiviteter såsom tvätt, matlagning och på- och avklädning. Vid akti-

viteterna strävade hemtjänstpersonalen efter att göra den äldre så aktiv som möjligt i sitt eget 

hushåll med stöd och hjälp från hemtjänsten. Detta påvisas av följande citat: 

“Då sorterar hon tvätten och sen tvättar vi […] då kan man påpeka att tvätt-

maskinen är färdig och så gör man de tillsammans, jag kanske plockar ur och 

hon hänger upp.” 



 

 

 

För att kunna arbeta med ett vardagsrehabiliterande arbetssätt menade hemtjänstpersonalen att 

det krävdes ett samspel med den äldre där det ingick att läsa av den äldres dagsform. Hem-

tjänstpersonalen beskrev att dagsformen ibland inte tillät den äldre att utföra sin vardagsreha-

bilitering som vanligt utan att den äldre ibland kunde utföra mer och ibland mindre. Detta 

samspel beskrevs kräva att hemtjänstpersonalen var lyhörd och har empatisk förmåga gente-

mot den äldre. Ibland behövde hemtjänstpersonalen stödja och uppmuntra den äldre för att 

komma igång med vardagsrehabiliteringen. De menade att motivationen är en stor del i deras 

arbete och att det krävdes en finkänslighet för att hantera dagsformen där de ibland behövde ta 

små steg i taget för att göra den äldre mer aktiv i vardagen. 

 

“Ibland så kan dom ju ännu mer, då kan dom ju knäppa den här skjortan, det 

tar tio minuter, men då får det göra det då. Men ibland så kan dom säga att - 

nä det går inte – men då hjälper jag dig. Det är ju ett samarbete hela tiden 

som jag tycker funkar jättebra.” 

 

Det framkom även att samarbetet med vissa äldre kunde upplevas svårt då de vägrade olika 

aktiviteter trots att de hade förmågan. Hemtjänstpersonalen kunde uppleva en frustration över 

dessa situationer och menade på att de äldre som hade fått mycket hjälp från början var extra 

svåra att få med på att utföra aktiviteter själva. Hemtjänstpersonalen beskrev även att de 

kunde finnas ett genusperspektiv med att äldre kvinnor inte ville bli hjälpta i duschen av man-

lig personal och att äldre män ville att den kvinnliga hemtjänstpersonalen skulle sköta matlag-

ningen. 

 

“Alla förstår inte riktigt att det är för deras egen skull som vi ibland kan säga: 

fast det kan du själv. Då kan dom bli lite stötta sådär och tycka att, vad gör du 

här då, lite så.” 

 

Mer än hälften av de intervjuade påpekade tidsbrist som en av de stora faktorerna att inte 

hinna med arbetet med vardagsrehabilitering. De uttryckte frustration gentemot besluten om 

den tid den äldre fick tilldelad eftersom den inte alltid räckte till för det de behöver göra. Ti-

den upplevdes också som en stor en faktor att ta hänsyn till när det gällde möjligheterna att 

arbeta med vardagsrehabilitering. Hemtjänstpersonalen uppgav att det kunde orsaka stress och 

ett sämre utfört arbete när tiden som den äldre är tilldelad inte räckte till för att låta denne 

göra vad den kunde och ville göra självständigt, vilket förklaras enligt följande: 

 

“det gäller att biståndshandläggaren ger bra med tid så man kanske har, inte 

femton minuter på morgonen utan det behövs 45 minuter för att Agda borstar 



 

 

tänderna sakta […] man vet kanske att nån sitter på toaletten jättelänge och du 

har 40 minuter då kanske du borstar tänderna åt henne.” 

 
Att samverka med kollegor och andra instanser 

Kategorin belyser betydelsen av ett nära samarbete mellan olika instanser, såsom mellan hem-

tjänstpersonal, arbetsterapeuter och biståndsbedömare. Kategorin redogör även för utmaning-

ar och förbättringsmöjligheter med samverkan. 

 

Det framkom att hemtjänstpersonalens erfarenheter av samarbete med andra vårdinstanser var 

delade, det fanns både positiva och negativa aspekter av samverkan i arbetet med de äldre. 

Det framkom också att det på de flesta arbetsplatser inte talades om rehabilitering i det dag-

liga arbetet, vilket upplevdes som en svårighet för att arbeta med vardagsrehabilitering. Vi-

dare framkom att det upplevdes stödjande att ha en förstående chef på de arbetsplatser där 

rehabilitering utgjorde en stor del av hemtjänstpersonalens dagliga arbete. Det beskrevs också 

svårigheter i samarbetet vid överrapporteringar mellan kollegor främst vid telefonkontakter då 

det upplevdes som att inte alla fick ta del av vad som sades: 

 

“En telefonkontakt sker mellan dig och mig och glömmer man sedan att över-

rapportera till dem andra, ja då vet ju inte alla andra vad de handlar om.“ 

 

Det påtalades också utgöra en utmaning för vardagsrehabilitering att arbeta ensam. Hem-

tjänstpersonalen upplevde en osäkerhet om det egna arbetssättet utfördes på ett korrekt sätt då 

de ofta arbetade själva och hade lite tid för personlig reflektion eller handledning. Hemtjänst-

personalen upplevde att de var stora arbetsgrupper vilket medförde att personalen utförde 

moment på olika sätt, detta förvirrade både den äldre och dem själva. De beskrev också att det 

blev svårt när de inte alltid hade möjlighet att diskutera med kollegor om hur de utförde sina 

moment: 

 

“Vi är ju många i gruppen och de kan bli att man arbetar på lite olika sätt till 

slut. Några hjälper Agda så och några så och så. Och de är inte bra egentligen 

för man behöver ha liksom hela arbetsgruppen sträva åt ett håll.” 

 

Vid kontakt med arbetsterapeut ansågs denna yrkesgrupp som tillmötesgående, hjälpsam och 

kunnig inom sitt område. Dock upplevde hemtjänstpersonalen arbetsterapeuterna som en mer 

isolerad enhet idag än förr och att personkontakten med dem skedde alltmer sällan. De be-

skrev att arbetsterapeuterna ibland kunde vara svåra att få tag på och att det inte alltid var 

möjligt att samordna tiden för till exempel ett gemensamt hembesök. De upplevde att arbets-



 

 

terapeuten skulle behöva följa upp sina interventioner mer frekvent då den äldres behov kunde 

skifta fort samt uttryckte att det ofta saknades instruktioner för hur hjälpmedel skulle använ-

das. Det framkom även att hemtjänstpersonalen sällan fick riktlinjer för hur vardagsrehabilite-

ring skulle utföras och önskade att det oftare fanns rehabiliteringsplaner för de äldre. 

 

“Sen har jag ju ringt, jag var ju på ett möte med någon… men där saknas det 

också lite kommunikation tycker jag. För enligt alla lagar och sånt så ska vi få 

instruktioner om vad vi ska göra för gymnastik, det saknar jag. Jag har ingen 

aning för det är ingen som har… det är mest verktyg att dom får hjälpmedel, 

men det är ingen som säger att hon kanske behöver... att när hon ligger i 

sängen kanske göra lite bengymnastik. Men vi har inte fått några instruktion-

er” 

 

Hemtjänstpersonalen beskrev att kontakten med arbetsterapeuten togs när de uppfattade att ett 

hjälpmedel eller bostadsanpassning behövdes för att underlätta förflyttningar eller aktiviteter 

för den äldre, eller för deras eget arbete. De beskrev att det kunde uppstå svårigheter i kom-

munikationen när de själva inte kunde bedöma vilket hjälpmedel som passade utefter den äl-

dres förmåga och de uttryckte en önskan om ökad kunskap för att kunna bedöma vilket 

hjälpmedel som skulle fungera optimalt. Det framkom även att de kunde uppleva att de be-

hövde hjälpa den äldre för att få ett hjälpmedel utskrivet. 

 

“Men om vi inte riktigt vet att de är en snurrplatta vi är ute efter eller om de är 

en lyft vi är ute efter då kan kommunikationen bli lite sådär. Vilket hjälpme-

del vi ska ha o, men när dem har förstått vad vi vill göra och dem har sett vad 

kunden är kapabel till, då brukar de sluta bra.” 

 

Hemtjänstpersonalen upplevde flera områden för förbättringsmöjligheter som att utöka ett 

samarbete gentemot rehabiliteringspersonal. Några förslag handlade om att utforma egna bru-

karmöten, eller att arbetsterapeut kom med på arbetsplatsträffar för att dels lära känna perso-

nalen, men också för att hålla sig á jour med problem som uppkom i hemtjänstpersonalens 

arbete. Detta antogs underlätta kontakten och öka samarbetet. 

 

I samarbetet med andra vårdinstanser beskrevs svårigheter med samordningen, där hemtjäns-

ten uppgav att de önskade större möjligheter att vara med och påverka vårdplaneringar. Den 

gängse uppfattningen var att de var den yrkesgrupp som träffade den äldre mest och därför 

hade en större kunskap om den äldres behov. Det framkom även att hemtjänstpersonalen hade 

en önskan om att arbetsterapeuten skulle vara med dels vid vårdplaneringar men också när 

den äldre kom hem efter en sjukhusvistelse för att se om behovet ändrats, vilket sällan skedde. 



 

 

Att arbeta i den äldres hem 

Kategorin belyser de problem som kan uppkomma med att utföra sitt arbete i någons hem. 

Det påvisas omgivningsfaktorer som kan utgöra svårigheter för hemtjänstpersonalen arbets-

miljö och som upplevs svåra att påverka. 

 

Hemtjänstpersonalen beskrev att den fysiska miljön ibland kunde utgöra en försvårande faktor 

i arbetet. Uppfattningen om den äldres bostad var att det ibland kunde vara för trångt och att 

möblemanget kunde försvåra moment som annars skulle fungerat bra. Detta kunde medföra 

att förflyttningar inte kunde ske på ett korrekt sätt trots hjälpmedelstillgång och hemtjänstper-

sonalen upplevde att de därmed ökade risken för arbetsrelaterade skador. 

 

“De svåra är ju att vi jobba hemma hos folk. Det är ju inte alltid det ultimata 

träningsstället. Men ändå är de där de ska vara och klara sig själva. De är ju 

hemma även om de är trappor och det är trånga utrymmen sådär så måste de 

lära sig att hantera situationen just där dom är. Men de kan ju vara lite svårt 

ibland.” 

 

Hemtjänstpersonalen påvisade att den äldres närstående kunde utgöra ytterligare en omgiv-

ningsfaktor som utmanade vardagsrehabiliteringen i hemmet, där en eventuellt friskare part-

ner inte vill ha in hjälpmedel, eller stod och tittade och kommer med synpunkter om hem-

tjänstens arbete. Andra närstående, som till exempel barn till ensamboende, kunde ha syn-

punkter på hur hemtjänstpersonalen skötte sitt dagliga arbete, att de inte använde den tid som 

den äldre var tilldelad på ett adekvat sätt, eller att det var något som saknades i arbetet. 

 

“samtidigt så bor dem i samma rum, frun och han och vi behöver möblera om, 

vi behöver ta bort möbler och mattor […] de har varit många krockar med 

vardagsrehabiliteringen, för vi vill en sak, han vill en sak och frun vill en an-

nan.” 

 

Att förstå samt utveckla ett vardagsrehabiliterande arbetssätt 

Kategorin belyser hur arbetet med vardagsrehabilitering utgör en lärandeprocess där hem-

tjänstpersonalens självskattade behov av ytterligare utbildning och kunskap tydliggörs. 

 

Det framkom att det var få av hemtjänstpersonalen som fått utbildning i vardagsrehabilitering, 

men att de lärt av kollegor eller genom arbetslivserfarenhet. Hemtjänstpersonalen beskrev 

också att det krävdes att få in ett tänkande kring vad vardagsrehabilitering innebar för att 

kunna arbeta utefter det i flera situationer. Det framgick också att det under introduktion till 



 

 

nyanställda inte gavs information om varken vardagsrehabilitering eller arbetsterapeutens roll 

i arbetet. 

 

“vi kanske går och jobbar på ett sätt som vi tycker är helt korrekt och kunden 

vet inte annat, så dom säger ju ingenting. Eh, så det är ju klart att om man 

skulle få nån typ av utbildning, då skulle man kanske jobba på ett annat sätt.” 

 

För att kunna arbeta med vardagsrehabilitering ansåg hemtjänstpersonalen att det krävdes 

ökad kunskap om människans normala funktioner för att veta vad som kunde rehabiliteras. De 

ansåg även att det behövdes en ökad förståelse för hur rehabiliteringen kunde utföras på bästa 

sätt samt mer information om vad arbetsterapeuterna kunde göra för att underlätta arbetet med 

vardagsrehabilitering. 

 

“för det första skulle man vilja ha lite upplysningar, lite allmän information 

från arbetsterapeuterna vad dom kan hjälpa till med för då kanske vi ser saker 

som inte vi har... som, jaha, kan ni hjälpa oss med det” 

 

Det beskrevs även att hemtjänstpersonalen upplevde ett behov av utbildningar i form av ma-

nuell förflyttnings- och lyftteknik, då detta upplevdes som en stor del av arbetet. De beskrev 

att tidigare utbildningar lätt föll i glömska och att nya metoder och tekniker för förflyttning 

ständigt förnyades vilket medförde ett ökat krav på kunskap. 

 

“Men man har ju lärt sig i grunden hur man ska jobba och hur man ska dra, 

men det är klart att man behöver bli påmind. Så är det ju med allting. För 

ibland kanske man gör nånting i rena hasten. Bara att det ska gå lite fortare 

och man tänker inte på att man ska jobba mer med benen eller dra eller… så 

att det är klart att man skulle behöva det oftare. Man blir ju hemmablind när 

man kör samma varje dag. Man behöver ju bli påmind varje dag” 

 

Majoriteten av hemtjänstpersonalen upplevde ett behov av en mer specifik utbildning inriktat 

mot vardagsrehabilitering och det föreslogs vara viktigt att utbildningen skulle innehålla ett 

helhetstänkande kring den äldre, då det inte bara handlar om kroppsliga funktioner utan även 

om psykiskt välmående och socialt välbefinnande för att göra vardagsrehabiliteringen möjlig. 

 

Diskussion 

 



 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hemtjänstpersonalens erfarenheter av hur vardagsrehabili-

tering i hemmet fungerar och kan förbättras inom äldreomsorg. Resultatet visade att det råder 

flera aspekter över hemtjänstpersonalens utförande av vardagsrehabilitering såsom de svårig-

heter som kan uppstå i kommunikationen med andra instanser, svårigheter med att arbeta i 

den äldres hemmiljö samt bristen på kontinuerlig utbildning. Att ta del av samt förstå hem-

tjänstpersonalens erfarenheter av hur vardagsrehabilitering fungerar kan utgöra ett viktigt bi-

drag för att öka samarbetet med arbetsterapeut och annan rehabiliteringspersonal. 

 

I kategorin Att möjliggöra vardagsrehabilitering för äldre framgår att hemtjänstpersonalen 

gör en ansats att låta den äldre utföra aktiviteter utefter egen förmåga samt att det krävs ett 

samspel mellan hemtjänstpersonal och den äldre för att möjliggöra vardagsrehabilitering. 

Hemtjänstpersonalen kunde uppleva en frustration över att vissa äldre ville ha hjälp ha i situ-

ationer oavsett om de hade förmåga att utföra det själv eller inte. Detta påvisar även en rap-

port från Socialstyrelsen (2007) som menar att det finns en tradition från äldre att få hjälp. 

Hemtjänstpersonalen ses som hembiträden och måste hjälpa till eftersom de äldre betalar för 

tjänsten. Detta tyder på en utmaning som försvårar hemtjänstens arbete med vardagsrehabili-

tering. Hemtjänstpersonalen agerade i dessa lägen med att motivera och uppmuntra de äldre 

till att utföra vardagsrehabilitering men upplevde att det inte alltid fungerade. Denna uppfatt-

ning om att äldre har mindre motivation för rehabilitering förekommer även hos andra pro-

fessioner enligt Nicholas, Rybarczyk, Meyer, Lacey, Haut och Kemp (1998). 

 

Det framkom att hemtjänstpersonalens syn på vardagsrehabilitering stämde väl överens med 

utgångspunkterna för vardagsrehabilitering som beskrivs enligt Månsson (2009). Det notera-

des dock att hemtjänstpersonalens syn på rehabilitering inte helt överensstämde med den ar-

betsterapeutiska synen. Hemtjänstpersonalen ansåg att rehabilitering handlade om gymnastik 

medan den arbetsterapeutiska synen på rehabilitering enligt Friedland (1998) utformas av 

sambandet mellan aktivitet och hälsa och har en mer filosofisk bakgrund av att en aktiv män-

niska är en hälsosam människa. Friedland (1998) menar även att rehabilitering bara utgör en 

del av arbetsterapi, att det är en aspekt av arbetsterapi och inte essensen, samt att vår anpass-

ning till rehabilitering kan ha bidragit till identitetsproblem inom professionen. Enligt Wil-

cock (2007) har större hälsoorganisationer vedertagit sambandet mellan aktivitet och hälsa 

men att signifikansen av uttrycket aktivitet har misslyckats att uppskattats av människor på 

grund av att det är för omfattande och anses trivialt. Detta indikerar på att det är lätt för andra 

professioner att misstolka arbetsterapeutens uppdrag inom rehabilitering. 



 

 

 

Resultatet visade att hemtjänstpersonalen ofta upplevde tid som en försvårande faktor i arbetet 

med vardagsrehabilitering, att tiden inte räckte till för att låta den äldre utföra de aktiviteter 

som den klarar självständigt. Tiden som försvårande faktor inom hemtjänsten styrks av Vik 

och Eide (2012) där det framgår att de olika hemtjänstgrupperna ofta erbjuder ett “standard-

paket” av hjälp och stöd. Ur en arbetsterapeutisk synvinkel är “paket-tänket” helt motsatt den 

etiska kod (FSA, 2005) som arbetsterapeuter strävar att arbeta efter, där patientfokus och in-

dividuellt anpassade åtgärder ligger i främsta ledet. Ett liknande resultat framgår även i Pros 

och Kjellberg (2008), där resultatet visar att omsorgspersonalen behandlar de flesta äldre på 

samma sätt, som att de alla har samma typ av problem och behov, vilket påverkar den enskil-

des förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Detta visar på att arbetsterapeuten behöver ta hän-

syn till hemtjänstpersonalens tidsåtgång vid planerande av interventioner för att bidra till ett 

ökat fokus på patienten. 

 

Kategorin om Att samverka med kollegor samt andra instanser påvisade ett magert samarbete 

mellan olika vårdinstanser i samhället, där hemtjänstpersonalen inte får tydliga instruktioner i 

hur vardagsrehabilitering ska utföras gentemot den enskilde individen och att de önskar ökat 

samarbete med arbetsterapeuter. Det framkom också kritik gentemot biståndsbedömarens 

förfarande vid vårdplaneringar, där önskemål om att vara med för att beskriva den enskildes 

behov i hemmet inte tillgodosågs. I Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) står att kommunen 

ska samverka med landsting och andra organisationen i planeringen av insatser för äldre. 

Detta fungerar inte alltid optimalt vilket belyses i en lägesbeskrivning från Socialstyrelsen 

(2003), där det tydligt framkommer önskemål om ökat samarbete från främst arbetsterapeu-

ternas sida gentemot hemtjänst och biståndsbedömare. Detta tyder på att önskan om ett när-

mare samarbete är ömsesidigt mellan hemtjänstpersonal och arbetsterapeut men att det i dags-

läget inte är genomfört i en tillfredsställande utsträckning, vilket överensstämmer med resulta-

tet i studien. 

 

Då den äldres behov skiftar uppfattade hemtjänstpersonalen att uppföljningar av arbetstera-

peutska interventioner behöver göras mer frekvent. En bidragande faktor till denna uppfatt-

ning skulle kunna vara att arbetsterapeuter inte alltid har strukturerade tillvägagångssätt för att 

genomföra uppföljningar av sina interventioner. Detta styrks av Fänge och Iwarsson (2007) 

som menar att uppföljningar ofta görs baserade på arbetsterapeutens erfarenheter. Resultatet 

visade också att hemtjänstpersonalen kontaktar arbetsterapeut för hjälpmedel och bostadsan-

passning och inte för den äldres svårigheter i ADL. Det framgick också att kommunikationen 



 

 

upplevdes sämre när hemtjänsten inte visste vilket hjälpmedel de sökte efter. Detta resultat 

påvisar även Törnkvist och Wånell (2008) som menar att arbetsterapeuter först kontaktas när 

hjälpbehovet har bedömts av någon annan, samt att hemtjänstpersonal föreslår lösningar istäl-

let för att presentera problem (Furåker & Nilsson, 2011). Detta bidrar till en frustration hos 

arbetsterapeuten och visar på att mer frekvent handledning är betydelsefull för att ändra hem-

tjänstpersonalens inställning till arbetsterapeutens kompetensområde av att bedöma den äldres 

hjälpbehov. 

 

I kategorin Att arbeta i den äldres hem framkom att det förelåg svårigheter med arbetet som 

är av stor betydelse. Resultatet visade att omgivningen kunde upplevas som ett hinder i den 

fysiska miljön hos vissa äldre, där trånga utrymmen och möbelemanget gjorde aktiviteter och 

förflyttningar svåra. Enligt Rowles (2009) utgör anpassningen av den äldres hem att motivat-

ionen att klara sig själv minskar när välkända och invanda miljöer ändras. Platser och omgiv-

ningar har inverkan på en individs liv och har stor betydelse för hur vi mår, hur vi beter oss 

och hur det formar oss (Kielhofner, 2008; Rowles, 2009). Arbetsterapeutens kunskap om mil-

jöns betydelse för välbefinnande och aktivitetsutförande kan medföra att denne får en konsul-

tativ roll i medlandet mellan anpassningar av den äldres hemmiljö och hemtjänstpersonalens 

arbetsmiljö (FSA, 2005). 

 

I kategorin Att förstå samt utveckla ett vardagsrehabiliterande arbetsätt framkommer det att 

vardagsrehabilitering utgör en lärandeprocess där det uppmärksammats att hemtjänstpersona-

len hade ett självskattat behov av utbildning för att bemöta kraven som ett vardagsrehabilite-

rande förhållningssätt innebär. Det framkom i resultatet att det trots kunskap om korrekta för-

flyttningstekniker inte alltid efterföljdes i stressade situationer. Då korrekta förflyttningstek-

niker inte används kan det leda till arbetsrelaterade skador med stora samhällsekonomiska 

påföljder i form av sjukskrivningar (Brulin, Goine, Edlund & Knutsson, 1998; Czuba, Som-

merich & Lavender, 2012). Detta tyder också på att en regelbunden uppdatering av kunskaper 

inom förflyttningsteknik behövs för att förankra arbetssättet. 

 

Vidare framkom att hemtjänstpersonalen önskade utveckla sin kompetens inom rehabilitering 

och vardagsrehabilitering. Det framgår i Socialstyrelsens rapport Rehabilitering för hem-

maboende äldre personer (2008) att behovet av utbildningar inom vardagsrehabilitering tidi-

gare har uppmärksammats. Utbildningar har förekommit på flera håll i Sverige med positiva 

resultat, vilket föranleder att utbildningsinsatser behövs i större utsträckning än vad som före-

kommer idag. För att vidare utveckla dels hemtjänstpersonalens kompetens, dels samarbetet 



 

 

mellan olika instanser föreslår författarna ytterligare forskning kring utbildningsmodeller för 

hemtjänstpersonal i vardagsrehabilitering där resultatet i denna studie kan vara användbart 

som inspirationskälla. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats valdes för att besvara studiens syfte (Malterud, 1998). Användandet av en 

kvalitativ ansats i studien ansågs bidra till det mest relevanta materialet. Studien utfördes i två 

kommuner i sydöstra Sverige, kommunala och privata aktörer. Totalt intervjuades nio perso-

ner vilket ansågs ge ett rikt material som svarade mot studiens syfte. Resultatet kan ha utfallit 

annorlunda i en annan del av landet, främst eftersom inte alla landsting har privata aktörer 

inom hemtjänsten. Ett större antal deltagare ansågs möjligtvis ha kunnat ge ytterligare tydlig-

het i resultatet. 

 

Författarna skickade ut förfrågan om deltagande i studien till verksamhetschefer i de olika 

företagen, där denne i sin tur föreslog personer för deltagande utifrån ställda inklusions- och 

exklusionskriterier. Resultatet kan ha påverkats av att urvalet av deltagare delvis kunde ha 

blivit styrt av verksamhetschefernas urval inom grupperna då de själva gjorde förfrågan i sin 

personalgrupp. Deltagarna bestod av enbart kvinnor, vilket kan ha påverkat den sammantagna 

erfarenheten av yrket och hur det utförs. Författarna hade gärna sett att även män deltog i stu-

dien för att ytterligare utveckla resultatet. 

 

Datamaterialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer vilket hjälpte författarna 

att dels hålla fokus på syftet, men också för att kunna fördjupa svaren med följdfrågor. 

Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt Granskär och Höglund-

Nielsen (2012). För att säkerställa kodernas reliabilitet har författarna först tolkat och analyse-

rat enskilt och sedan gått igenom dessa gemensamt, några intervjuer har också analyserats 

gemensamt med författarnas handledare. Handledaren har också varit i nära kontakt med för-

fattarna och är väl förtrogen med arbetet. Nackdelar vid analyserandet har varit att författarna 

befunnit sig på olika platser och stundtals kunnat uppleva tekniska svårigheter med den ge-

mensamma analysen. I huvudsak upplever författarna fördelar med att ha arbetat tillsammans, 

då möjligheten till diskussion funnits under hela studiens gång. Författarna anser att studien 

svarar väl mot syftet och ger en god grund i fortsatt arbete för att belysa vikten av ett samar-

bete mellan professioner. 

 



 

 

Författarna strävade efter att utföra studien utefter de riktlinjer som framgick från Medicinska 

forskningsrådet (2003). Deltagarna fick information om studien samt att det var frivilligt att 

medverka. De blev utlovade konfidentialitet och att deltagarna inte skulle kunna identifieras 

utifrån studiens resultat. 



 

 

Konklusion 
Hemtjänstpersonalens arbete med vardagsrehabilitering i hemmet kantas av olika problem 

såsom behov av utbildningar och ökad samverkan med bland annat arbetsterapeut. En speci-

fikt utformad utbildning med fokus på vardagsrehabilitering samt med en helhetssyn på män-

niskan framkom som ett önskemål hos hemtjänstpersonalen. Författarna föreslår ytterligare 

forskning kring hur en sådan utbildning skulle kunna se ut där resultatet i denna studie kan 

vara användbart som inspirationskälla. Studien påvisar också att ett ökat samarbete underlättar 

hemtjänstens arbete och ökar den äldres autonomi i ADL. Detta indikerar på att ett nära sam-

arbete är nödvändigt. Förståelsen för hemtjänstpersonalens erfarenheter av att arbeta med var-

dagsrehabilitering kan utgöra ett bidrag för att öka samarbetet mellan arbetsterapeut och hem-

tjänstpersonal. Vid ett ökat samarbete skulle arbetsterapeutens roll inom rehabiliteringen tyd-

liggöras för hemtjänstpersonalen. Sammanfattningsvis har studien påvisat flera aspekter av 

hur hemtjänstpersonalens arbete utförs och hur det kan förbättras för att möjliggöra vardags-

rehabilitering i den äldres hem. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Förfrågan om medverkan i studie 
Studiens fokus är vardagsrehabilitering med äldre personer i hemmiljö där hemtjänstpersonal har en central roll. 

Syftet med studien är att beskriva hemtjänstpersonals erfarenheter av hur vardagsrehabilitering i hemmet funge-

rar och kan förbättras inom äldreomsorg. Med tanke på hur många äldre som bor kvar i sina hem med stöd av 

hemtjänst är detta en mycket relevant studie som på sikt kan bidra till förbättrade levnadsvillkor för äldre. Stu-

dien syftar även till att belysa samarbetet mellan hemtjänstpersonal och arbetsterapeut. 

 

Nu söker vi hemtjänstpersonal som kan tänka sig att medverka i studien genom intervjuer. Kriterier för att med-

verka är att arbeta med en tjänstgöringsgrad på minst 75 %, med minst 2 års erfarenhet. Intervjuerna beräknas ta 

maximalt en timme, dessa kommer att spelas in för att sedan analyseras enligt vetenskapliga metoder. Inspel-

ningarna kommer behandlas konfidentiellt och ska raderas efter godkänt examensarbete. Genom att medverka 

erbjuds en unik möjlighet att få delge sina åsikter och kunskaper som i slutändan kan bidra till att vården och 

samverkan kring hemmaboende äldre utvecklas. Frågorna kommer att behandla erfarenheter, upplevelser samt 

tankar om förbättringsmöjligheter i arbetet. Uppgifterna som framkommer kommer enbart att användas i studie-

syfte och vara avidentifierade, inga namn på deltagare eller platser kommer att lämnas ut. Det är frivilligt att 

delta i studien och medverkan kan avbrytas när som helst under studiens gång utan vidare förklaringar. 

 

Vi som genomför studien är två studenter som läser sista terminen på arbetsterapeutprogrammet via Luleå tek-

niska universitet. Utbildningen är på distans vilket innebär att vi som studenter befinner oss på Gotland och i 

Nynäshamn. Den färdiga studien kommer att publiceras via Luleå tekniska universitets bibliotek: 

http://www.ltu.se/ltu/lib   

 

Vid eventuella frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Rickard Pettersson    Madeleine Karlsson 

Rickard Pettersson   Madeleine Karlsson 

Tel: ……..    Tel: …….. 

Mail: ricpet-0@student.ltu.se   Mail: madkar-0@student.ltu.se  

    

Handledare 

Jenni Riekkola Carabante Leg. Arbetsterapeut, Luleå Kommun 

Tel: …….. 

Mail: …….. 
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Bilaga 2 

Frågeguide 

 Var jobbar du? Företag? 

 Hur länge har du jobbat? 

 Vad har du för utbildning? 

 Ålder? 

 Vad lägger du i begreppet vardagsrehabilitering? 

o Om ej personen vet - förklara vad vi menar för att få rätt inriktning mot syfte. 

(Att utgångspunkten ska vara att ha en stödjande och inte hjälpande inriktning, 

väcka individens intresse för sina egna resurser och möjligheter samt att upp-

muntra till egen problemlösning och eget agerande.) 

 Vad har du för erfarenheter av att arbeta med vardagsrehabilitering? 

o Kan du berätta hur det fungerar? 

o Hur ser du på det? 

o Hur borde det fungera? 

 Beskriv om det finns några skillnader med att arbeta med vardagsrehabilitering idag 

om man jämför med förr under den tiden du jobbat? På vilket sätt? 

o Vad har du för tankar om det? 

o När har det fungerat bra? Idealet? Ge exempel? Kan du komma på något mer? 

 Hur har du fått kunskap om vardagsrehabilitering? 

o På vilket sätt har de det påverkat ditt arbete? Skulle ha påverkat ditt arbete? 

o Vad tycker du ska ingå i en utbildning i vardagsrehabilitering? 

 Berätta om en situation när arbetsterapeut kontaktas? 

o Fler exempel?  

 Hur upplever du att arbetsterapeuten är behjälplig för dig i ditt arbete med vardagsre-

habilitering? 

o När har det fungerat bra? Idealet? Ge exempel? Kan du komma på något mer? 

o Hur kan samarbetet fungera bättre? Idéer kring förbättringsmöjligheter? 

o Hur ser samarbetet ut i dagsläget? 

 Fråga om lov att återkomma för förtydligande. 


