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hälsovetenskap, 2012. 

 

 

Sammanfattning 
Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att arbeta 

med vardagsrehabilitering på särskilt boende inom äldreomsorgen. Författaren 

genomförde fem semistrukturerade intervjuer med vårdpersonal på fyra olika 

särskilda boenden i en kommun i Norrbotten, Sverige. Författaren använde sig 

av en sammanställd frågeguide med tre huvudfrågor under intervjuerna. Data 

analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre kategorier: 

”Vardagsrehabilitering som del i det vardagliga arbetet”, ”Vårdpersonalens 

förhållningssätt” och ”Arbetsgruppens roll och funktion”. Resultatet visade en 

positiv inställning till vardagsrehabilitering hos vårdpersonalen, de ansåg att det 

fanns många vinster med att arbeta på ett vardagsrehabiliterande sätt. 

Vårdpersonalen som deltog i studien menade att de ”la händerna på ryggen” och 

guidade de äldre personerna. Sättet att arbeta och utföra hjälpinsatserna 

formades av arbetsgruppen, ofta utifrån vårdpersonalens egna preferenser och 

vad de skulle uppskattat om de befann sig i samma sits som de äldre personerna 

som de arbetade med. Vårdpersonalen ansåg att arbetsgruppen spelade en viktig 

roll för vardagsrehabiliteringen, eftersom att de i gruppen diskuterar och 

kommer överens om hur hjälpinsatserna ska utföras. Slutsatsen av studien är att 

vårdpersonalen är positivt inställd till vardagsrehabilitering men saknar en tydlig 

struktur för arbetet. Studien visar också indirekt på ett område där 

arbetsterapeuter och arbetsterapi skulle kunna bidra med mycket kunskap för 

fortsatt arbete med vardagsrehabilitering.  

 

Nyckelord: everyday rehabilitation, nursing staff, nursing home, occupational therapy  
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Nursing staff's experience working with everyday rehabilitation in nursing homes. 

Examensarbete i arbetsterapi, 15 poäng, Luleå tekniska universitet, Institutionen för 

hälsovetenskap, 2012. 

 

Abstract 
The aim of the present study was to describe nursing staff´s experience of 

working with everyday rehabilitation in nursing homes. The author conducted 

five semi-structured interviews with nursing staff at four nursing homes in a 

municipality in Norrbotten, Sweden. An interview guide was used during the 

data collection with three main questions during the interviews. The data were 

analyzed according to qualitative content analysis and resulted in three 

categories:”The everyday rehabilitation as part of everyday work”,”The 

nursing staff`s approaches” and ”The working group´s role and function”. The 

result showed that the nursing staff had a positive attitude towards everyday 

rehabilitation; the nursing staff felt that there were many benefits of working in 

an everyday rehabilitative way. Further, the nursing staff who participated in 

the study guided the elderly for example "put their hands on their back". The 

way to work and care for the elderly were shaped by the working group, often 

by the nursing staff´s own preferences and what they would appreciate if they 

were in the same situation as the elderly they work whit. Additional, the 

nursing staff felt that the group played an important role in everyday 

rehabilitation, because they could discuss and make agreements about how the 

care should be conducted. The study concluded that nursing staff are positive 

to everyday rehabilitation, but they lack a clear structure for the work whit 

everyday rehabilitation. The study may also shows an area in which 

occupational therapist and occupational therapy could provide a lot of 

knowledge for continued work whit everyday rehabilitation.   

 

Keywords: everyday rehabilitation, nursing staff, nursing home, occupational 

therapy  
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Introduktion 
Under utbildningen till arbetsterapeut har författaren kommit i kontakt med begreppet 

vardagsrehabilitering. Detta sätt att jobba med ett aktiverande och rehabiliterande 

förhållningsätt framhölls som fördelaktigt och givande, för individer i alla åldrar och för den 

personal som jobbar med dem. Något som också framgick var arbetsterapeutens roll som 

handledare inom detta område och vikten av att kontinuerligt följa upp arbetet och att ha en 

öppen kommunikation med vårdpersonalen som ska utföra vardagsrehabiliteringen. 

Författaren kom i kontakt med vardagsrehabilitering i praxis genom sitt vikariat inom 

äldreomsorgen, på ett avlastningsboende. Personalen på detta avlastningsboende arbetade med 

vardagsrehabilitering, men inte på ett uttalat eller strukturerat sätt. Funderingar kring 

vardagsrehabilitering i praxis och arbetsterapeutens roll som handledare och utbildare väcktes 

då, och därför är det intressant att undersöka.  

 

Bakgrund 
Befolkningen blir allt äldre och andelen av befolkningen som är över 80 år har ökat länge. 

Ökningen uppskattas ta fart från omkring år 2020, enligt vissa beräkningar ska antalet 

personer som är över 80 år vara ca 846 000 år 2050 (Statistiska centralbyrån [SCB], 1999). 

Inom äldreomsorgen finns särskilda permanenta boendeformer, till dessa hör ålderdomshem. 

Drygt 94 000 personer i åldern 65 år och äldre bodde permanent i särskilda boendeformer den 

i början av oktober 2010. Av dessa bodde cirka 81 procent i bostäder som drevs i den egna 

kommunens regi (Socialstyrelsen, 2011).  I och med den ökande åldern i befolkningen 

drabbas fler av åldersrelaterade sjukdomar. Vanligtvis ses rehabilitering som viktigt för de 

som är i arbetsför ålder, men rehabilitering av äldre är minst lika viktigt, för att de äldre ska 

kunna fortsätta klara sig själva och ha ett meningsfullt liv i hög ålder. Ett normalt åldrande 

kan nämligen innebära att en person upplever hinder i både dagliga aktiviteter och sociala 

sammanhang (Bernspång & Löfgren, 2004). Dessutom medför den ökande äldre befolkningen 

i samhället förändrade förutsättningarna och ökade krav för äldreomsorgen. Allt fler bor kvar 

hemma, vilket medför att vård- och omsorgsbehoven blir mer komplexa (Åhlfeldt, Ahner, 

Nygren, & Törnquist, 2007).  

 

I en studie av Foster, Lambley, Hardy, Young, Smith, Green & Bruns (2011) visar resultatet 

att rehabilitering av äldre personer har en positiv effekt på äldres personer fysiska hälsa. 

Studien visade även att äldre personer som på grund av sjukdom har funktionsnedsättning drar 

nytta av individuella interventioner medan gruppinterventioner gynnade dem med mindre 
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grad av funktionsnedsättning eller sjukdom. De menar också att det finns god grad av evidens 

för att rehabilitering av äldre är lönsamt i längden. Dock anser de att det fortfarande saknas 

övertygande vetenskap som säger att rehabilitering av äldre personer är ekonomiskt lönsamt, 

men de menar att konceptet är rimligt (Foster, Lambley, Hardy, Young, Smith, Green & 

Bruns , 2011 ). Bernspång och Löfgren (2004) också att rehabilitera äldre är både lönsamt för 

individen och för samhället, på grund av att bevarad förmåga leder till ökat välbefinnande och 

färre samhällsinsatser. De positiva effekterna av fysisk aktivitet är många och är idag väl 

dokumenterad i forskning, bland annat har forskning visat att fysisk aktivitet hos äldre 

personer har positiv inverkan på tilltro till egen förmåga, kognitiv förmåga och depression 

(Lindwall, 2010; Rydwik, 2008). Blesedell Creapeau, Cohn och Boyt Schell (2009) menar att 

genom fysisk aktivitet, mental stimulans och social interaktion hålls kroppen hälsosam. 

Aktivitet kan hos den äldre skapa en känsla av stora sociala vinster, dock finns brister i 

tillgången på fysiska aktiviteter för äldre (Frändrin, 2010).  

 

En studie av Socialstyrelsen (2003) undersökte äldres rehabilitering inom kommunal 

äldreomsorg och landstingets primärvård. Äldres rehabilitering beskrivs i studien som ett 

problemområde, två grundläggande problem är bristen på resurser och att ansvaret är fördelat 

mellan flera sjukvårdshuvudmän. Samtidigt som den också synliggör några möjliga vägar i 

arbetet med att utveckla äldres tillgång till rehabilitering. Rehabilitering kan vara allmän och 

specifik, specifik rehabilitering utförs av legitimerad personal eller av vårdpersonal som 

arbetar på delegation från legitimerad rehabiliteringspersonal. Inom äldreomsorgen består 

rehabiliteringspersonal till största del av arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Allmän 

rehabilitering kan utföras av all vårdpersonal, vardagsrehabilitering är allmän rehabilitering 

och benämns som ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt (Arman, 2005). En 

gyllene regel inom rehabilitering enligt Ström (1995) är att alla har rätt till att klara så många 

av sina aktiviteter så länge som möjligt, till exempel att klara av att sköta sin personliga vård. 

Enligt Östersundsmodellen- Rehab 2000 handlar vardagsrehabilitering om att inte lära in 

hjälplöshet utan ta vara på den kraft människor har, både den äldre personens och 

vårdpersonalens. Utgångspunkten skall vara att ha en stödjande, inte hjälpande inriktning, 

samt att uppmuntra till egen problemlösning och eget handlande (Lindkvist, 2002). Ett 

aktiverande och rehabiliterande förhållningssätt är dock mer än instruktioner i till exempel 

förflyttningsteknik. Det är ett förhållningsätt som är rehabiliterande och aktiverande vilket 

kräver att hela verksamheten och all dess personal arbetar mot samma mål. Det kräver också 
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att vårdpersonalen är väl införstådda med vad vardagsrehabilitering är och vad 

förhållningssättet går ut på (Åhlfeldt, Ahner, Nygren, & Törnquist, 2007).  

 

Effektiv vardagsrehabilitering menar Arman (2005) och Ström (1995) kan till och med kan 

minska hjälpbehovet hos den äldre personen och därmed personalens arbetsbörda, genom att 

den äldre personen kan sköta sin personliga vård så självständigt som möjligt. Detta kan verka 

för att personalens arbete blir mindre slitsamt på den egna kroppen och bidra till att arbetet 

blir mindre tidskrävande (Arman, 2005; Ström, 1995). Genom handledning och utbildning 

möjliggörs vardagsrehabilitering, och detta arbetssätt kan då nå ut till många äldre 

(Socialstyrelsen, 2003). Om den äldre personen inte får använda de förmågor som han/hon har 

eller har tränat upp så kommer han/hon snart att förlora dem. Fungerande 

vardagsrehabilitering kan möjliggöra att den äldre personen kan fortsätta att förfoga över sina 

förmågor. Vinster med att jobba med vardagsrehabilitering är att personlig integritet bevaras, 

tidigare erfarenheter tas tillvara och risken för passivitet minskar genom att verka för att den 

äldre personen ska vara så aktiv som möjligt i sin vardag. Även den äldre personens 

självkänsla, balans, koordination och muskelstryka kan tränas i vardagliga aktiviteter (Ström, 

1995; Landstinget Kristianstads län, 1998). Det är en mer naturlig träning till skillnad från att 

till exempel träna med hjälp ett träningsredskap (Landstinget Kristianstads län, 1998).  

 

Inom den kommunala äldreomsorgen arbetar arbetsterapeuter så gott som enbart med äldre, 

då ofta med äldre med omfattande och långvariga rehabiliteringsbehov (Socialstyrelsen, 

2003). Inom arbetsterapi anses människan vara aktiv av naturen, vilket också har en 

avgörande roll för om och hur människan upplever hälsa. (Keilhofner, 2008). 

Arbetsterapeutiska åtgärder vidtas i förebyggande och rehabiliterande syfte (Socialstyrelsen, 

2001). Hur aktiviteter inverkar på människors hälsa och välbefinnande är en stor del i 

arbetsterapeutens arbete (Borell, 2008), detta för att kunna träna sina klienter i vardagliga 

aktiviteter, till exempel att klara sin personliga vård så självstädigt som möjligt. Aktivitet är 

således ett styrande begrepp inom arbetsterapi och består av allt det en person gör (Canadian 

Association of Occupational Therapy [CAOT], 1997).  Keilhofner (2008) menar att en 

avsaknad av tillit till sin egen kapacitet kan hindra ett utförande av en aktivitet även om 

personen i fråga har de nödvändiga förmågorna som krävs för att genomföra aktiviteten. 

Arbetsterapeuten arbetar för att patientens egna resurser ska tas till vara och utvecklas, detta 

utifrån patientens behov och önskemål. Hur en människa förändras och utvecklas över tid 

beror på deras aktuella aktiveter (Keilhofner, 2008). En arbetsterapeuts yrkesområde omfattar 
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människor med hälsoproblem som begränsar eller hotar att begränsa deras aktivitet och 

delaktighet i det dagliga livet. Arbetet sker ofta i team med andra yrkesgrupper (FSA, 2010) 

inom äldreomsorgen arbetar ofta sjukgymnast och arbetsterapeut i team. Vidare arbetar 

arbetsterapeuten med att informera, instruera, handleda och undervisa patienter och deras 

närstående samt andra personalgrupper (Socialstyrelsen, 2001). Arbetsterapeuter har därför en 

indirekt roll i vardagsrehabilitering pågrund av att vardagsrehabilitering till största del utförs 

av vårdpersonal, vilket resulterar i en mer rådgivande roll, som ökar vikten av effektiv 

handledning. (Pros & Kjellberg, 2008).  

 

Handledning är erkänt som en grundläggande del av professionell praxis inom arbetsterapi 

(Blesedell Creapeau, Cohn & Boyt Schell, 2009; Fone, 2006). Den som blir handledd behöver 

överväga vad denne behöver på ett professionellt och personligt plan för att förbättra sitt 

arbete. Handledning är en interaktiv process som kräver delat ansvar, då handledning ofta 

drivs mer av behovet den person som blir handledd har. Målet med handledning är utveckling 

och stöd i det dagliga arbetet, det är även möjligt att handleda personal på alla nivåer i de 

flesta verksamheter (Fone, 2006). För framgångsrik rehabilitering förutsätts att 

vårdpersonalen som är involverad måste vara stödjande i processen. För att upprätthålla ett 

framgångsrikt samarbete med vårdpersonal måste arbetsterapeuten ha stark kommunikativ 

förmåga, god pedagogisk förmåga, en väl utvecklad social förmåga samt respekt och 

förståelse för den involverade vårdpersonalen. Uteblivet samarbete kan leda till problematik i 

praxis som till exempel brister och svårigheter i samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna 

(Coralie & Richman, 1997).  

 

Vårdpersonalen är en yrkesgrupp som är en betydande rehabiliteringsresurs, och som på 

många sätt kan ses som en bas inom äldreomsorg (Routasalo, Arve & Lauri, 2004; 

Socialstyrelsen, 2003). Vårdpersonalen består av sjuksköterskor, undersköterskor och 

vårdbiträden. När personalen har kunskap om rehabilitering, tillgång till handledning och är 

fulltaliga kan rehabiliteringen få full effekt. Då kan vårdpersonalen upprätthålla ett varaktigt 

och sammanhängande arbete med de äldre. Vårdpersonalens arbetsuppgifter är många, så som 

att uppmärksamma de äldres behov rehabilitering, arbeta utifrån ett rehabiliterande 

förhållningssätt och ibland efter delegation utföra träningsprogram (Socialstyrelsen, 2003). 

Vårdpersonalens viktiga roll framkommer tydligt i undersökningen av Socialstyrelsen (2003), 

den personalkategori som flest arbetsterapeuter och sjukgymnaster önskar förbättra 

samarbetet med är vårdpersonal. Vårdpersonalen inom äldreomsorgen har således en viktig 
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roll när det gäller att motivera och ge stöd till de äldre personerna, de är mycket involverade i 

rehabiliteringsprocessen. Vidare medför detta att personalens engagemang är grundläggande 

för att rehabiliteringen ska vara lyckad (Routasalo, Arve & Lauri, 2004), litteratur angående 

rehabilitering av äldre finns att tillgå, men det saknas litteratur som beskriver vårdpersonalens 

erfarenheter av att arbeta med vardagsrehabilitering.  

 

Litteraturgenomgången visar att vårdpersonalen som ska utföra vardagsrehabiliteringen utgör 

basen för ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt, och är grunden till en lyckad 

rehabilitering. Vidare visar litteraturgenomgången att vardagsrehabilitering är en viktig form 

av rehabilitering som kan gynna den äldre personens hälsa. Inom arbetsterapi finns en 

grundläggande tanke om vikten av aktivitet samt sambandet mellan aktivitet och hälsa som 

stämmer väl överens med vardagsrehabilitering. I arbetsterapeutisk praxis är också 

handledning av vårdpersonal vedertaget. Trots detta finns begränsat med litteratur som 

beskriver vårdpersonalens erfarenheter av att arbeta med vardagsrehabilitering. Kunskap om 

vårdpersonalens erfarenheter av att arbeta med vardagsrehabilitering inom äldreomsorgen på 

särskilt boende skulle kunna underlätta handledning inom ämnet.  

 

Syftet med studien är att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att arbeta med 

vardagsrehabilitering på särskilt boende inom äldreomsorgen.  

 

Metod 

Design 
Utifrån syftet att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att arbeta med 

vardagsrehabilitering valde författaren att genom en kvalitativ ansats samla in och analysera 

data. Enligt Holloway och Wheeler (2004) är detta en lämplig ansats till en studie som 

undersöker människor erfarenheter. Data som införskaffats har analyserats enligt den 

kvalitativa innehållsanalysen som beskrivs i Granskär och Höglund-Nielsen (2008).  

 

Undersökningsgrupp 
Urvalet till denna studie genomfördes genom ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att 

informanter väljs utifrån redan uppsatta kriterier. Dessa kriterier utgår från syftet med studien 

(Holloway & Wheeler, 2004). För denna studie var inklusionskriterierna att informanten 

skulle ha minst ett års arbetslivserfarenhet som vårdbiträde eller undersköterska inom 

äldreomsorgen, på ett särskilt boende inom en kommun i Norrbotten.  Sex informanter 
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uppfyllde inklusionskriterierna och deltog i studien, fem intervjuer genomfördes på fyra olika 

särskilda boenden. På grund av missförstånd mellan författaren, boendechef och informanter, 

genomfördes en intervju med två informanter samtidigt vid ett tillfälle. Samtliga informanter 

var kvinnor som arbetat i mellan 2 till 20 år inom äldreomsorgen på särskilt boende. Samtliga 

var utbildade undersköterskor i åldern 30 till 60 år, och vissa hade även arbetslivserfarenhet 

från andra verksamheter inom äldreomsorgen.  

 

Procedur 
För att komma i kontakt med informanterna ringde författaren upp boendechefer på fyra 

särskilda boenden inom äldreomsorgen i en kommun i Norrbotten. Författaren informerade 

om studien och dess syfte, och framförde en förfrågan om vårdpersonalens deltagande i 

intervjustudien. Ett missivbrev (biliga 1) skickades via mejl till boendecheferna med 

information om studien riktat till både boendechef och informant. Informationen som fanns i 

missivbrevet var en förfrågan om deltagande till de som uppfyllde inklusionskriterierna, syftet 

med studien, frågeguiden (bilaga 2), även upplysningar om konfidentialitet samt hur den 

insamlade datan hanterades. Därtill innehöll missivbrevet kontaktinformation till författaren 

och dennes handledare. Efter att mejl skickats ut hade författaren och boendecheferna kontakt 

igen för att stämma av om det finns någon informant som anmält sitt intresse. Författaren och 

boendechefen bestämde sedan tid och plats för den semistrukturerade intervjun, som 

boendechefen senare förmedlade vidare till informanten.  

 

Datainsamling 
Insamling av data skedde genom semistrukturerade intervjuer med informanterna. Författaren 

sammanställde en frågeguide med semistrukturerade frågor (bilaga 2) som användes under 

intervjuerna. Studiens syfte låg till grund för frågeguiden. Följdfrågor ställdes vid behov för 

att förtydliga svaren som informanten gav, exempel på följdfrågor var ”hur tänker ni kring 

rutiner för vardagsrehabilitering” och ”kan du ge exempel på när vardagsrehabilitering 

fungerar bra”. Fem intervjuer genomfördes under februari och mars 2012 och varade mellan 

30-40 minuter. Intervjuerna spelades in, sedan transkriberade författaren intervjuerna.   

 

Analys av data 
Utifrån syftet att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att arbeta med 

vardagsrehabilitering på särskilt boende inom äldreomsorgen har den insamlade datan 

analyserats med kvalitativ innehållsanalys, så som den beskrivs av Granskär och Höglund-
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Nielsen (2008). I denna intervjustudie är analysenheterna de utskrivna intervjuerna. I 

analysenheterna togs domäner ut, domäner är delar av texten som handlar om ett specifikt 

område. Vilket utgjorde en grov struktur som med en låg grad av tolkning är möjlig att 

identifiera. I dessa domäner togs meningsenheter som är en meningsbärande del av texten ut, 

meningsenheterna har utgjort grunden för den kvalitativa innehållsanalysen. Nästa steg i 

analysprocessen var att kondensera och abstrahera meningsenheterna. Författaren 

kondenserade meningsenheterna för att göra dem kortare och mer lätthanterlig, medan det 

centrala innehållet bibehölls. Sedan abstraherade författaren de kondenserade 

meningsenheterna, vilket innebar att lyfta innehållet i den kondenserade meningsenheten till 

en högre logisk nivå. Därefter fick varje meningsenhet en kod. Koden avser att kortfattat 

beskriva meningsenhetens innehåll och hänsyn tas alltid till meningsenhetens kontext. 

Koderna delades sedan in i kategorier, där koder som är snarlika hamnade i samma kategori. I 

resultatet redovisas kategorier och utvalda meningsenheter. I tabell 1 följer exempel på 

analysförfarandet. 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

alltså egentligen då 

jag tänker på 

vardagsrehabilitering 

så tänker jag att jag 

ska binda händerna på 

ryggen 

 

Då jag tänker 

vardagsrehabilitering, 

så tänker jag att man 

jobbar med händerna 

på ryggen 

 

Jobba med händerna 

på ryggen 

 

Vardagsrehabilitering 

som del i det dagliga 

arbetet 

binda händerna på 

ryggen och kanske då 

istället serva fram ett 

handtag i kanske 

högra byxlinningen 

som har farit ned lite 

granna under foten 

och göra det så 

obemärkt så att de 

tror att de gör det 

själv fast egentligen 

är det ju jag som 

guidar dem 

 

Binda händerna på 

ryggen och istället 

guida dem obemärkt 

 

Guida dem obemärkt 

 

Vardagsrehabilitering 

som del i det dagliga 

arbetet 
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Etiska reflektioner 
De risker som studien kan ha medfört var att någon av de informanter som författaren 

intervjuade kände viss oro över situationen och deltagandet i studien, eftersom författaren 

ställde frågor angående deras vardag på arbetet samt hur de arbetade. Författaren hade som 

mål att informanterna skulle kunna känna sig trygga i intervjusituationen, och att den 

information som de delgav inte skulle kunna härledas tillbaka till dem personligen. Därför har 

författaren varit mycket noga med att informera om att all data är konfidentiell, och inte 

kommer att kunna härledas tillbaka till en speciell person. Och därtill även att informera om 

förhoppningen med studien, att ta reda på vårdpersonalens erfarenheter av 

vardagsrehabilitering. Därför är kunskap om deras erfarenhet av arbetet med detta 

förhållningssätt viktigt. Detta för att arbetsterapeuter och annan rehabiliteringspersonal på ett 

bra sätt ska kunna handleda och utbilda vårdpersonalen i vardagsrehabilitering. Författarens 

sammanvägda bedömning var att studien hade en mycket liten risk för att vara oetisk, och 

nyttan övervägde de eventuella risker som hade kunnat uppstå.  

 

Resultat 
Den kvalitativa innehållsanalysen av de fem intervjuerna ledde fram till tre kategorier. 

”Vardagsrehabilitering som del i det dagliga arbetet”, ”Vårdpersonalens förhållningssätt” och 

”Arbetsgruppens roll och funktion”. Nedan beskrivs vårdpersonalens erfarenheter av att 

arbeta med vardagsrehabilitering på särskilt boende utifrån dessa kategorier.  

Vardagsrehabilitering som del i det dagliga arbetet 

Vårdpersonalen uttryckte att utförandet av vardagsrehabilitering var en naturlig del i det 

dagliga arbetet, de uppger att de länge arbetat med delar av detta arbetssätt. Arbetssättet har 

under senare tid successivt blivit en större del av vårdpersonalens vardag med de äldre 

personerna som bor på det särskilda boendet. De menar att arbetssättet vävts in i vardagen på 

ett sådant sätt att de inte tänker på att de utför vardagsrehabilitering. Vårdpersonalen beskriver 

att de ”lägger händerna på ryggen” och istället försöker guida de äldre personerna, så 

obemärkt som möjligt när de arbetar med dem. Muntligt stöd är också en stor del i deras 

vardagsrehabilitering särskilt för de äldre personerna som har en kognitiv nedsättning men 

klarar mycket i vardagen självständigt. Då klarar de äldre personerna ytterligare moment i sin 

vardag med hjälp av det muntliga stödet som vårdpersonalen ger. Vårdpersonal belyser det 

genom följande exempel på muntlig guidning: 
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”… du kan kamma dig innan vi går ut till maten och såna saker, men dom kan 

fixa det själv då”   

 

Vårdpersonalen menar också att i momenten som likafullt ska genomföras får den äldre göra 

det som han/hon klarar av, även om detta inte handlar om många moment i en aktivitet. 

Vårdpersonalen hjälper sedan till med det som den äldre inte klarar. Om det skulle ta lång tid, 

anser vårdpersonalen att de i vissa fall då kan gå iväg och göra något annat medan den äldre 

gör klart de moment som han/hon klarar av. Detta arbetssätt kräver därför att personalen är 

närvarande och uppmärksamma när de jobbar, för att kunna avgöra dagsformen hos den äldre 

personen, i syfte att då på bästa sätt kunna hjälpa dem i vardagen. När vårdpersonalen lär 

känna de äldre personerna så kan de på ett bra sätt avgöra dagsformen hos en speciell individ. 

Detta uttryckte vårdpersonal på följande sätt: 

 

”… och det är ju där min kompetens ska komma in och se när, när ska jag hjälpa 

dig och när ska jag inte hjälpa dig…” 

 

Vårdpersonalen berör under intervjuerna en flexibilitet i arbetet som går ut på att vara 

uppmärksam för den äldre personens hälsotillstånd och anpassa hjälpinsatserna därefter, i 

syfte att möjligöra att den äldre hämtar sig efter en svacka, sjukdom eller en dålig dag, både 

kroppsligt och mentalt. För att sedan kunna komma igen och klara fler moment självständigt 

eller med lite stöd. Detta skildrar vårdpersonal genom detta exempel: 

 

”… det är ju inget som säger att de aldrig ska få göra det, för vissa dagar kan det 

ju hända att de har en bättre dag att de kanske orkar…”  

 

I vardagen på det särskilda boendet menar vårdpersonalen att det finns svårigheter i att 

genomföra och upprätthålla träningsprogram för var och en av de äldre personerna som bor på 

det särskilda boendet. Vårdpersonalens åsikt är att den äldre personen genom 

vardagsrehabilitering tränar många muskelgrupper och rörelser spontant. Detta är en 

anledning till den positiva inställningen som finns bland vårdpersonalen angående 

vardagsrehabilitering. Vardagsrehabilitering kommer till stånd i vardagen på det särskilda 

boendet på grund av att träningen kan vävas in i de vardagliga momenten, genom att utföra 

dagliga aktiviteter. Vårdpersonalen tar även upp att vardagsrehabilitering fungerar särskilt väl 

när man inte gör vardagsrehabiliteringen till något märkvärdigt, utan låter arbetssättet bli en 

del av vardagen. Vårdpersonalen berättar också att den erfarenhet de har av vardags 

rehabilitering är att de boende upplevs friskare, vilket gör deras arbete med och kring dem 

mycket trivsammare. Vårdpersonalen menar också att en tydlig skillnad upplevs mellan de 
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avdelningar på särskilt boende där man arbetar mycket med vardagsrehabilitering, och 

avdelningar där vårdpersonalen inte arbetar med vardagsrehabilitering i lika stor omfattning. 

Detta skildrar vårdpersonal i följande exempel:  

 

”… det är ju väldigt lätt att plocka ifrån dem av bara farten, men det är stor 

skillnad på hur länge de, alltså musklerna försvinner ju på en gång det märker 

man ju då de slutar använda dem…” 

 

Vårdpersonalen menar att det är av vikt att ha vardagsrehabilitering i åtanke även när 

arbetsmiljön blir stressig, detta för att vardagsrehabilitering lätt kan prioriteras bort. Flertalet 

av vårdpersonalen som deltog i intervjustudien anser att arbetet inte genomfördes kvickare i 

längden när vardagsrehabilitering prioriterades bort, utan att det i själva verket endast 

uppfattas så. I längden bevaras funktioner hos den äldre personen som underlättar 

vårdpersonalens arbete. Samtidigt uttryckte vårdpersonalen som deltog i intervjustudien att 

det fanns svårigheter i att inte ila iväg när arbetsmiljön blir stressig, de erfar att en stressig 

arbetsmiljö medför ett stressigt arbetssätt. Vårdpersonalen anser att de många gånger arbetar 

under en tidspress som är mycket negativ. Vårdpersonal exemplifierar detta på följande sätt: 

 

”… vår värsta fiende är tiden, eller inte tiden utan tidspressen.” 

 

Under tidspress uppfattar vårdpersonalen vardagsrehabiliteringen som tidskrävande, och 

prioriterar bort den för att hinna med arbetsuppgifter som anses grundläggande för 

verksamheten. Tidspress upplevs speciellt under tider på dygnet när bemanningen är lägre i 

verksamheten. Samtidigt menar vårdpersonalen att vardagsrehabilitering kräver tid för att 

fungera, och att brist på tid många gånger påverkar vardagsrehabilitering negativt. I 

kombination med detta anser vårdpersonalen att de äldre personerna som bor på särskilda 

boende i många fall är beroende av deras hjälp, och på så sätt är de beroende av deras tid.  

Vårdpersonalens förhållningssätt 
I arbetet med vardagsrehabilitering uppger vårdpersonalen att de resonerar kring hur de själva 

skulle vilja bli vårdade, och vardagsrehabiliterande förhållningssätt är det som de flesta hade 

uppskattat om de hade befunnit sig samma sits om de äldre personerna på det särskilda 

boendet. Att se det friska i de äldre personerna menar vårdpersonalen är av stor betydelse, 

samt förmåga att kunna se att personerna tidigare i sina liv haft olika uppgifter och arbeten 

som format dem. Olika syn på vardagsrehabilitering och hur den ska utföras existerar i hög 

grad. Ett fåtal av de kollegor som vårdpersonalen arbetat tillsammans med kunde även anse 
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att arbetet med vardagsrehabilitering kunde ta tid från de äldre personerna på det särskilda 

boendet.  

 

Den vårdpersonal som deltog i studien var positivt inställd till vardagsrehabilitering och ansåg 

att detta är ett bra och naturligt förhållningssätt. Vardagsrehabilitering menar vårdpersonalen 

ger de äldre personerna som bor på det särskilda boendet tillfälle att träna i vardagen och på så 

sätt behålla sina funktioner längre. Vårdpersonalen har erfarenheter av att det är det 

vardagliga som kan få de äldre personerna att må bättre och träna omedvetet. Flera av de som 

deltog i studien hade erfarenheter av äldre personer som hade börjat vara kapabel att klara 

moment i vardagen självständigt, vilket vårdpersonalen också strävade efter. Samtidigt så 

understryker de att det är viktigt att se till att den äldre personen i fråga är nöjd med sin 

förmåga och inte sätta mål som personen i fråga inte vill nå. I följande exempel belyser 

vårdpersonalen detta: 

 

”… att bibehålla kan också vara en strävan, det är roligt så länge man kan göra 

det” 

 

Situationer med svårigheter för vårdpersonal att inte ta över utförandet av aktiviteten i syfte 

att genomföra aktiviteten snabbare uppstod många gånger. Vårdpersonalen hade erfarenheter 

av svårigheter i arbetet med vardagsrehabilitering, även om vårdpersonalen som deltog i 

intervjustudien ansåg att arbetet fungerade väl. I ett par fall hade vårdpersonalen ifrågasatt 

behållningen med vardagsrehabilitering för en äldre person då denne hade nedsatt 

hälsotillstånd och tog väldigt lång tid på sig för att utföra aktiviteter. Dessa aktiviteter var 

vårdpersonalen sedan tvungen att bistå den äldre personen med likafullt. Vårdpersonal hade 

erfarenhet av kollegor som stod fast vid att den äldre personen skulle genomföra speciella 

aktiviteter, fastän det i högsta grad var mödosamt för denne. Detta för att arbetsgruppen vid 

ett tidigare tillfälle hade bestämt att personen skulle genomföra aktiviteten så självständigt 

som möjligt. Svårigheten med olika sätt att se på och förhålla sig till vardagsrehabilitering 

belyser vårdpersonal i följande exempel 

 

”… det är lätt med pappersrullar, för då syns det vart det blev fel, men här syns 

det inte när det blir fel, för ingen kommer ihåg och ingen kan berätta… de blir ju 

klara ändå…” 

 

Ingen av vårdpersonalen som deltog i intervjustudien hade fått utbildning i 

vardagsrehabilitering av sin arbetsgivare, en av vårdpersonalen hade läst kurser på egen hand. 
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Den utbildning som vårdpersonalen hade inom ämnet vardagsrehabilitering var den som de 

fått i utbildningen till undersköterska. Somliga hade fått handledning i ämnet men de flesta 

kunde inte uppge vart de fått sitt kunnande om vardagsrehabilitering. Enligt vårdpersonalen så 

använder man sig inte av arbetsterapeut eller sjukgymnast i arbetet med vardagsrehabilitering. 

Dock fanns en god kommunikation mellan vårdpersonal och rehabiliteringspersonal i övrigt 

när det gällde specifikrehabilitering eller arbetsmiljö. Vårdpersonalen kände att de kunde 

kontakta rehabiliteringspersonal när de upplevde ett behov för deras kunskaper.  

Arbetsterapeut kontaktades vid behov i specifika fall som i de flesta fall handlade om 

hjälpmedel, förflyttningar, en äldre person med speciella behov eller personalens arbetsmiljö. 

Arbetsgruppens roll och funktion för fungerande vardagsrehabilitering 

En förutsättning för att vardags rehabilitering ska fungera menar vårdpersonalen är en väl 

fungerande arbetsgrupp . En viktig del anser vårdpersonalen är att inom arbetsgruppen 

samtala och diskutera med kollegorna om hur hjälpinsatserna ska gå till. I arbetsgruppen tar 

vårdpersonalen stöd av varandra i bedömningar om hjälpbehov och hur man på bästa sätt kan 

tillgodose det behovet. Diskussionen sker oftast vid överrapporteringar, på vissa särskilda 

boenden fördes liknande diskussioner vid vårdplaneringar. Hur vårdplaneringar var planerade 

och hur mycket tid som fanns avsatt till dessa varierade mellan de särskilda boendena. 

Vårdpersonalen ansåg också att de hade en stor hjälp i att diskutera mellan varandra i 

arbetsgruppen, och att de lärde sig mycket av varandra. Det belyser vårdpersonal i exemplet 

nedan: 

 

”… att man tänker på det ständigt och för sådana diskussioner, att man ser det 

friska och allt de man klara av, egentligen så är det inte svårt, men det är nog det 

som det hänger på” 

 

Vissa anteckningar förs i vardagsrehabiliterande syfte av vårdpersonalen, men övervägande 

delen av anteckningarna som vårdpersonalen skrev gällde omvårdnaden eller medicin. Arbetet 

med vardagsrehabilitering och överenskommelser i ett rehabiliterande och aktiverande 

förhållningssätt sker därför i regel muntligt. I syfte att bli bättre på att dokumentera och 

förmedla sitt arbete, arbetar vårdpersonalen på en del särskilda boenden med rutiner och 

material som ska stödja dem i dokumentering av vardagsrehabilitering. Vårdpersonalen 

uttrycker att det är viktigt att samtala med varandra och vara överens om hur de ska gå 

tillväga i hjälpinsatser, detta för att uppnå en jämbördig nivå på hjälpinsatserna i hela 

arbetsgruppen. I syfte att undvika att de äldre personerna förväntar sig en särskild hjälpinsats 
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av vårdpersonalen och blir missnöjd med vårdpersonal som hjälper dem i mindre omfattning.  

Det beskrivs av vårdpersonal genom följande exempel: 

 

”… någon som är inte dement utan ganska klar i huvudet som får mer hjälp av 

vissa och inte av vissa, så blir det ju lätt så att de börjar titta snett för att, jaha, 

den här skjutsar mig men den här gör det inte…” 

 

Situationer när kollegor inte har samma åsikt och i vissa fall ger negativa kommentarer menar 

vårdpersonal förekommer. Vårdpersonal erfar att det kan vara är svårt att ta en diskussion i 

vardagsrehabilitering i vissa situationer då man är rädd att ens kollega ska ta åsikterna i 

diskussionen på ett kränkande sätt. Den vårdpersonal i arbetsgruppen som tar diskussionen 

kan då uppfattas av kollegor på ett negativt sätt, och det har uppstått situationer då 

vårdpersonal upplevt sig ensam i sin strävan mot vardagsrehabilitering. I arbetsgruppen menar 

vårdpersonalen att det är av vikt att alla tar sitt ansvar och diskuterar fram en lösning på de 

svårigheter som kan uppstå. Arbetsgruppen fungerar bäst med öppen och rak kommunikation 

och all vårdpersonal deltog i intervjustudien menade att i deras arbetsgrupper fungerade 

kommunikationen väl mellan kollegorna.  

 

Diskussion 

Resultatet i kategorin ”Vardagsrehabilitering som del i det dagliga arbetet” belyser 

vårdpersonalens beskrivning av vardagsrehabilitering som ett naturligt sätt att arbeta, de 

”lägger händerna på ryggen” och vardagsrehabilitering sker ständigt i vardagen. Ett flexibelt 

sätt att arbeta berörs flertalet gånger, vårdpersonalen beskriver då att hjälpinsatser kan 

modifieras för att passa den äldre personens dagsfrom. Ett flexibelt arbetsätt som har den 

äldre personen och hans/hennes aktiviteter i centrum är etablerat inom arbetsterapi och styrks 

av Kielhofner (2008), som menar att människan är vara aktiv av naturen, och att detta har en 

avgörande roll för om och hur människan upplever hälsa. Vårdpersonalens beskrivning av 

begreppet vardagsrehabilitering ger sken av att begreppet har olika innebörd för 

vårdpersonalen, och en klar definition av begreppet vardagsrehabilitering saknas. I kategorin 

”Vårdpersonalens förhållningssätt” framkom att en av vårdpersonalen som deltog i 

intervjustudien hade formel kunskap inom vardagsrehabilitering, övriga deltagande 

vårdpersonal uppger att den formella kunskap de har om vardagsrehabilitering är hämtad från 

tidigare grundutbildning. Trots detta upplevs vårdpersonalen ha god praktisk arbetserfarenhet 

inom ämnet. Vårdpersonalen uppger att mesta som rör arbetet kring vardagsrehabilitering sker 

muntligt resultatet visar då på en frånvaro av struktur och tydliga rutiner för arbetet med 
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vardagsrehabilitering. Klara rutiner för att säkerställa att alla i arbetsgruppen tar del av den 

muntliga informationen som rapporteras och diskuteras saknas. På ett fåtal särskilda boenden 

arbetade vårdpersonalen aktivt med att förbättra rutiner för dokumentation och 

överrapportering för att säkerställa att all vårdpersonal tar del av informationen. På de flesta 

av de särskilda boendena bedrevs inget sådant förbättringsarbete.  

Ytterligare en aspekt av kategorin ”Vårdpersonalens förhållningssätt” är att vårdpersonalen 

har skaffat ett eget och självlärt rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt. Resultatet i 

kategorin visar att vårdpersonalen inom gruppen diskuterar förhållningssättet och utgår i stor 

del utifrån sina egna preferenser, samt vad de skulle uppskatta om de var i den äldre 

personens situation. Svårigheter kunde uppstå i vårdpersonalens förhållningssätt, i situationer 

där vårdpersonalen med olika syn på vardagsrehabilitering inte kom överens om hur 

hjälpinsatserna ska utföras, detta medförde en ojämn hjälpinsats. Som Åhlfeldt, Ahner, 

Nygern och Törnquist (2007) beskriver är det viktigt att hela verksamheten och dess personal 

arbetar mot samma mål för att få vardagsrehabilitering att fungera. Vilket gör att författaren 

frågar sig varför arbetsterapeutens kompetens i rollen som handledare inte utnyttjas i större 

utsträckning, då handledning är en del i professionell praxis inom arbetsterapi (Blesedell 

Creapeau, Cohn & Boyt Schell, 2009; Fone, 2006).  

En väl fungerande arbetsgrupp visar resultatet i kategorin ”Arbetsgruppens roll och funktion” 

vara ett stort stöd för vårdpersonalen. Inom arbetsgruppen fanns mycket kunskap och stöd att 

hämta. Vårdpersonalen som deltog i intervjustudien har även har arbetat fram ett arbetssätt 

inom arbetsgruppen som gynnar arbetet med vardagsrehabilitering. Det verkar dock vara känt 

och vedertaget att arbetsgruppen inte fungerar väl på en del avdelningar och särskilda 

boenden. Vårdpersonalen som deltog i intervjustudien uppgav att den aktuella arbetsgruppen 

som de arbetade i fungerade väl, dock hade alla erfarenhet av arbetsgrupper där arbetet med 

vardagsrehabilitering inte fungerat i samma utsträckning. De faktorer som i intervjustudien 

framkommer kan verka skadligt för samarbetet inom gruppen är stressande arbetsmiljö samt 

att inte ha en överenskommelse om hur hjälpinsatserna ska utföras. Även negativa och 

ifrågasättande kommentarer kunde fällas av kollegor som inte ansåg att vardagsrehabilitering 

var nödvändig, eller på rätt nivå för en specifik individ. Resultatet visar även att det fanns 

svårigheter i att ta upp problem till diskussion i vissa situationer, då det fanns en rädsla att 

kränka en kollega eller ett själv få negativ respons. Resultatet belyser även att vårdpersonalen 

anser att alla i arbetsgruppen har ett ansvar för att vardagsrehabiliteringen fungerar, och att 

diskussion förs när eventuella problem och svårigheter uppstår. Vilket kan relateras till att 
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vårdpersonalen är en betydande resurs och en bas inom äldreomsorgen (Routasalo, Arve & 

Lauri, 2004; Socialstyrelsen, 2003). Detta väcker frågor hos författaren om effektivt och 

konsekvent utförande av vardagsrehabilitering i praxis.  

I den aktuella studien visar resultatet att vårdpersonalen har en positiv inställning till 

vardagsrehabilitering. I likhet med Landstinget Kristiansstad län (1998) och Arman (2005) 

anser vårdpersonalen att arbetet med vardagsrehabilitering medför ett trivsammare arbete 

överlag, vårdpersonalen upplever även att de kan bidra till att hålla de äldre personerna 

friskare genom sitt sätt att arbeta och förhålla sig till den äldre personen. Författaren upplever 

att i vardagsrehabiliterande syfte används inte arbetsterapeuters kompetens i den utsträckning 

som enligt författaren skulle vara optimalt. Istället används endast kunskapen för 

specifikrehabilitering i situationer som till exempel berör arbetsmiljö eller förflyttningar. 

Detta kan relateras till en studie av Socialstyrelsen (2003) där framkom det att vårdpersonal är 

den yrkesgrupp som rehabiliteringspersonal önskar ökat samarbete med. Detta kan också 

härledas till Pros och Kjellberg (2008) som anser att arbetsterapeuter arbetar indirekt med 

rehabilitering genom vårdpersonal. Författaren ser implikationer för att använda kompetensen 

som arbetsterapeuter besitter i större utsträckning på särskilt boende inom äldreomsorgen. 

Eftersom arbetsterapeuten arbetar för att patientens egna resurser ska tas till vara och 

utvecklas, utifrån patientens behov och önskemål (Kielhofner, 2008; Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2005).   

Sammantaget visar resultatet av studien ett material som på ett antal punkter är 

inkonsekventa. För det första beskriver vårdpersonalen att detta arbets- och förhållningssätt är 

en del i vardagen med de äldre, samt att de alltid arbetat så. Samtidigt framkommer det att 

arbets- och förhållningssättet successivt under senare tid blivit en större del av arbetet med de 

äldre. För det andra är även tidsaspekten i resultatet är paradoxalt. Vårdpersonalen berättar att 

vardagsrehabilitering är tidskrävande, samtidigt som det framkommer att förhållningssättet 

inte alls tar mer tid i vardagen, men samtidigt behöver tid för att fungera. Resultatet i den 

aktuella studien visar att vardagsrehabilitering många gånger prioriteras bort under tidspress. 

Vardagsrehabilitering under tidspress upplever vårdpersonalen som tidskrävande, vilket också 

motsäger att förhållningssättet i längden gör vårdpersonalens arbete mindre tidskrävande samt 

minskar arbetsbördan som Arman (2005) och Ström (1995) menar. Detta resultat förstärks av 

att vårdpersonalen upplever att svårigheter uppstår under tidspress, till exempel att inte ila 

iväg och ta över utförandet av aktiviteter från de äldre personerna. Resultatet visar att 

tidspressen försvårar för personalen att väva in vardagsrehabiliteringen i vardagen, och på så 
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sätt få vardagsrehabiliteringen att bli av i vardagen på det särskilda boendet. Inkonsekvensen i 

resultatet medför att författaren ställer sig frågande till om arbetet med vardagsrehabilitering i 

praxis är effektivt. Detta medför att författaren ser ytterligare implikationer för arbetsterapi 

inom vardagsrehabilitering, eftersom arbetsterapeutens yrkesområde omfattar människor med 

hälsoproblem, som begränsar eller hotar att begränsa deras aktivitet och delaktighet i det 

dagliga livet (Socialstyrelsen, 2001). Arbetsterapeuter skulle på så sätt kunna bidra med 

kompetens om vardagsrehabilitering i händelse av att utmaningar i anslutning till arbetet 

uppstår. 

Metoddiskussion 

Den aktuella studiens syfte var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att arbeta med 

vardagsrehabilitering på särskilt boende inom äldreomsorgen. Metoden som författaren valde 

att använda sig av var att genom en kvalitativ ansats samla in och analysera data genom 

semistrukturerade intervjuer.  Den kvalitativa ansatsen är enligt Holloway och Wheeler 

(2004) en lämplig ansats till en studie vars syfte är att undersöka personers erfarenheter. Data 

som framkom i resultatet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys enligt Granskär och 

Höglund- Nielsen (2008). Innehållsanalysen har sin grund i författarens tolkning av 

intervjuerna samt urvalet av meningsenheter. Detta kan ha medfört svagheter i from av 

författarens förförståelse inom ämnet samt bristen på erfarenhet av analysmetoden. Enligt 

Granskär och Höglund- Nielsen (2008) används kvalitativ innehållsanalys för att granska och 

tolka texter, till exempel bandade intervjuer inom omvårdnadsforskning. Vilket förstärker 

författarens val av analysmetod samt tillförlitligheten av analysen i den aktuella studien. 

Metoden innebär att författaren kan genomföra kvalitativ innehållsanalys på olika 

abstraktions- och tolkningsnivåer. Abstraktion och tolkning av en viss grad är nödvändig för 

att resultatet ska bli meningsfullt. Att arbeta allt för textnära kan medföra en risk för allt för 

detaljerad kodning och man kan då förlora helheten. Fördelen med kvalitativ innehållsanalys 

är att metoden kan anpassas till bland annat olika syften och data (Granskär & Höglund- 

Nielsen, 2008). Författaren har arbetat självständigt med större delen av den kvalitativa 

innehållsanalysen. Handledaren har läst och kommenterat kodningen av en av författarens 

intervjuer, vilket kan stärka tillförlitligheten i studien.    

 

Det ändamålsenliga urval som genomfördes kan ha blivit delvis styrt av de boendechefer som 

författaren kontaktade. Detta genom proceduren då författaren kontaktade, och gav 

boendecheferna i uppgift att välja ut och tillfråga informanterna. Vilket kan ha lett till en 
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begränsad bild av resultatet, eftersom författare med stor sannolikhet blivit anvisad 

informanter med en positiv inställning till arbetet med vardagsrehabilitering på särskilt 

boende inom äldreomsorgen. Även det faktum att boendechefen valde ut och tillfrågade 

informanterna kan ha påverkat informanternas beslut att delta i intervjustudien då 

informanterna kan ha känt att de bör delta, trots att de i själva verket inte var intresserade. Ur 

ett etiskt perspektiv i förhållande till metoden finns näst intill ingen risk för att studien ska 

vara oetisk. I resultatet är all data helt avidentifierad och kan inte härledas tillbaka till en 

specifik informant. 

 

Storleken på studien kan ha påverkat resultatet, författaren hade bokat ytterligare en intervju 

som inte blev av på grund av personalbrist och intervjun bokades inte om på grund av 

tidsbrist. En intervju genomfördes med två informanter samtidigt på grund av missförstånd 

mellan författaren och boendechefen på det aktuella särskilda boendet. Detta kan ha påverkat 

resultatet och bidragit till en begränsning i sin överförbarhet och tillförlitlighet då insamlad 

data blev mindre än vad som förutsetts, eftersom datan och forskarens erfarenhet kan påverkar 

resultat i en kvalitativ innehållsanalys enligt Granskär och Höglund- Nielsen (2008).  Dock 

upplevde författaren att den sammanställda datan uppnådde en mättnad i ämnet, på grund av 

att den data som författaren samlade in i stora drag homogen, informanterna svarade likartat 

på författarens frågor och inga stora avvikelser återfanns i datan. 

 

Konklusion 
I intervjustudien framkom vårdpersonalens arbete med vardagsrehabilitering i det dagliga 

arbetet samt hur de utförde vardagsrehabilitering tillsammans med den äldre personen på det 

särskilda boendet. Arbetet beskrevs som naturligt och något som vävts in i vardagen på ett 

sådant sätt att vardagsrehabilitering skedde per automatik. Resultatet visa också att 

vårdpersonalens förhållningsätt till vardagsrehabilitering är en viktig del i arbetet med 

vardagsrehabilitering, då förhållningssättet vägleder vårdpersonalen i arbetet med de äldre 

personerna. Många gånger utgår vårdpersonalen från sig själva och arbetar på ett sätt som de 

skulle uppskatta om de vore i samma sits som de äldre personerna. Arbetsgruppen kan 

fungera som ett stöd, men kan också verka bromsande i arbetet om inte arbetsgruppen kan 

komma överens om hjälpinsatserna. Intervjustudien behandlar också arbetsgruppens roll och 

funktion för fungerande vardagsrehabilitering. Resultatet visar också på implikationer för 

arbetsterapi och arbetsterapeuter som besitter kunskap och kompetens som skulle kunna 

gynna vårdpersonalens arbete med vardagsrehabilitering.  
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Datum:   Biliga 1 

 

Förfrågan om medverkan i studie 
Jag är student på Arbetsterapeutprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Eftersom jag 

utbildar mig till arbetsterapeut är jag intresserad av arbetet kring och om vardagsrehabilitering 

eller ett aktiverande och rehabiliterande förhållningssätt som arbets- och förhållningssätt.  

 

Som vårdpersonal blir du en viktig del i vardagsrehabiliteringen och utgör på många sätt 

basen för detta. Därför vill jag genomföra en intervjustudie med syftet att beskriva 

vårdpersonalens upplevelser av att arbeta med vardagsrehabilitering. Intervjun kommer att 

bygga på en frågeguide som jag har sammanställt. Denna studie kommer ligga till grund för 

mitt examensarbete. Jag vänder mig till dig som jobbar som undersköterska eller vårdbiträde 

inom äldreomsorgen på särskilt boende, med minst 1 års arbetslivs erfarenhet inom 

äldreomsorgens särskilda boenden. 

 

Intervjun kommer att bandas för att sedan skrivas ut i sin helhet. All data kommer att 

behandlas konfidentiellt och avidentifieras. Endast jag och min handledare kommer att ha 

tillgång till den inspelade datan. Sedan när examensarbetet är godkänt raderas all data. Det 

godkända examensarbetet kommer att publiceras på Luleå Tekniska Universitets biblioteks 

hemsida, http://epubl.ltu.se. Medverkan i studien är frivillig och du kan närsomhelst avbryta 

din medverkan, utan att ange orsak.  

 

Du är välkommen att höra av dig med eventuella frågor. Om du är intresserad av att delta i 

studien, ta kontakt med mig, via telefon eller mejl, så bestämmer vi tillsammans tid och plats 

för intervjun.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ida Carlsson, student vid Arbetsterapeutprogrammet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet 

073-06 20 165 

Mejl: carida-9@student.ltu.se 

 

 

Handledare: 

Ulrica Lundström, doktorand/ leg. arbetsterapeut 

Institutionen för hälsovetenskap. 

Luleå Tekniska Universitet 

Vxl: 0920-491000  
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Frågeguide     Bilaga 2 

 
1. Kan du berätta om dina erfarenheter av att jobba med vardagsrehabilitering? 

2. Vad är positivt/negativt? Bra/dåligt? Lätt/svårt? 

3. Hur fungerar arbetet kring vardagsrehabilitering på din arbetsplats? Utbildning? 

Handledning? 

 

       


