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Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur hemtjänstpersonal, efter 
utbildning i ett rehabiliterande förhållningssätt, arbetar rehabiliterande för att främja 
aktivitet, bibehålla funktion och skapa meningsfullhet i vardagen hos äldre som bor 
hemma. Det framgick i studien att hemtjänstpersonalen arbetar rehabiliterande med sina 
vårdtagare i den utsträckningen de har möjlighet. Det finns både hinder och resurser för 
att tillämpa det rehabiliterande arbetssättet. Det största hindret som framkom var att tiden 
kunde skapa stress hos personalen och den största resursen var vårdtagarens positiva 
inställning till aktivitet. 
 
 
Nyckelord: Rehabiliterande förhållningssätt, Äldre, Hemtjänstpersonal, Aktivitet, 
Meningsfullhet 
 
 
 
Kandidatuppsats 
Avdelningen för arbetsterapi och gerontologi, Box 157, S-221 00 Lund 

  



  

 
Innehållsförteckning 
Bakgrund ........................................................................................ 4 

Aktivitet och arbetsterapi............................................................................................. 4 
Äldre och äldres aktivitet ............................................................................................. 5 
Meningsfullhet............................................................................................................... 6 
Aktivitet i det egna hemmet ......................................................................................... 6 
Rehabilitering................................................................................................................ 7 
Utbildning i rehabiliterande förhållningssätt för hemtjänstpersonal...................... 8 
Hemtjänst....................................................................................................................... 9 

Syfte.............................................................................................. 10 

Frågeställning ............................................................................... 10 

Metod............................................................................................ 10 
Undersökningsgrupp .................................................................................................. 10 
Procedur....................................................................................................................... 11 
Dataanalys ................................................................................................................... 11 

Resultat ......................................................................................... 12 
Ökad kunskap och medvetenhet ............................................................................... 12 
Tids- och personaspekter påverkar........................................................................... 14 
Förutsättningar för meningsfulla aktiviteter ........................................................... 15 

Diskussion .................................................................................... 17 
Metoddiskussion.......................................................................................................... 17 
Resultatdiskussion ...................................................................................................... 19 
Hinder .......................................................................................................................... 20 
Resurser ....................................................................................................................... 21 
Meningsfullhet............................................................................................................. 21 

Konklusion.................................................................................... 22 

Referenslista ................................................................................. 23 
Bilaga 1, Intervjufrågor 

 
 



Bakgrund 
I socialtjänstlagen (SOL) 2001:453 står det i femte kapitlet §4 att ”socialnämnden 

skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull samvaro i gemenskap med andra”. Det står 

vidare i § 6 att ”socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och 

ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service” 

(Socialdepartementet, 2001). 

 

Aktivitet och arbetsterapi 

International Classification of Functioning, disability and Health (ICF) definierar 

aktivitet som utförande av en uppgift eller handling som utförs av en individ (World 

Health Organisation, 2001). 

Enligt Townsend (2002) sker aktivitetsutförandet i ett samspel mellan aktiviteten, 

personen och miljön. Aktivitetsutförandet påverkas av dynamiken mellan dessa 

komponenter, och sker över tid. Med aktivitetsutförande menas möjlighet att välja, 

organisera, och att tillfredsställande utföra meningsfulla aktiviteter. Aktivitet kan delas in 

i tre kategorier, personliga dagliga aktivteter, fritid och produktivitet. Personliga dagliga 

aktiviteter syftar till aktiviteter såsom som hygien och att äta, men även sådana aktiviteter 

som upplevs som måsten. Det ingår även här att organisera sig i tid och rum. Fritid är 

aktiviteter som utförs för nöje och inkluderar socialt umgänge, kreativa yttranden, 

utomhusaktiviteter, lekar och sport. Produktivitet är aktiviteter som ger eller möjliggör 

social/ekonomisk hållbarhet/tillväxt exempelvis arbete. Detta sker i en miljö som är 

fysisk, social, kulturell eller institutionell. Den fysiska miljön är sådant i omgivningen 

som kan tas på och vistas i som är naturliga eller byggda. Det kan vara hus, vägar, 

trädgårdar och väder. Med den sociala miljön menas relationer till personer som du lever 

tillsammans med i en organiserad samvaro. Det kan vara grupper där värderingar, 

attityder och övertygelser delas. Kulturell miljö är den etniska, ceremoniella eller 

rutinmässiga miljö du växer upp eller lever i och som du delar etik, moral eller 

värdesystem med. Institutionell miljö är institutioner i samhället, men även det samhälle 

du är med och röstar och interagerar i. Här ingår lag, polisväsen och bank men även 

politiska komponenter och sociala skyddsnät. (CAOT, 2002) 
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I ”Etisk kod för arbetsterapeuter” (FSA, 2005), som är ett komplement till de lagar 

som styr arbetsterapeutens yrkesutförande, står att det filosofiska grundantagandet är att:” 

 Människan är av naturen aktiv och utvecklingsbar. 

 Människans upplevelse och förståelse av omvärlden förutsätter aktivitet. 

 Människans utveckling är beroende av aktivitet och handling. 

 Människan är en autonom varelse. 

 Människan är en social varelse som utför aktiviteter i samspel med andra. 

 Människan kan påverka sin hälsa genom aktivitet och handling. 

 Människans hälsa kräver en balans mellan aktivitet och vila.” 

Målet med arbetsterapi är att främja och möjliggöra för patienten att leva ett 

värdefullt liv utifrån egna önskemål och behov. Arbetsterapeuten ser på aktivitet som 

meningsfull och att den sker i samspel med omgivningen. (FSA, 2005, s.5) 

 

Äldre och äldres aktivitet 

Att för en äldre förbli aktiv kan bidra till att funktionsnedsättningar bromsas upp och 

blir färre, samt leder till lägre dödlighet. Det gäller för den enskilde äldre att hitta 

aktiviteter som personen själv trivs med så att han eller hon fortsätter vara aktiv för att det 

är roligt. Det gäller även att anpassa aktiviteten eller träningen utifrån den äldres 

kapacitet. För en person som aldrig tidigare tränat kan vardagliga aktiviteter som att 

promenera vara passande (Folkhälsorapport, 2001). Även hushållsaktiviteter kan för den 

äldre ses som ett sätt att fortsätta hålla igång i vardagen (Thorslund & Wånell, 2006). 

Möjligheten till rehabilitering i samband med sjukdom eller skada hos den äldre 

individen är enligt Thorslund och Wånell (2006) undervärderad. Äldre i behov av hjälp 

fråntas allt för ofta tillfällen till fysisk aktivitet då anhöriga och personal har en tendens 

till att ta över arbetet. De tänker då på det kortsiktiga målet, att ”det går fortare” och de 

tänker inte på den långsiktiga vinsten med att den äldre får aktiveras. Hushållsarbete kan 

ge samma positiva belastning på hjärtat som exempelvis promenader och kan därför, för 

dessa personer, innebära en värdefull regelbunden aktivitet. Även om en större 

förbättring inte är möjlig är det viktigt att ta tillvara på människans resurser, då 
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funktionsförmågan kan bevaras och en nedgång av funktion bromsas upp. Detta kan ha 

stor betydelse för den enskilda individens livskvalitet (Thorslund & Wånell, 2006). 

 

Meningsfullhet 

Vad som upplevs som meningsfullt är mycket individuellt, men många gånger kan 

det vara en så enkel sak som att själv klara av att upprätthålla sin vardagsrutin såsom att 

laga mat, handla och besöka vänner. Att kunna behålla kontrollen över vardagen och livet 

kan värderas högt, samt att klara sig själv och bibehålla sina intressen och sin 

vardagsrutin blir något som ger mening i vardagen (Thorslund & Wånell, 2006). 

 

Aktivitet i det egna hemmet 

Enligt Iwarsson, Horstmann och Slaug (2007) Fänge och Dahlin Ivanoff (2008) så är 

det viktigt för majoriteten av äldre att kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som 

möjligt och det är ett viktigt stöd för hälsan. Att få åldras i hemmet tycks öka 

välbefinnandet, självständigheten och delaktigheten för äldre och att få uppleva hälsa 

tycks ha samband med hur personen klarar av att sköta dagliga aktiviteter hemma samt att 

vara delaktig i samhället. Eftersom äldre har en stark drivkraft för att få bibehålla hälsan 

så utmanar de sig själva att utföra fysiskt och mentalt krävande aktiviteter genom att 

tillämpa ett positivt förhållningssätt till aktivitet. Även deltagandet i meningsfulla 

aktiviteter är nödvändiga för att få bibehålla hälsan senare i livet (Fänge & Dahlin 

Ivanoff, 2008). Haak, Fänge, Iwarsson och Dahlin Ivanoff (2007) menar att det egna 

hemmet och den välkända miljön tillför den äldre en känsla av att vara självständig. I 

deras studie uttrycker de äldre att det inte spelar någon roll vilken fysisk kapacitet de har, 

det viktiga är att känna sig självständig i det egna hemmet. Att ha en känsla av att vara 

självständig i alla former av aktivitet och att kunna bestämma över hushållsarbetet, 

betyder mycket för de äldre. Det handlar alltså inte bara om att utföra aktiviteterna 

självständigt, utan även om att kunna bestämma över när, hur och var arbetet ska utföras. 

Många uttryckte sig om, att när andra bestämmer och gör aktiviteterna i hemmet så 

förlorar de kontrollen, detta medför förlorad frihet och spontanitet. Det är alltså viktigt att 
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försöka utveckla strategier för att stödja den äldre att förbli aktiv och självständig så långt 

det är möjligt i det egna hemmet.  

Vidare skriver Haak et al. (2007) att det är väldigt viktigt för äldre människor att de är 

aktivt involverade i valen av olika interventioner, exempelvis hemtjänst och 

rehabilitering. Deltagarna i Haak et al. studie (2007) berättar att, om de genom förlorad 

funktion hade svårigheter att utföra en aktivitet, så sänker de sina egna krav på 

aktiviteten. Att förlora en aktivitet är svårare än att förlora funktion. Detta skriver även 

Fänge och Dahlin Ivanoff (2008), det visade sig i deras studie att äldre personer anpassar 

aktiviteten så de fortfarande kan utföra den. De utför den på ett annat sätt men fortfarande 

självständigt. Detta för att det känns viktigt att fortfarande klara av att utföra aktiviteten. 

Det har visat sig att många äldre människor utför eller deltar i färre aktiviteter än vad de 

hade önskat. Deltagandet i aktiviteter och möjligheten till att bestämma över sina 

aktiviteter i det dagliga livet är viktigt för att må bra och leva gott högre upp i åldrarna 

(Fänge & Dhalin Ivanoff, 2008). 

Rehabilitering 

Med rehabilitering menas tidiga, samordnade och tidsbegränsade insatser efter 

individens behov, förutsättningar och intressen. Insatserna ska syfta till att en person med 

förvärvad funktionsnedsättning ska återvinna eller bibehålla bästa möjliga 

funktionsförmåga för att få ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhället 

(SOSFS, 2007:10). När en aktiv rehabilitering sker av arbetsterapeut och/eller 

sjukgymnast kallas denna för specifik rehabilitering, denna syftar till att få tillbaka bästa 

möjliga funktionsförmåga. (HSL 1982:763). När rehabiliteringen sker löpande i vardagen 

av exempelvis hemtjänstpersonal som har ett rehabiliterande förhållningssätt kan detta 

benämnas som vardagsrehabilitering. (SOL 2001:453). 

Ett rehabiliterande förhållningssätt sker stödjande och inte hjälpande. Tanken är att 

väcka individens intresse för egna resurser, möjligheter och uppmuntra till egna initiativ. 

Tanken är att rehabiliteringen sker ständigt i vardagen och det kan även kallas för 

vardagsrehabilitering eller allmän rehabilitering. Åtgärderna syftar till att bibehålla 

förmåga och genom allmän rehabilitering kan man ibland förebygga behovet av specifik 

rehabilitering. Tanken är att den skall kunna utföras av all personal med kunskap om 
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detta arbetssätt och med alla individer och klienter (Nestor FoU-centrer, 2007; Jakobsson, 

K, personlig kommunikation, 29 oktober, 2009). 

Utbildning i rehabiliterande förhållningssätt för hemtjänstpersonal 

Utbildning i rehabiliterande förhållningssätt finns utformad i många kommuner. Det 

finns ingen samlad utbildning som är tänkt att nå ut i hela riket. En FoU-rapport gjord av 

Nestor FoU-center 2007 är ett projekt tänkt att utforma ett sätt att gå tillväga för att nå ut i 

hela Sverige. Till rapporten används även Studiehandledningen Rehabiliterande och 

aktiverande förhållningssätt som är tänkt att användas tillsammans med genomförandet 

av utbildningen. Projektet indelas i tre delar, den första delen beskriver hur projektet 

planerades och genomfördes. Den andra delen beskriver hur projektet utvärderades och 

den avslutande delen är en lärarhandledning som skall vara ett stöd för den som planerar 

att genomföra en utbildning i rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt (Nestor 

FoU-center, 2007). 

Det finns en utbildning utformad i en kommun i södra Sverige, detta var en frivillig 

utbildning för hemtjänstpersonal mellan 2006 och 2008 som var på heltid under 5 veckor. 

Utbildningen initierades av en sjukgymnast och en arbetsterapeut sedan de sett ett behov 

av detta sen länge. Målet för projektet var att ge hemtjänstpersonal utbildning i 

rehabiliterande förhållningssätt och att implementera detta inom omsorgen som en del i 

den ordinarie verksamheten. Det övergripande målet var att ge ökad trygghet och 

kvarboende för patienten och minska antalet led i vårdkedjan samt minska kommunens 

kostnader. Syftet var att kunna ge personal förberedelse för hemrehabilitering för att på 

bästa sätt ta tillvara patienternas resurser samtidigt som patienten tränas i att bli 

självständig i sina aktiviteter. I utbildningen ingick föreläsningar, teoretiska och praktiska 

moment. Vardagssysslor/situationer användes som en naturlig del i utbildningen. 

Utbildningen i en annan kommun i södra Sverige pågick mellan 2006 och 2008 den var 

en del i en större kompetensutveckling. Den obligatoriska utbildningen fortgick under tio 

veckor och gav utrymme till både teoretisk och praktisk utbildning. Utbildningen i 

vardagsrehabilitering handlade om att vårdtagarna skulle kunna bli så självständiga som 

möjligt i vardagen. Efter utbildningen fick även hemtjänstpersonalen tillfälle att validera 

sina kunskaper och tillgodoräkna sig femtio poäng i gymnasiebetyget. All personal i 

kommunen blev utbildad och tanken var att utbildningen ska fortsätta så att även de som 
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inte fick möjlighet till att gå kursen, på grund av att de varit lediga eller nyanställda, ska 

få tillfälle till att gå den. Det ska så småningom leda till att hemtjänstpersonal kan ta hand 

om all hemrehabilitering i kommunen så att inte speciella hemrehabiliteringsteam ska 

behövas. (Jakobsson, K, personlig kommunikation, 29 oktober, 2009; Persson, M, 

personlig kommunikation, 19 november, 2009) 

 

Hemtjänst 

För att underlätta för de äldre som väljer att bo kvar hemma skall alla kommuner 

erbjuda hemtjänst till dem som är i behov av det. Hemtjänsten regleras i socialtjänstlagen 

(SOL) 2001:453. Hemtjänsten kan bestå av personlig omvårdnad och/eller service. 

Personlig omvårdnad handlar om de insatser söm görs för att tillgodose fysiska, psykiska 

eller sociala behov. Service innebär praktisk hjälp med skötsel av bostaden, inköp, 

matlagning eller post- och bankärenden. I hemtjänsten kan det även ingå en viss 

ledsagning och avlösning av anhöriga (Socialdepartementet, 2001). 

Ädelreformen har bidragit till att institutionsboendet och de gamla typerna av 

sjukhem har minskat kraftigt och en mer hemlik miljö har utvecklats. I takt med 

avinstitutionaliseringen av äldreomsorgen tillsammans med allt kortare vårdtider vid 

sjukhus, har hemtjänsten fått en allt viktigare och mer komplicerad uppgift. Hemtjänsten i 

det ordinära boendet är basen för den offentliga vården och omsorgen om äldre i Sverige. 

Många får inte sina behov av rehabilitering identifierade och tillgodosedda. Den 

framtida hemtjänsten kommer också att ställa ökade krav på teamarbete och samverkan 

mellan kommunen och landstinget samt mellan insatser från specialister vid sjukhus och 

inom rehabilitering. Patienter skrivs i dag ut från sjukhusvård med betydande behov av 

fortsatt utredning, behandling och rehabilitering. Regeringen anser att hemsjukvården och 

hemtjänsten behöver förstärkas och ges en mer ändamålsenlig organisering. En utvecklad 

kompetens för all personal som arbetar i hemsjukvård och hemtjänst behövs (Prop, 2005). 

 

Ett rehabiliterande förhållningssätt är tänkt att användas av hemtjänstpersonal i 

hemmet hos den äldre. Detta förhållningssätt vacker individens intresse för egna resurser, 

möjligheter och uppmuntrar till egna initiativ. Ett rehabiliterande förhållningssätt bidrar 

till att den äldre får vara aktiv i det egna hemmet, vilket är viktigt både för att bromsa 
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funktionsnedsättningar och för att uppleva hälsa. Arbetsterapeut, ofta tillsammans med 

sjukgymnast, står för utbildning i ett rehabiliterande förhållningssätt och om detta 

fungerar i praktiken bidrar det både till att äldre får ett aktivt och meningsfullt åldrande 

samt att vårdkedjan förkortas genom att hemtjänstpersonal kan sköta rehabiliteringen i 

hemmet, och inte speciella hemrehabiliteringsteam måste hålla i detta, innan hemtjänsten 

tar över.  

 

Syfte 
Vi undersökte om och i så fall hur hemtjänstpersonal, som gått utbildning i ett 

rehabiliterande förhållningssätt, använde detta förhållningsätt i vardagen för att främja 

aktivitet, bibehålla funktion och skapa meningsfullhet i vardagen hos äldre som bor 

hemma. 

 

Frågeställning 
Hur arbetade hemtjänstpersonal med ett rehabiliterande förhållningsätt? 

Fanns det några hinder respektive resurser för att tillämpa ett rehabiliterande 

förhållningssätt? 

Hur såg hemtjänstpersonalen på meningsfullhet och vad kunde de göra för att skapa 

mening i vardagen hos den äldre? 

 

Metod 

Undersökningsgrupp 

De som uppfyllde urvalskriterierna och inkluderas i studien var hemtjänstpersonal 

som genomgått utbildning i ett rehabiliterande förhållningssätt och som vid 

genomförandet av studien var yrkesverksamma inom hemtjänsten. Personal valdes att 

intervjuas i två kommuner för att få en större bredd i uppsatsen. 

Tio personer tillfrågades att medverka i studien, sex av dessa valde att delta. Av de 

personerna intervjuades fyra, eftersom två valde att avbryta i ett senare skede. 

Deltagarna i studien var alla kvinnor mellan trettio och femtiofem år, de hade jobbat i 

hemtjänsten en tid innan utbildningen i ett rehabiliterande förhållningssätt. Både 

undersköterskor och vårdbiträden deltog i studien där vi undersökte hur de arbetade 
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rehabiliterande, med hänsyn till resurser och hinder för bland annat att skapa 

meningsfullhet. Egenkomponerade frågor användes för att ge svar på frågeställningarna, 

dessa kan ses i bilaga1. 

Procedur 

En kvalitativ ansats med intervjuer ansågs bäst ge svar på frågeställningen. Detta 

eftersom målet var att förstå denna grupps upplevelser utifrån sina perspektiv. Med detta 

ville vi få förståelse för hur hemtjänstpersonal arbetade rehabiliterande i praktiken 

hemma hos sina vårdtagare (DePoy & Gitlin, 2009). 

En halvstrukturerad intervju valdes med egenkomponerade intervjufrågor, detta för 

att svar på alla frågor ville fås, men utrymme för att förändringar på frågornas form och 

ordningsföljd skulle kunna göras (Kvale, 1997). Följdfrågor ställdes i direkt anslutning 

till svaren. (DePoy & Gitlin, 2009). Intervjuerna ägde rum på hemtjänstpersonalens 

respektive arbetsplats. De genomfördes i ett avskilt rum, och en person intervjuade. Det 

var två personer som höll i intervjuerna. Intervjuerna inleddes med att kort berätta syftet 

med studien och intervjun; varför bandspelare skulle användas samt om intervjupersonen 

hade några frågor innan intervjun började (Kvale, 1997). Intervjuerna genomfördes med 

några dagars mellanrum och spelades in genom ljudupptagning. De transkriberas sedan 

för att kunna bearbetas. Det var personen som hade hållit intervjun som transkriberade 

den, detta för att det finns en risk för att den som transkriberar inte hör eller förstår det 

som sägs. Att den som hållit intervjun transkriberar minskar risken för detta (Dahlberg, 

1997). 

 

Dataanalys 

För att få en översiktlig förståelse lästes intervjuerna igenom ett flertal gånger innan 

analysen påbörjades. Innehållsanalys inspirerad av Lundman och Graneheim (2008) 

gjordes först av författarna var för sig, för att sedan kontrolleras, jämföras och bearbetas. 

Under analysen togs meningsbärande enheter först ut, det var hela meningar som delades 

in i tre områden utifrån frågeställningen. Var för sig gick författarna sedan vidare och 

genom kondensering kortade ner texten till koder. Koderna bestod av centrala begrepp 

som plockats ut ur de meningsbärande enheterna. Koderna analyserades sedan och 
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tillsammans med handledare formulerades bra kategorier ”ökad kunskap och 

medvetenhet, tids- och personaspekter påverkar samt förutsättningar för meningsfulla 

aktiviteter” som redovisas i resultatet (Lundman & Graneheim, 2008).  

 

Resultat 

Ökad kunskap och medvetenhet 

Hemtjänstpersonal som deltog i studien uppgav under intervjuer att deras tankesätt 

förändrats efter utbildning i rehabiliterande förhållningssätt. 

 

”Ja, det gör vi (tänker annorlunda, författarens anm.)…För man tog ifrån mycket 

ju… Det gör man inte så mycket  nu… Man servade dem nästan. Det gör man inte så 

mycket nu tycker jag. Man tänker annorlunda, det gör man” 

 

De ansåg att ett rehabiliterande förhållningssätt var viktigt. Det var viktigt för 

vårdtagaren, man skulle inte ta ifrån vårdtagaren det den kan själv, de skulle inte 

passivisera, bland annat för att vårdtagaren ska få chansen att bibehålla eller återfå de 

funktioner som denne har eller haft. De ansåg att vårdtagaren skulle få minsta möjliga 

hjälp och ville att denne ska göra allt de som han/hon själv klarade av. Som en person sa: 

 

”Jag tänker ju mer på hur mycket man kan få dom att hjälpa till så långt dom kan” 

 

De hade hela tiden ett aktiverande tankesätt, vilket för dem innebar att de hela tiden 

tänkte på vad de kunde göra för att vårdtagaren själv skulle vara aktiv. Detta även i de 

aktiviteter som vårdtagaren hade hjälpinsats i. I vardagsaktiviteterna skulle vårdtagaren få 

göra de dem kunde själva, så som aktiviteten brukade utföras innan hemtjänsten hjälpte 

till. Hemtjänstpersonalen tänkte mycket på hur de utförde sitt arbete även utanför 

vårdtagarens hem och pratade med varandra, detta för att alla skulle göra på samma sätt 

för att främja aktivitet. Ett konsekvent förhållningssätt gentemot vårdtagaren gjorde att 

alla som var där och arbetade lät vårdtagaren göra samma sak varje gång. Detta för att 

inte skapa förvirring hos vårdtagaren, och så att de var förberedda på vad de själva skulle 

göra varje gång. I det direkta mötet med vårdtagaren försökte hemtjänstpersonalen alltid 
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uppmana till aktivitet, detta genom att säga till vårdtagaren vad de tyckte att de skulle 

göra själva och säga till dem att alltid försöka, och göra som de gjorde förr. Innan 

hemtjänsten kom och hjälpte till. 

 

”De gånger där dom rent fysiskt skulle kunna hjälpa till men är dementa… Sätter vi 

en trasa i handen… Så tar du där och dammar, så att det blir en aktivitet för att dom 

klarar av det, men att dom på grund av demens inte gör det själv” 

 

För att kunna arbeta rehabiliterande, inte ha för höga eller låga krav på vårdtagaren så 

var personalen tvungna att hela tiden vara observanta. De försökte se på vårdtagaren, vad 

de kan, vad de gör och vad de skulle kunna klara av. Detta för att ha rätt nivå på insatsen 

och ge minsta möjliga hjälp för att inte ta ifrån dem aktivitet. De försökte alltid att ”ha 

händerna på ryggen” detta för att vårdtagarna skulle vara så självständiga som möjligt. 

De försökte även utöka detta förhållningssätt hela tiden. Ett rehabiliterande 

förhållningssätt för en av intervjupersonerna innebar. 

 

”Dom får ju göra det dom kan ju, dom får utföra det... och det får dom göra så man 

inte tar det ifrån dom, för till slut sitter dom ju passiva” 

 

Hemtjänstpersonalen ansåg att det var viktigt med all aktivitet, även 

vardagsaktiviteter som att städa, diska och handla eller personliga aktiviteter som att 

duscha. I dessa aktiviteter ansåg de att det var viktigt att låta vårdtagaren göra så mycket 

de själva klarar av. De försökte även få vårdtagaren att själv bestämma hur aktiviteten 

skulle vara, detta för att få den ska vara så lik som den var innan de blev sjuka. En 

personal berättade om frukosten på morgonen, istället för att ställa sig och bre mackor till 

sin vårdtagare så ställde hon fram allting på bordet. Detta för att vårdtagaren själv skulle 

få bre sina smörgåsar, men ändå få hjälp om det inte gick. Eller om de hade en dusch så 

fick vårdtagaren göra det han eller hon klarade av själv, även om det bara handlade om 

att göra något litet. 
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Tids- och personaspekter påverkar 

Det fanns i arbetet både det som hindrade och det som stödde det rehabiliterande 

förhållningssättet. Hinder kunde vara att ett rehabiliterande förhållningssätt tog längre tid, 

att låta vårdtagaren göra det han eller hon klarar själv istället för att göra det åt dem. 

Detta inträffade ofta när personal var sjuk, detta medförde att det blev mindre tid hos 

varje vårdtagare och det rehabiliterande förhållningssättet föll på grund av det.  Att ha ett 

system som gjorde att tillräckligt med tid inte fanns hos alla vårdtagare var ett hinder. 

Tiden skulle dock inte ses som ett hinder för detta arbetssätt, det var trots allt viktigt att 

alltid tillämpa ett rehabiliterande förhållningssätt. En intervjuperson ville beskriva det så 

här. 

 

”Tiden räcker ju aldrig riktigt till, för det är ju alltid folk sjuka. Så man får ju försöka 

jobba undan. Så tiden är alltid lite knapp men man reder ut det ändå… Även om någon 

är sjuk så måste man försöka pussla ihop det. För aktiviteterna måste man ta, dom är 

viktiga.” 

 

Ett annat hinder kunde vara brist på vilja hos vårdtagaren. Ville inte vårdtagaren vara 

aktiv och göra något kunde det vara svårt att motivera. Det finns dem som bara ville sitta 

och som sa att de är hemtjänstpersonalens jobb att göra allting till dem. Det fanns även 

anhöriga som menade samma sak, de tyckte inte att deras föräldrar skulle behöva göra 

något. De hade uträttat så mycket genom sitt liv så nu skulle de inte behöva göra mer. Då 

det fanns vårdtagare som tidigare haft hjälp och inte själva behövt vara aktiva så var det 

svårt att motivera dessa till att hjälpa till och utföra uppgifter i en aktivitet själva. Några 

tyckte inte att det skulle förändras, utan de ville ha det som de alltid haft det. De gör 

ingenting och hemtjänsten gör allt. Om inte all personal gjorde på samma sätt hemma hos 

vårdtagaren kunde det lätt hända att denne förväntade sig att få mer hjälp än han eller hon 

behövde, detta kunde medföra att det rehabiliterande arbetet hindrades. Ett annat hinder 

som kom upp handlade om att det rehabiliterande förhållningssättet kunde vara svårt att 

tillämpa, detta för att personalen gärna ville hjälpa till, det kunde vara svårt att se någon 

försöka flera gånger innan de lyckades. Personalen kunde då falla tillbaka i samma vanor 

och rutiner som tidigare och kanske hjälpte till för mycket. Någon beskrev det så här. 
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”Händerna på ryggen som … säger till mig, men det är svårt, så ska dom försöka 

knäppa, så vill man. Nej, så ska dom ju knäppa själva. Då är det så man får sätta sig på 

fingrarna. Det är svårt, mmm, dom ska ju göra så mycket de kan ” 

 

Det var även så att om personalen inte fick tillämpa ett rehabiliterande 

förhållningssätt, på grund av olika anledningar, såsom yttre faktorer, så kunde de känna 

att de tappade lite av det rehabiliterande tankesättet. 

Det fanns även många resurser som underlättade för att arbeta rehabiliterande hemma 

hos vårdtagaren. En resurs var att de flesta vårdtagarna faktiskt var villiga till att utföra 

aktiviteter och att de tyckte om att själva få utföra delar av aktiviteten. Många av 

vårdtagarna, speciellt dem som ingick i hemrehabilitering ville bli självständiga. De ville 

klara sig själv och ville inte ha hjälp av någon eller ha någon i sitt hem. Detta motiverade 

dem till att kämpa hårdare och utföra aktiviteterna så självständigt som möjligt. Även 

tiden kunde upplevas som en resurs, i vissa fall gavs extra tid hos vårdtagaren för att ett 

rehabiliterande förhållningssätt skulle kunna tillämpas. Om personalen sa ifrån kunde 

ibland extra tid ges hos vårdtagaren just för att kunna ”ha händerna på ryggen”. Ett bra 

samspel mellan hemtjänstpersonalen och vårdtagaren uppgavs också vara en resurs för 

det rehabiliterande arbetet. Att kunna ha en öppen dialog och arbeta mot samma mål. 

Viljan och engagemanget som fanns hos personalen var en viktig resurs. De tyckte det 

var viktigt med ett rehabiliterande förhållningssätt och ville gärna tillämpa det i sitt 

arbete. En intervjuperson uttryckte sig såhär 

 

”I början var man ju väldigt mycket, händerna på ryggen, och tyckte att nu ska dom 

verkligen få göra!” 

Förutsättningar för meningsfulla aktiviteter 

Hemtjänstpersonal ansåg att meningsfullhet var olika hos alla personer och 

vårdtagare. En del menade att det mest meningsfulla hos vårdtagaren var att de fick lov 

att ha en social kontakt med personalen. Att personalen kom hem till dem och satt och 

pratade. Många ville bara att de skulle komma och fika, och brydde sig mer om det än att 
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få hjälp med städningen. En äldre dam som skulle ha hjälp med städningen uttryckte sig 

såhär. 

 

”Jaja, det är inte så noga. Kom nu så fikar vi” 

 

De tyckte också att det var meningsfullt att låta vårdtagarna delta i aktiviteter, 

samspelet ansågs viktigt och meningsfullt för många av dem äldre. 

Meningsfullt för vårdtagaren kunde vara aktiviteter som de verkligen ville göra 

utanför hemmet, det kunde vara något så enkelt som att åka till affären eller gå en runda, 

kanske ner på stan. Eller någon större aktivitet såsom att gå på en efterlängtad restaurang 

i en annan stad. 

För att skapa meningsfullhet i vardagen hos vårdtagaren gjorde personalen på olika 

sätt. Det kunde vara att alltid försöka ta lite extra tid och bara sitta och prata, eller att ta ut 

vårdtagaren för att de skulle få göra det som han eller hon verkligen ville, och de sa att tid 

fanns i vissa fall för att göra detta. Det var inte alla vårdtagare som ville göra något eller 

som uttryckte sin vilja. Det berodde mycket på samarbete, och detta var en förutsättning 

för att personalen skulle ha utrymme att skapa meningsfullhet, vårdtagaren var själv 

tvungen att uttrycka sin vilja. En del hade svårt att göra detta och då fick personalen 

försöka prata med dem för att de skulle berätta vad de helst ville göra. Under intervjuerna 

framkom även att de inte behövde skapa meningsfullhet i vardagen hos alla. Många var 

väldigt pigga och skötte detta själva på dagarna eller kvällarna. Hos dessa personer 

behövde de inte vara så kreativa och hitta på så mycket. Det fanns även de vårdtagare 

som hade familj som ofta kom och hälsade på och följde med ut på olika saker. Här 

kände inte heller hemtjänstpersonalen att de behövde göra så mycket för att de skulle få 

en bra och meningsfull vardag.  

Det som gjorde det svårt att skapa meningsfullhet kunde vara när vårdtagaren 

verkligen inte ville göra något. De ville bara sitta i sin lägenhet av olika anledningar, det 

kunde vara exempelvis på grund av att de var nedstämda, deprimerande eller hade ett 

psykiskt funktionshinder. Detta gjorde det svårt för personalen som gärna ville göra något 

för att de skulle få någon meningsfull aktivitet i vardagen. De kunde försöka vara 
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kreativa, men ibland spelade det ingen roll, de nådde inte hela vägen fram. Någon 

förklarade att. 

 

”Det spelar ingen roll vad man än gör… dom har passerat ett stadie där dom är så 

likgiltiga till allt möjligt... För egentligen finns det då hopp att man själv skulle kunna 

påverka. Men man känner ju det att, dom gör det inte, (vårdtagaren inte bryr sig, 

författarens anm.), å det är trist, sånna tillfällen tycker jag för det är inte meningsfullt” 

 

Ibland var det även att yttre faktorer såsom till exempel avsaknad av hjälpmedel för 

att utföra meningsfulla aktiviteter som hindrade.  

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Inklusionskriterierna i urvalsgruppen kändes vara de rätta även efter genomförandet 

av intervjun. Att alla var kvinnor kunde påverka resultatet, det kunde vara så att en man 

har en annan syn på arbetet, och kanske tillfört något som inte diskuteras av kvinnorna. 

Att vi bara fick tag på kvinnor tros vara eftersom det är denna grupp som dominerar inom 

hemtjänsten, därför känner vi även att vår undersökningsgrupp var representativ för 

hemtjänstpersonal. Även om det inte går att generalisera resultatet på hela gruppen av 

hemtjänstpersonal då det är intervjupersonernas upplevelser, och vi var ute efter att få ett 

djup i sammanhanget. (DePoy & Gitlin, 2009) 

Vi blev besvikna på det låga deltagarantalet, men trots det tror vi inte att vi hade 

kommit fram till ett annat resultat än det befintliga även om deltagarantalet varit högre. 

Vi ansåg att många hade samma åsikter och arbetssätt och det skilde sig inte mycket, vi 

kände en mättnad i det insamlade materialet (DePoy & Gitlin, 2009). Dock kan det vara 

så att det var dem som var intresserade av ett rehabiliterande synsätt som valde att deltaga 

i studien, de som inte var intresserade och inte arbetade utefter detta kanske valde att inte 

vara med och bli intervjuade. 

Att en kvalitativ ansats valdes anser vi vara bra, vi ville ha djup och bredd i uppsatsen 

då vårt syfte var att beskriva hur hemtjänstpersonalen arbetade i praktiken hemma hos 

 17
 



sina vårdtagare (DePoy & Gitlin, 2009) och detta gjordes bra med den valda metoden. I 

resultatet fick vi svar på alla våra frågeställningar och exempel på hur hemtjänstpersonal 

praktiskt tillämpade ett rehabiliterande förhållningssätt i olika arbetsmoment. 

En halvstrukturerad intervju enligt Kvale (1997) valdes för att det skulle kännas så 

naturligt som möjligt för intervjupersonerna. Att vara bunden till att ställa frågorna i en 

viss ordningsföljd eller inte ha utrymme till att ändra på frågornas form eller att ställa 

följdfrågor som vid en strukturerad intervju tror vi kunde ha gjort att intervjupersonerna 

hade känt sig för styrda, och att svaren blivit för korta och inte tillräckligt uttömmande. 

Egenkomponerade intervjufrågor användes, och dessa valdes genom att försöka finna de 

frågor som bäst gav svar på frågeställningen. Eftersom vi visste vad vi frågade om och 

varför, gjordes under intervjuns gång uppföljningar och sammanfattningar, på det som 

sades, efter vad som var relevant för studien (Kvale, 1997). Vi anser att eftersom båda 

som höll i intervjuerna var väl insatta i intervjufrågorna, då de komponerats och 

bearbetats fram av dem själva, flöt intervjuerna också på bra. Att det var två olika 

personer som höll i intervjuerna kan ses som negativt då intervjuerna kan skilja sig åt, 

speciellt valet av följdfrågor känner vi kunde skilja sig till liten del mellan de båda 

intervjupersonerna. Att intervjuerna ägde rum på arbetsplatsen i direkt anslutning till 

arbetet anser vi vara positivt eftersom det då är lättare att relatera till sitt arbetssätt. Om 

intervjuerna förts i hemmiljö istället tror vi att intervjupersonerna kunde ha blivit mer 

avslappnade, men efter övervägande valdes arbetsplatsen och i efterhand känns detta som 

ett bra val eftersom intervjupersonerna pratade väldigt fritt och ledigt. 

Transkriptionen utfördes direkt efter intervjuerna vilket vi tror är till vår fördel då det 

var lättare att tolka det som inte sades med ord, tillexempel suckar, pauser eller skratt 

(Dahlberg, 1997). 

Att intervjuerna lästes igenom ett antal gånger innan analysen påbörjades anser vi var 

bra då detta gjorde att vi satte oss in i alla intervjuer och fick en djupare förståelse för vad 

som hade sagts och menats. Var för sig utfördes analysen av data, vilket vi anser stärker 

trovärdigheten i analysen och förhindrar för vida tolkningar (DePoy & Gitlin, 2009). 

Avslutningsvis analyserades sedan koderna med handledare och de tre kategorierna som 

formulerades förstärktes därigenom den triangulering som gjordes genom att en tredje 

part fick kontrollera att kategorierna som framkom överensstämde med innehållet i det 
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kodade materialet (DePoy & Gitlin, 2009). Vi redovisade sedan citat som belyste 

kategoriernas bärande innehåll.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet som framkommit efter vår undersökning om rehabiliterande 

förhållningssätt i vardagen tycker vi har gett svar på vår frågeställning. Vi har fått svar på 

om och hur hemtjänstpersonal arbetar rehabiliterande med sina vårdtagare. De arbetade 

utefter vad som anses rehabiliterande, med att arbeta stödjande och inte hjälpande, de 

försökte även väcka intresse för vårdtagarens egna resurser och uppmuntrade till aktivitet. 

Detta är enligt Nestor FOU-center (2007) något som representerar ett rehabiliterande 

förhållningssätt. Genom detta rehabiliterande arbetssätt följs även lagarna i 

socialtjänstlagen som säger att människor ska kunna leva och bo självständigt under 

trygga förhållanden med en aktiv och meningsfull samvaro i gemenskap med andra (SOL 

2001:453). Detta genom att hemtjänstpersonalen uppmuntrar till aktivitet, och främjar 

social kontakt. Vi tycker att det är positivt då det är viktigt med ett aktiverande och 

rehabiliterande förhållningssätt bland annat för att skapa en känsla av självständighet 

(Haak et al, 2007), men även eftersom människan är beroende av aktivitet och att hon kan 

påverka sin hälsa genom aktivitet (FSA, 2005). Hemtjänstpersonalen ansåg att det 

rehabiliterande arbetet var viktigt för att inte passivisera och för att bibehålla funktion, 

detta anser vi visar på att de besitter mycket kunskap om människan och behovet av 

aktivitet. 

Hemtjänstpersonalen förklarade att de uppmanade den äldre till att utföra aktiviteten 

så som de brukade göra förr, innan de blev sjuka. Detta tror vi är bra då vårdtagaren 

genom att utföra aktiviteten så som den utfördes förr bestämmer hur aktiviteten ska se ut, 

något som betyder mycket för den äldre. Det skapar även en känsla av självständighet, 

trots att de har stöd i aktiviteten (Fänge & Dhalin Ivanoff, 2007). 

De flesta äldre var även positiva till det rehabiliterande förhållningssättet och ville 

utföra så mycket som de själva klarade av i vardagen, detta kan vara för att den äldre har 

en stark drivkraft för att bibehålla hälsan. Vilket gör att de utmanar sig själva att utföra 

fysiska och mentalt krävande aktiviteter genom att tillämpa ett positivt förhållningssätt 

till aktivitet (Fänge & Dhalin Ivanoff, 2009). De äldre vill även gärna ha en känsla av 
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självständighet då detta betyder mycket, och detta kan fås genom att ha kontroll över 

aktiviteterna som genomförs i hemmet. (Fänge & Dhalin Ivanoff, 2007) 

Hemtjänstpersonalen sa även att de blivit observanta för att få rätt nivå på insatserna 

och detta tycker vi är extra viktigt så att inte utmaningarna blir för stora eller för låga. Att 

ha rätt nivå på kraven tror vi underlättar till att rehabiliteras och återfå funktion, men 

också bidrar till att uppleva meningsfullhet i aktiviteten.  

 

Hinder 

Ett rehabiliterande förhållningssätt kan vara svårt då balansen mellan att hjälpa och 

att ha händerna på ryggen har visat sig vara svår. Det kan vara svårt eftersom 

hemtjänstpersonalen är där för att hjälpa till och det är en naturlig inställning hos dem, då 

de arbetat så länge. Det rehabiliterande förhållningssättet är relativt nytt och kan därför 

vara en utmaning i arbetet med de äldre. 

Det visade sig vara viktigt med ett bra samspel mellan vårdtagare och hemtjänst. Utan 

ett bra samspel kan det vara svårt att motivera vårdtagaren, men det kan även vara svårt 

för personalen att ge motivation. Vi anser att detta är av stor betydelse för att det 

rehabiliterande förhållningssättet ska fungera hemma hos vårdtagaren. 

Det uppkom även att, om ett konsekvent förhållningssätt inte används gentemot 

vårdtagaren, som låter vårdtagaren göra samma sak varje gång tror vi kan leda till att 

vårdtagare och hemtjänstpersonal inte har samma förväntningar på varandra. Konflikt 

kan då uppstå som i sin tur kan leda till att sämre rehabiliterande arbete. 

Det framkom i intervjuerna att de anhöriga kunde vara ett hinder i det rehabiliterande 

arbetet då de kom in och hade åsikter på vad de tyckte att hemtjänsten skulle göra, och på 

vad deras anhöriga, som har hjälp av hemtjänsten, inte ska behöva göra. Är det då en 

vårdtagare som inte kan föra sin talan kan denne genom att de anhöriga har synpunkter 

bli mer stillasittande än nödvändigt, den positiva effekt som aktivitet har med att 

funktionsnedsättningar bromsas ges inte (Thorslund & Wånell, 2006), samt att ökat 

välbefinnande genom utförandet av dagliga aktiviteter inte fås (Fänge & Dahlin Ivanoff, 

2008). Vi anser att det är viktigt att försöka prata med vårdtagaren själv, även om denne 

har starkt drivande anhöriga, för att få fram vårdtagarens egen åsikt. 
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Resurser 

Att hemtjänstpersonalen är engagerade, samspelta och har en drivkraft att jobba 

rehabiliterande är en förutsättning för att det rehabiliterande arbetet ska ge bästa möjliga 

resultat, något som vi uppfattade att personalen hade. Engagemanget gav dock ibland 

vika för andra yttre omständigheter som försvårade arbetet. Det kunde vara tidsbrist, 

omotiverade vårdtagare eller att arbetssättet inte fick utövas i den utsträckning som 

personalen själva önskade. Detta tycker vi är viktigt att belysa och arbeta vidare med så 

att det rehabiliterande arbetet kan fortsätta utvecklas och användas så långt det är möjligt 

i hemmen hos de äldre personer som har kontinuerlig eller tillfällig hjälp av hemtjänst. 

 

Meningsfullhet 

Hemtjänstpersonalen ansåg att meningsfullhet var olika för olika individer, och de 

hade en väldigt spridd syn på vad som kunde vara meningsfullt. Det är så att 

meningsfullhet är väldigt olika för olika individer och behöver inte alltid vara något som 

ligger utöver vardagsaktiviteterna (Thorslund & Wånell, 2006). Något som vi anser kan 

vara en viktig kunskap för hemtjänstpersonalen att besitta. Även små saker i vardagen 

kan skapa meningsfullhet hos den äldre. Personalen hade många svar på vad de ansåg var 

meningsfullt och försökte i den utsträckningen de kunde skapa meningsfullhet hos den 

äldre, något som är viktigt för att bibehålla hälsan senare i livet (Fänge & Dahlin Ivanoff, 

2009). Någon menade att de gav meningsfullhet genom att komma hem till sin vårdtagare 

och prata, bara umgås, genom aktivitet eller bara över en fika. Detta är i enlighet med vad 

Townsend (2002) säger om fritidsaktiviteter och aktiviteter som görs för nöje. Vi tror det 

sociala samspelet är en viktig del av arbetet som verkligen inte får förbises, då det kan 

skapa mening i vardagen hos den äldre. Det kan även vara så att det enda den äldre har 

som känns meningsfullt i vardagen är den sociala samvaron med hemtjänsten och då är 

det viktigt att ta tillvara på den tiden. Att göra saker som vårdtagaren verkligen vill göra 

utanför hemmet ansågs också som meningsfullt. Att tid finns för detta upplever vi som 

mycket positivt, eftersom meningsfullhet är viktigt för alla individer i alla livsskeden. 
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Konklusion 
Det rehabiliterande arbetet används ute hos vårdtagaren och hemtjänstpersonal 

försöker uppmuntra till aktivitet i vardagen. Det finns både resurser och hinder för att 

tillämpa detta arbetssätt. Den största resursen för att praktisera ett rehabiliterande 

förhållningssätt tycktes vara vårdtagarens vilja till aktivitet, och det största hindret ansågs 

vara att tiden skapar stress i arbetet. Hemtjänstpersonalen kunde öka meningsfullheten i 

vardagen hos den äldre genom sitt arbete. Utbildningarna har gett resultat genom att ett 

rehabiliterande förhållningssätt används. Det rehabiliterande synsättet bör fortsätta 

utvecklas och hinder bör löpande ses över för att optimera arbetet med ett rehabiliterande 

förhållningssätt. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor 

 
Inledande frågor 
 Hur länge har du jobbat i hemtjänsten? 
 Vad tycker du mest om med ditt arbete? 
 Har du någon gång kommit i kontakt med arbetsterapeut? 

 
 

Tankar om kursen och användandet av dessa kunskaper i arbetet 
 Du har varit på kurs (namnet på kursen) hur tyckte du den var? 
 Tänker du annorlunda på något sätt efter kursen, i mötet med dina vårdtagare? 
 Vad betyder ett rehabiliterande förhållningssätt för dig? 
 Använder du det i arbetet med dina vårdtagare? 
 På vilket sätt? 
 Finns det något som hindrar dig från att använda det? 

 
      Aktivering och bibehållande av funktion 

 Hur mycket får vårdtagaren själv utföra i de aktiviteter som han/hon har hjälp 
med? Exempelvis dusch och matlagning 

 Finns det någonting som hindrar dig från att låta vårdtagaren utföra det han/hon 
klarar av själv i aktiviteten? 

 
Meningsfullhet 
 Vad är meningsfullhet för dig? 
 Vad är meningsfullt för dig? 
 Hur mycket gör du/känner du att du kan göra för att vårdtagaren ska uppleva 

meningsfullhet i vardagen eller i en aktivitet? 
 Vad tror du att du gör som skapar meningsfullhet i vardagen hos den äldre? 
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