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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att träning och hjälpmedelsanvändning är effektiva 
åtgärder för att förebygga fall. Det är av intresse att utforska hur fysioterapeuter upplever sig 
stödja brukare vid fallförebyggande åtgärder ur ett beteendemedicinskt perspektiv. 

Syfte: Att undersöka hur fysioterapeuter upplevde sig stödja brukare vid införandet och 
vidmakthållandet av fallförebyggande åtgärder vid ett nytt fallförebyggande arbetssätt. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ design och induktiv ansats. Sex 
fysioterapeuter som jobbar på vård-och omsorgsboenden intervjuades. En kvalitativ 
innehållsanalys av intervjuerna genomfördes därefter.  

Resultat: Fysioterapeuternas upplevelser inkluderade deras förmåga att: involvera personal; 
stödja personal; integrera träning i brukarens vardag; identifiera brukares vilja, behov och 
förmåga; målsättning; prova och anpassa åtgärd; anpassa hur man kommunicerar; informera 
om fallprevention. 

Slutsatser: Fysioterapeuterna beskrev hur de arbetade med beteendeförändringar vars 
relevans stöds i tidigare forskning. Stödet ansågs komma i form av åtgärder som påverkar 
brukarens egna resurser och resurser i dennes omgivning. Det nya arbetssättet gav 
fysioterapeuterna möjlighet att stödja fallförebyggande åtgärder hos brukare i ett tidigare 
skede. 

Nyckelord: beteendeförändring, fallprevention, fysioterapi, upplevelse, äldreomsorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

ABSTRACT 

Background: Most research discusses training methods and mobility aids used in treating 
elderly with an increased risk of falling. Of interest are physiotherapist experiences of 
supporting elderly with fall-prevention. 

Aim: To study physiotherapist experiences of supporting community dwelling elderly with 
fall-prevention strategies within a new fall-prevention method.   

Method: A qualitative design with an inductive approach and qualitative content analysis 
were used to analyze interviews from six physiotherapists working in a residential elderly 
care community.  

Result: The physiotherapists experiences included their ability to: inform clients of general 
risks associated with aging and physical inactivity; identify the clients own will, needs and 
capabilities; set individualized goals together with clients; individualize training programs 
and mobility aids; facilitate testing of new training programs and mobility aids; integrate 
training into the client's daily life; support clients by way of communication; involve and 
support other caretaking staff and the social environment. 

Conclusion: The physiotherapists experienced working with behavior change, which is 
relevant according to previous research. The physiotherapists described how they supported 
elderly by affecting the resources of the individual client and the role other environmental 
factors play in behavior change. The new fall-preventive method gives physiotherapists the 
opportunity to support elderly with fall-preventive measures at an earlier stage. 

Keywords: Behavior change, fall prevention, physiotherapy, experience, elderly care
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1 BAKGRUND  

 Fallolyckor i samhället 
Skador från fall är en av de stora orsakerna till långvarig smärta, funktionsnedsättning och 
död hos äldre (Kannus, Sievänen, Palvanen, Järvinen & Parkkari, 2005). Ett fall kan 
definieras som en oplanerad och oväntad kontakt med en stödyta (Shumway-Cook & 
Woollacott, 1995). Ett skadligt fall kan definieras som ett fall som leder till vård (Welmer, 
Rizzuto, Laukka, Johnell & Fratiglioni, 2017). Varje år dör över tusen personer som en följd 
av ett fall – vilket innebär att en fallolycka är den vanligaste formen av dödsolycka. Ungefär 
70 000 människor per år behöver vårdas på sjukhus efter ett fall (Socialstyrelsen, 2016). De 
flesta av dessa är äldre över 80 år. För kommuner och landsting kostar dessa olyckor varje år 
11,6 miljarder kronor, och då räknas inte kostnaderna för primärvården in (Socialstyrelsen, 
2017). 

 Åtgärder inom fallförebyggande arbete 
Vård- och omsorgsboenden är boenden för personer som har ett stort behov av omsorg, och 
innefattar bland annat äldreboenden och boenden för personer med demenssjukdom (Vård- 
och omsorgsboende, 2017). De som flyttar in på vård- och omsorgsboenden är de som har ett 
omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över hela dygnet, och vars behov av trygghet 
och säkerhet inte kan tillgodoses i den egna bostaden (Vem har rätt till vård- och 
omsorgsboende, 2017). Personer på vård- och omsorgsboenden har ofta behov av 
fallförebyggande åtgärder – behov som kan tillgodoses av fysioterapeutiska insatser. På vård- 
och omsorgsboenden kan fysioterapeuter arbeta med fallförebyggande åtgärder. En 
fallförebyggande åtgärd kan bestå av flera olika insatser. Dessa kan vara träning, 
medicinering samt bedömning och reducering av individuella- och miljömässiga riskfaktorer 
(Kannus et al., 2005). Överlag anses effektfulla åtgärder vara balans-, styrke- och 
uthållighetsträning enskilt eller i grupp samt förändring av boendemiljön (Gillespie et al., 
2012). Hur man kan öka graden av fysisk aktivitet eller träning hos äldre på ett effektivt sätt 
är omdiskuterat, dock pekar en översiktsartikel på vikten av att öka medvetenheten om 
fördelarna med fysisk aktivitet och minimera uppfattningar om risker med fysisk aktivitet 
(Franco et al., 2015). 
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 Utökad screening för fallrisk 
En av fysioterapeutens uppgifter är att arbeta med att förebygga sjukdom hos individer eller 
grupper (Fysioterapeuterna, 2017). Ett nytt arbetssätt som startade i en kommun i mellersta 
Sverige hösten 2017 syftar till att minska antalet fall hos brukare på vård- och 
omsorgsboenden genom att undersöka brukarnas fallrisk och sätta in åtgärder som 
förebygger fall i ett tidigt skede innan ett fall har inträffat. Enligt det nya arbetssättet träffar 
fysioterapeuter alla nyinflyttade brukare på vård- och omsorgsboenden inom fyra veckor 
efter inflyttning och gör en bedömning av fallrisk hos varje brukare. Enligt beskrivningen av 
det nya arbetssättet görs en förflyttningsbedömning, bedömning av riskfaktorer i bostaden, 
hjälpmedelsöversyn, eventuellt balanstester samt ett samtal med brukaren om dennes 
önskemål kring aktiviteter och förväntningar. Åtgärder kan bestå av träning, förskrivning av 
hjälpmedel, information kring fallprevention eller annan handledning som brukaren behöver 
(Eskilstuna kommun, 2017). 

 Beteendemedicin 
Beteendemedicin handlar om hur samspelet mellan psykosociala, beteendemässiga samt 
biomedicinska faktorer påverkar fysisk och psykisk hälsa och ohälsa samt hur man tillämpar 
denna kunskap vid prevention, diagnostisering, behandling och rehabilitering (International 
Society of Behavioral Medicine, 2017). Beteendemedicin tillämpas inom fysioterapi genom 
att behandlingen integrerar individens beteenden till specifika aktivitetsrelaterade förmågor 
och mål (Denison & Åsenlöf, 2012). Ett beteende är det som en individ gör, tänker och 
känner vilket kan sorteras in under två kategorier – antingen som ett externt beteende som 
är motoriskt eller verbalt, eller som ett internt beteende som är tankemässigt eller 
emotionellt (Sarafino, 2001). För personer som arbetar med individers beteende kan 
beteendeförändringstekniker vara relevanta, och dessa kan definieras som observerbara och 
replikerbara komponenter i en intervention som syftar till att förändra en process som 
reglerar ett beteende (Michie et al., 2013).  En beteendeförändringsteknik kan med andra ord 
beskrivas som agerande hos en person för att förändra ett beteende hos en annan person. 

En teori om hur beteende uppkommer och förändras beskrivs av den socialkognitiva teorin 
(SCT), som grundar sig i samspelet mellan individ, beteende och omgivning. Dessa tre 
faktorer interagerar och påverkar varandra på olika sätt. Exempelvis kan individens inre 
beteenden, såsom tankar, påverka individens yttre beteenden som i sin tur påverkar 
omgivningen, eller tvärtom (Bandura, 1986). Inom SCT används bl.a. begreppet self-efficacy 
för att beskriva faktorer som påverkar och motiverar individen till ett visst beteende. Self-
efficacy innebär individens tilltro till sin förmåga att kunna utföra en speciell uppgift i en 
speciell situation. Genom att prova och lyckas utföra en uppgift, mastery experience, kan 
man stärka sin self-efficacy och även förebygga framtida bakslag genom repetition. Ju mer 
man bemästrar ett beteende desto mer säker kan man bli att klara samma uppgift och även 
andra besvärliga uppgifter i framtiden (Bandura, 1986). Facilitering är ett annat begrepp 
som beskriver hur omgivningsfaktorer kan påverka en individs beteende. Begreppet innebär 
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att erbjuda och möjliggöra resurser som i sin tur möjliggör eller underlättar ett beteende 
(McAlister, Perry & Parcel, 2008). Hos fysioterapeuter inom äldreomsorgen kan SCT vara ett 
viktigt perspektiv för att analysera och förstå brukares beteenden i samband med 
fallförebyggande åtgärder. Detta genom att kunna se samspelet mellan omgivningsfaktorer 
(fysioterapeut, kollegor, arbetsmiljö), individfaktorer (brukare) och ett beteende (exempelvis 
träning). 

The Health Belief Model (HBM) beskriver hur beteenden kan förklaras av en individs 
föreställningar om konsekvenser av ett beteende, och hur dessa konsekvenser värderas av 
individen. Två komponenter i denna modell är perceived susceptibility (uppfattad 
känslighet/mottaglighet) som handlar om en individs tro på sannolikheten att drabbas av 
något, och perceived severity (uppfattad allvarlighetsgrad) som beskriver hur allvarligt en 
individ tror att något är (Champion & Skinner, 2008). Modellen passar in i ett 
fallförebyggande sammanhang då den visar att det är viktigt att fysioterapeuter förstår hur 
brukare upplever sin fallrisk, om de ska kunna verka för ett fallförebyggande beteende hos 
brukaren. 

1.4.1 Beteendeförändring inom fallförebyggande arbete 

Det finns mycket forskning kring fallförebyggande åtgärder med fokus på träning och 
hjälpmedelsanvändning. Mindre utforskat är frågan om hur fysioterapeuter och annan 
vårdpersonal arbetar med att stödja brukarens beteendeförändring vid fallförebyggande 
arbete. Nedan beskrivs kort hur ämnet har berörts ur olika vinklar. 

Beteendeförändringstekniker som en del av fallförebyggande interventioner har studerats 
med syftet att utreda vilka tekniker som är mest effektiva för att förändra beteenden. En 
studie där experter inom beteendeintervention skattade olika beteendeförändringstekniker 
och deras effektivitet kom fram till att tre tekniker är att föredra: att sätta mål med en person, 
att skapa ett graderat beteendeutförande (att successivt försvåra utförandet av ett beteende 
tills målbeteende är uppnått) och att påminna en person om att öva på ett beteende flera 
gånger (Vestjens et al., 2015).  Minst effektiva tekniker visade sig vara: att ge information om 
hälsokonsekvenser av ett beteende, att ge information om vikten av dessa hälsokonsekvenser 
och slutligen att ge information om känslomässiga konsekvenser av ett beteende (Vestjens et 
al., 2015). 

Motivationshöjande åtgärder tillsammans med fysiska övningar för styrka och balans har 
visat sig påverka nivån av fysisk aktivitet eller fysisk träning som syftade till att minska 
fallrisken. Den motivationshöjande komponenten kunde exempelvis bestå av: att diskutera 
hur brukares fysiska aktivitet kunde stödjas av familj och vänner eller att sätta meningsfulla 
mål med brukare. Denna kombination av åtgärder hade effekt och ökade nivån av fysisk 
aktivitet eller fysisk träning mer än hos personer som endast fick åtgärder i form av generell 
info om hälsa och faktorer som ökar fallrisken (McMahon et al., 2016). En avhandling pekar 
även på hur en motivationshöjande intervention baserad på ” The Wellness Motivation 
Theory” med fallförebyggande information och strukturerad fysisk aktivitet höjer 
motivationen för beteendeförändring och ökad fysisk aktivitet samt minskar fallrisken hos 
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äldre. I denna avhandling gjordes en randomiserad kontrollerad studie på äldre. Här samlade 
författaren in data via frågeformulär och via en bärbar elektronisk applikation som mätte 
träningsintensitet, energiförbränning, träningsfrekvens och distans. Denna intervention 
samlade deltagarna i grupper för att möjliggöra reflektion över mål och nivå av fysiskt 
aktivitet. Den sociala kontexten ansågs vara viktig eftersom motivation för fysisk aktivitet 
sågs korrelera med socialt stöd från vänner, familj och vårdpersonal (McMahon, 2012). 

Genom en intervjustudie har äldres och fysioterapeuters upplevelser om vad det finns för 
hinder till att äldre har svårt att vidmakthålla fallpreventiva åtgärder studerats.  Resultatet 
visar att åtgärder som är mer långsiktiga och tar vara på brukarens egna självreglerande 
förmåga anses vara fördelaktiga i fallförebyggande arbete. Självreglering i denna studie avser 
individens beslutsamhet och förmåga att självständigt utföra fallförebyggande träning, samt 
strategier som individen har för att möta motgångar (Robinson, Newton, Jones & Dawson, 
2014a). Fysioterapeutens roll under fallförebyggande åtgärder kan även anses fungera bäst 
om fysioterapeuten tar en mer faciliterande roll istället för att agera expert. Detta för 
att stärka brukarens ansvarstagande över sin situation, då brukarens egna önskemål och 
initiativ betyder mer i längden än vad dennes deltagande i en intervention gör (Robinson, 
Newton, Jones & Dawson, 2014b). 

En systematisk översiktsartikel betonar vikten av att fallförebyggande åtgärder ska vara 
flexibla och individuellt anpassade utifrån brukarens egna tänkbara förändringsområden för 
att möta denna problematik (McInnes & Askie, 2004). En annan studie pekar även på detta 
och menar att individualiserad fallförebyggande utbildning av patienter är effektiv i att 
motivera patienter, och ger dem kapacitet att göra beteendeförändringar för att minska sin 
fallrisk – om patienterna får stöd av personal på avdelningen eller boendet (Hill et al., 2015). 
Metoder som inbegriper en individualiserad fallförebyggande metod där både vårdare och 
patient är delaktiga har även uppfattats som positiva bland personal på en sjukhusavdelning 
som jobbar med rehabilitering av äldre (Hill et al., 2016). 

Arbetsterapeuter har en roll som är närbesläktad med fysioterapeutens. Enligt en studie om 
arbetsterapeuters roll vid fallförebyggande arbete ses arbetsterapeuter rekommendera olika 
beteendeförändringar (t.ex. att patienter får identifiera och minska riskbeteenden), men att 
arbetsterapeuterna därefter inte stödjer patienter att genomföra beteendeförändringarna 
(Bleijlevens, Hendriks, Van Haastregt, Crebolder & Van Eijk, 2010). 

Flera studier beskriver äldre personers upplevelse av fallförebyggande interventioner och vad 
de ser som stödjande faktorer och hinder för att delta i någon form av fallförebyggande 
åtgärd (Bunn, Dickinson, Barnett-Page, Mcinnes & Horton, 2008; Hill et al., 2011). En 
översiktsartikel visar att följande faktorer stödjer beteendeförändring: Att få information om 
att fall kan förebyggas, att ens självständighet gagnas av deltagande och att träning ger 
positiva hälsoeffekter. Vidare stödjer faktorer som att det finns en variation av åtgärder: att 
man har hög self-efficacy, att den sociala aspekten av en åtgärd betonas, att åtgärden 
anpassas efter en, att åtgärden är rolig, att man har tränat tidigare, att åtgärder anpassas 
efter ens livsstil, att utförandet av åtgärden faciliteras, att åtgärden passar i vardagen, att 
beslutet om åtgärden ligger hos en själv och att vårdpersonal (främst läkare) har ordinerat 
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åtgärden (Bunn et al., 2008). Hindrande faktorer var (förutom motsatserna till 
ovanstående): att anse att fall inte gick att undvika, att sämre fysisk förmåga var oundvikligt 
med åldrandet, information som uppfattas som nedlåtande, rädsla, att man inte vill, 
upplevelse av fysiskt obehag vid träning, att åtgärder ses som intrång i ens liv och att åtgärder 
associeras till hög ålder och således blir stigmatiserade (Bunn et al., 2008). En liknande 
kvalitativ studie som fokuserade på äldres skattade upplevelser av hinder och äldres 
följsamhet av ett träningsprogram efter sjukhusvistelse identifierade många bidragande 
faktorer. Dessa äldre patienter angav att en uppfattning om faran med fall, att en 
fysioterapeut ordinerade träning och att man bodde med en partner var faktorer som stödde 
genomförandet av ett fallförebyggande träningsprogram. Hinder ansågs komma i form av 
exempelvis smärta, den egna attityden till fallpreventiv träning och den upplevda fallrisken 
som studien menade var orealistiskt låg (Hill et al., 2011). 

Studier visar även att fysioterapeuter och annan vårdpersonal som fått information och 
stimulerats att agera med fler fallförebyggande metoder också gör så i praktiken i högre 
utsträckning (Brown, Gottschalk, Van Ness, Fortinsky & Tinetti, 2005; Barnett et al., 2004). 
Fysioterapeuterna identifierade fallrisker och beskrev åtgärder för att motverka dessa, men 
inte hur de därefter stödde patienter att genomföra dessa åtgärder (Brown et al., 2005). 

2 PROBLEMFORMULERING 

Fall är en stor orsak till långvarig smärta och skada hos äldre. Forskning betonar specifika 
fallförebyggande åtgärders effektivitet samt hur förändringar efter specifika åtgärder kan 
bidra till en minskad fallrisk hos äldre. Ett nytt fallförebyggande arbetssätt har startats inom 
en mellansvensk kommun där åtgärder kan sättas in tidigt vid behov. Att en fallförebyggande 
åtgärd genomförs med en person bygger även på att personen har gjort en 
beteendeförändring eller upprätthåller ett nytt beteende. Att göra denna förändring kan vara 
svårt för äldre personer då flera hinder finns, och olika former av stöd är viktigt. Ett 
beteendemedicinskt synsätt kan vara relevant för att stödja åtgärder hos en individ med ökad 
fallrisk då synsättet ser brukarens beteende som viktigt för hur en åtgärd genomförs. En 
djupare förståelse för hur fysioterapeuter stödjer beteenden eller beteendeförändring vid 
fallförebyggande åtgärder kan nås genom att utforska deras upplevelser. 
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3 SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka hur fysioterapeuter upplever sig stödja brukare vid införandet 
och vidmakthållandet av fallförebyggande åtgärder under ett nytt fallförebyggande 
arbetssätt. 

4 METOD OCH MATERIAL 

 Design 
Studien hade en deskriptiv design. Metoden var en kvalitativ intervjustudie. En induktiv 
ansats användes, som innebär en förutsättningslös analys av en text (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). I denna studie utgörs texten av transkriberade intervjuer. Designen 
motiveras av att studien utforskar erfarenheter och för att kunna utforska dessa behöver 
intervjupersonerna ges utrymme att tala relativt fritt. Det är då lämpligt att använda öppna 
frågor som rör sig kring ett ämnesområde (Patel & Davidson, 2011). 

 Urval 
Ett bekvämlighets-, och ändamålsenligt urval användes, där fysioterapeuter som jobbar med 
rehabilitering på vård- och omsorgsenheten i en kommun i mellersta Sverige intervjuades. 
Sju fysioterapeuter jobbar på enheten, och sex stycken gav sitt samtycke till att delta i studien 
och intervjuades. Samtliga var kvinnor och hade jobbat mellan 1.5 - 33 år. Två hade speciell 
inriktning under sin grundutbildning: en med beteendemedicin och en med geriatrik. 
Inklusionskriterium var att fysioterapeuten hade arbetat med det nya arbetssättet under 
hösten och var svensktalande. 

 Datainsamling 
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att intervjuerna 
genomfördes med en låg grad av standardisering och strukturering. Frågornas utformning 
och ordningen mellan dem under intervjun varierade mellan intervjuerna. Anledningen till 
detta var att anpassa sig efter varje intervjuperson och ge honom eller henne en stor 
möjlighet att uttrycka sig som den vill. Öppna frågor användes således, där informanten fick 
en stor möjlighet att uttrycka sig (se Bilaga A, Intervjuguide).  Anledningen till att man 
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använder en låg grad av standardisering och strukturering är att en studie syftar till att göra 
en form av kvalitativ analys av en informants svar (Patel & Davidson, 2011). 

 Tillvägagångssätt 
Enhetschefen på Rehabenheten (för särskilda boendeformer) i en kommuns vård- och 
omsorgsförvaltning kontaktades via mejl för att inhämta godkännande för studien. E-
postadresser till de sju fysioterapeuter som har jobbat med den nya arbetsmetoden erhölls 
via enhetschefen. Informationsbrevet skickades därefter ut till samtliga sju (Bilaga B) via 
mejl. Sex fysioterapeuter svarade via mejl och gav sitt samtycke till att delta. 

Denna studies två författare genomförde tillsammans intervjuerna i november och december 
2017. Alla intervjuer genomfördes individuellt och varade mellan 22-36 minuter. För att få en 
kontinuitet under intervjuerna styrde den ena författaren intervjuns fokus och 
intervjufrågorna vid alla intervjuer. Den andra författaren medverkade med följdfrågor när 
denna ansåg det lämpligt. Detta var även lämpligt då författaren som huvudsakligen skötte 
intervjuerna hade lite mer erfarenhet av att intervjua personer. Intervjuerna spelades in på 
en diktafon och transkriberades ordagrant. 

En testintervju genomfördes för att se hur samtalet kring de olika ämnena och hur de öppna 
intervjufrågorna fungerade, och om de behövde utvecklas för att kunna nå studiens syfte. 
Testintervjun syftade även till att se om frågorna var relevanta, om det saknades någon och 
om frågorna var formulerade så att de inte kunde missuppfattas (Patel & Davidson, 2011). 
Testintervjun inkluderades i dataanalysen då frågorna var relevanta, uppfattades korrekt och 
gav svar som relaterade till studiens syfte. En följdfråga lades till vid testintervjun, och denna 
fråga inkluderades i de övriga intervjuerna. 

Intervjufrågorna formulerades med ett fokus på att utforska hur beteenden kan uppstå och 
förändras, och därför frågades både om fysioterapeuters egen upplevelse av arbetet men även 
hur de tycker att brukare reagerar på dem och vilken roll annan vårdpersonal kan spela för 
deras arbete. Således användes flera aspekter av socialkognitiv teori som en grund för att 
formulera frågor och reflektera över hur de kan förstås. 

 Dataanalys 
En kvalitativ innehållsanalys av de transkriberade intervjuerna genomfördes (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). Denna analys baserade sig på textens manifesta innehåll - det 
som uttrycktes direkt och tydligt i ord. 

Författarna till denna studie genomförde tillsammans analysen av de transkriberade 
intervjuerna på följande sätt. Ur texten togs meningsbärande enheter ut, som är ord, 
meningar eller stycken som hör ihop genom sitt innehåll och relaterar till studiens syfte. 
Dessa markerades och kondenserades därefter, vilket innebar att textbitarna förkortades 
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men behöll samma centrala innehåll. De kondenserade meningsbärande enheterna fick 
därefter en kod. Koden är en etikett som kort beskriver enhetens innehåll men fortfarande 
ligger textnära och tar hänsyn till den meningsbärande enhetens kontext. Koderna 
grupperades sedan ihop under olika underkategorier, där en underkategori var en samling 
koder med liknande innehåll. En underkategori svarar på vad en text handlar om. 
Underkategorierna grupperades därefter i kategorier, som var samlingar av koder med 
liknande innehåll och vars innehåll skiljde sig från innehållet i andra kategorier (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). Nedan beskrivs ett exempel på hur analysen av en 
meningsbärande enhet gick till. 

 

Tabell 1. Exempel från analysprocessen 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Om de är osäker kan 
man börja med 'om 
du vill så kan du få 
ett program och 
prova i några veckor, 
och sen utvärderar vi 
och ser. Vill du inte 
ha det längre så tar vi 
bort det' … De kan 
ha lättare att känna 
att de inte behöver ta 
ett beslut där och då, 
utan få lite chans att 
prova t.ex. en rollator 
i några veckor, så 
kommer jag tillbaka 
och utvärderar 

Om de är osäker 
kan de få ett 
program och 
prova i några 
veckor. 'Om du 
inte vill ha det så 
tar vi bort.' De 
kan ha lättare att 
känna att de inte 
behöver ta beslut 
då, prova i några 
veckor och 
utvärderar  

Få brukarna 
att prova på 
en kortare 
tid, de kan 
behöva prova 
något ett tag 
innan de tar 
beslut, 
utvärdera 

Prova och anpassa 
åtgärd 

Utgå från 
brukarens 
behov och 
resurser 

 Etiska överväganden 
Studien följer CODEX regler och riktlinjer när det gäller forskning som involverar människan 
(Vetenskapsrådet och Uppsala Universitet, 2016). Studiens deltagare informerades om 
studien genom ett informationsbrev för att kunna ge sitt informerade samtycke. Brevet 
informerade om att deltagandet var frivilligt, att samtycket gällde för specifikt denna studie, 
att de kunde avbryta sitt deltagande när de ville med omedelbar verkan och vad som var 
studiens plan, syfte och metod. Brevet informerade även om möjliga risker och följder av 
studien, hur dessa kunde hanteras samt vem som var ansvarig för forskningen. Vidare 
beskrevs det hur insamlade data skulle hanteras så att obehöriga inte kunde ta del av den. 
Författarna till denna studie har inga intressekonflikter som kan påverka forskningen, vilket 
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skulle ha redovisats om så var fallet. Brevet informerade även om vilka personuppgifter som 
behandlades och att bara studiens författare hanterade dessa. Om det verkade troligt att en 
deltagare kunde påverkas negativt på något sätt skulle deltagarens medverkan avbrutits av 
forskningsledarna. Allt analysmaterial hanterades konfidentiellt, vilket innebär att endast 
författarna till denna studie visste vem som hade uttalat sig om vad. Uttalandena var således 
avidentifierade, vilket gjorde att möjligheten att påverka de personer som har uttalat sig var 
mycket låg. Inspelningarna från intervjuerna sparades på USB-minnen som var inlåsta hos 
en av författarna för att förhindra att obehöriga tog del av materialet. Risken att 
intervjupersonerna kände en negativ känslomässig belastning av att tala om sina upplevelser 
av arbetet var relativt låg. Om detta skedde hade dock intervjupersonen möjlighet att avbryta 
intervjun utan motivering om den ville, vilket förklarades innan intervjun började. 

5 RESULTAT 

De intervjuade fysioterapeuterna beskrev hur de upplevde sig stödja brukare vid 
fallförebyggande åtgärder på olika sätt. Analysen av det kondenserade materialet presenteras 
nedan. Tre kategorier och sju underkategorier bildades. Kategorin ”Använda resurser i 
brukarens omgivning” innehöll underkategorierna: involvera personal, stödja personal och 
integrera träning i brukarens vardag. Kategorin ”Utgå från brukarens behov och resurser” 
innehöll underkategorierna: Identifiera brukares vilja, behov och förmåga, målsättning, 
prova och anpassa åtgärd och anpassa hur man kommunicerar. Kategorin ”Informera om 
fallprevention” bildades utan underkategori (Se tabell 2). 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier som visar hur fysioterapeuterna upplevde sig 
stödja brukare vid fallförebyggande åtgärder. 

Underkategorier Kategorier 

Involvera personal 

Använda resurser i brukarens omgivning Stödja personal 

Integrera träning i brukarens vardag 

Identifiera brukares vilja, behov och förmåga 

Utgå från brukarens behov och resurser  
Målsättning 

Prova och anpassa åtgärd 

Anpassa hur man kommunicerar 
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 Använda resurser i brukarens omgivning 
Fysioterapeuterna beskriver hur de arbetar med att anpassa omgivningen i förhållande till 
den individuella brukaren. Detta görs genom att involvera personal på boenden så att de blir 
delaktiga i moment där brukaren behöver stöd, och ge stöd till personalen genom att 
informera och instruera hur de kan agera med olika brukare. Att använda sig av omgivningen 
och förflyttningssituationer på boendet för träning var även något som fysioterapeuterna 
upplevde att de kunde göra. 

5.1.1 Involvera personal 

Den personal som är placerad på boendena upplevdes ha en viktig roll för att åtgärder såsom 
träning eller användning av hjälpmedel ska bli av. För att stödja brukare vid dessa åtgärder 
upplevde fysioterapeuterna att de behövde rikta sig till personalen som kan lägga mer tid på 
brukarna och hade en bättre relation med brukarna. Att stödja en brukare genom att göra 
uppföljningar av status kunde fysioterapeuten göra, men ofta blev åtgärden i form av träning 
något som omvårdnadspersonalen ledde. 

”... inte så att det är jag som fysioterapeut som ger dem stödet utan dom har en annan relation, 
en bättre relation med omvårdnadspersonal. Och då får ju jag jobba genom dem ...” 
(Informant 3) 

"Men ser jag verkligen att någon har behov av det (träningsprogram) brukar jag prata med 
personal och se om man kan försöka att få till det." (Informant 2)  

Brukarens behov av stöd från personal styrdes delvis av brukarens förmåga att ta till sig en ny 
åtgärd men även brukarens förmåga att kunna medverka i beslutsfattandet. Detta beroende 
på individen som fysioterapeuten hade framför sig och den kognitiva förmågan. Beslutet 
fattades i samband med bedömningen. 

”Vissa kan ju fatta beslut och förstå och hänga med men … vissa får man, man får involvera 
personalen betydligt mer liksom.” (Informant 1) 

Fysioterapeuten såg en problematik hos många brukare vilket var att de inte rörde på sig så 
mycket och ibland glömde att använda hjälpmedlet som hade förskrivits. Personalen sågs ha 
en viktig roll i att uppmuntra och möjliggöra mer rörelse i vardagen på boendet eftersom 
personalen hade tid att lägga på brukaren som fysioterapeuten saknade. 

X Informera om fallprevention 
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”Så kan man iallafall lämna den där och be personalen att uppmuntra och påpeka att "använd 
rollatorn, glöm inte den" och sådant." (Informant 2) 

5.1.2 Stödja personal  

Att stödja personalen innebär att fysioterapeuten delar med sig av viktig fallförebyggande 
information i olika former till omvårdnadspersonal. Detta genom att informera personalen 
om vilka sorts åtgärder som de ser att en brukare behöver utföra eller få hjälp med. Det 
kunde även handla om att instruera personal mer specifikt kring hur de kan leda övningar, 
eller instruera personal att försöka uppmuntra en brukare att genomföra en träning eller 
använda sig av ett hjälpmedel när fysioterapeuten inte var på plats. 

"... då blir det ju mer handledning, instruktion och information till omvårdnadspersonalen 
som är där under dagen tillsammans med den här personen." (Informant 3) 

Att stödja personal genom att informera den vid team-träffar förekom också som en del av 
det nya arbetssättet, där fysioterapeuten kunde förklara en brukares status och förmågor och 
till exempel uppmana personalen att inte hjälpa brukaren för mycket då det kunde leda till 
att den tappade eller fick försämrade fallförebyggande förmågor. 

"Nu har vi ju team-träffar... Då kan vi lyfta det för att också stimulera till att personalen inte 
ska hjälpa personen för mycket så de behåller den förmågan." (Informant 5) 

5.1.3 Integrera träning i brukarens vardag 

Att få in träningsmoment i en brukares vardag upplevdes som ett sätt man som fysioterapeut 
kunde stödja och underlätta en fallförebyggande träning av något slag. Att inte nödvändigtvis 
göra träning som något separat moment utan istället integrera träning vid vardagliga 
förflyttningar och som en social aktivitet sågs som ett sätt att smidigt få till träning i en 
brukares vardagsliv på boendet. Det framkom i intervjuerna att man såg fördelar med 
gruppträning på boendet. Aktiviteter och situationer som integrerar olika 
förflyttningsmoment kunde bli en del av brukarens vardag och sågs således som ett sätt att 
stödja träning. 

"Sen går det ju ofta att få in träningsmoment i det dagliga, i vardagen. Och även om vi inte 
säger att det är en regelrätt träning eller balansträning så är det ju många 
förflyttningssituationer under en dag. (Informant 3) 

Den sociala aspekten på boendet innefattar samspelet med andra brukare samt personal och 
hur de kan påverka varandra. Här sågs en möjlighet att stödja brukare genom att integrera 
träningsmoment i ett socialt sammanhang – som att utföra styrke- eller balansträning i en 
samlingslokal där fler brukare kunde vara samtidigt. Uppmuntran från andra brukare och en 
vilja att göra samma sak som andra var en faktor som man som fysioterapeut kunde använda 
för att underlätta och stödja åtgärder såsom träning.  
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"I något boende var det en brukare som fick uppresningsträning nån gång om dagen, och de 
gjorde det ute i samlingshallen, och då var det fler som ville hänga på, så helt plötsligt gjordes 
det till en grej." (Informant 1) 

Varje brukare har en egen vårdplan med specifika rutiner som vårdpersonal förhåller sig till i 
sitt dagliga arbete. Personalen är närvarande i brukarens vardag och kan då påverka 
utförandet av åtgärder och se till att de fallförebyggande åtgärderna följer med i brukarens 
specifika och individuella rutiner. 

"Och mycket av våra åtgärder är ju väldigt såhär vardagliga om man säger, och därför är ju 
personalen involverade för det är deras vardag liksom på boendet." (Informant 1) 

 Utgå från brukarens behov och resurser 
En viktig del i att stödja en brukare handlade om att anpassa sin kommunikation och sina 
åtgärder efter den individuella brukaren. Hur man kommunicerade, vilka förslag på åtgärder 
man gav och att man varierade dessa utifrån brukaren var aspekter på hur fysioterapeuterna 
upplevde sig arbeta. Kommunikationen handlade om att möta brukaren på den nivå den 
befann sig gällande motivation och vilja, medan förslagen på åtgärder baserade sig på 
identifikation av brukarens förmågor, behov och inte minst vilja även där. Att utgå från 
brukarens behov och resurser innebar också att sätta mål tillsammans med brukaren och att 
anpassa de åtgärder som brukaren utför. 

5.2.1 Identifiera brukares vilja, behov och förmåga 

En grundsten i arbetet med brukare och fallförebyggande åtgärder var att först få en bild av 
den enskilda brukaren genom den första screeningen. Att identifiera dennes förmåga att 
klara olika förflyttningar samt behålla balansen i olika lägen, vad brukaren själv vill och vilket 
behov av åtgärd som fanns, fungerade som fysioterapeutens startpunkt vid arbetet med 
brukaren. Att grundligt stämma av förmågan till förflyttning och vilket potentiellt behov som 
fanns upplevdes som en bra början som fysioterapeuterna har arbetat mer noggrant med 
sedan det nya arbetssättet infördes. Brukaren träffades kort inpå efter inflyttning på ett 
boende och en bedömning av förmåga och behov gjordes. Detta upplevdes positivt då 
fysioterapeuten inte behövde vänta på kallelse efter att ett fall hade skett eller en fallrisk hade 
uppkommit. 

"då har man ju lite tydligare kanske än tidigare gått igenom alla typer av förflyttningar, fått 
sett dem, tidigare kanske har man... tagit dem på orden. Men nu har man varit rätt duktig på 
att verkligen få se, och få se hur dem gör, även om dem klarar det" (Informant 1) 

 "Ja men tidigare, då har vi ju väntat liksom på att få en signal från nån... då har dem ju oftast, 
ja men lyft en problemformulering själva som vi har mött då". (Informant 3) 
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I samband med hur fysioterapeuterna talade om hur identifieringen av behov och förmågor 
sker uttryckte de även att denna utökade screeningen var det nya med arbetssättet, och att de 
annars utförde åtgärderna i form av träning eller hjälpmedelsförskrivning som de gjort 
tidigare. 

"Annars så tycker jag inte att det är några skillnader utan det är väl, med vad vi gör för 
åtgärder, utan det är mer ingången i det hela. Att vi föregår ett uttalat behov eller problem så". 
(Informant 3) 

Vid den första undersökningen, eller vid senare träffar med brukaren, fångade 
fysioterapeuten även upp vad brukaren själv ville när det gällde dennes förmåga att röra sig 
samt aktiviteter och träning av olika slag. Att fråga om tidigare aktiviteter, träning och 
intressen upplevdes som en bra ingång för att samtala mer kring möjliga åtgärder som 
exempelvis träning. 

"Och så försöker vi också efterfråga kring intressen och vad personen har tyckt om att göra 
tidigare. För att kanske aktivera till aktivitet via den vägen." (Informant 5) 

När fysioterapeuten skaffade sig en bild av brukarens vilja upplevdes det även som viktigt att 
verkligen lyssna på brukaren och vara flexibel för att förstå denne. Detta upplevdes även som 
ett grundläggande sätt att respektera brukaren som en individ med egen vilja och önskemål.  

"Det är väldigt viktigt här igen att vara väldigt flexibel och lyssna in 'vad är det som efterfrågas' 
och hur hjälper jag på bästa sätt." (Informant 4) 

Ett sätt att stödja var att fånga upp något som brukaren hade funderat på eller upplevt som 
ett problem, och direkt möta dennes funderingar. Men även att som fysioterapeut komma 
med förslag och undersöka brukarens vilja eller intresse för en särskild åtgärd. Att komma 
med förslag kunde göras mer eller mindre direkt - att först prata mer öppet kring exempelvis 
träning innan man som fysioterapeut direkt föreslog några övningar upplevdes som något 
man ofta gjorde. Om brukaren inte hade ett intresse för det upplevdes det som onödigt att 
ordinera något. 

”Jag brukar alltid fråga hur personen är intresserad av det, för att det är annars ingen idé. Det 
är min egen upplevelse av det. Det är ingen idé att sätta in en åtgärd om det inte finns 
intresse." (Informant 5) 

För att försöka få brukaren att göra en åtgärd som den inte hade något intresse för kunde 
fysioterapeuten föra ett samtal kring den aktuella åtgärden, och fråga mer kring hur brukaren 
tänker och vad den vill. 

"Om brukaren tackar nej till träning frågar jag vad det beror på och diskuterar." (Informant 2) 
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5.2.2 Målsättning 

Fysioterapeuterna beskrev hur de använde målsättning som ett sätt att stödja brukare vid 
olika åtgärder. Den fallförebyggande aspekten är med även när det gäller att sätta mål med 
brukaren, och att detta är något som blivit mer förekommande sedan man började jobba 
enligt det nya arbetssättet. Att sätta så konkreta mål som möjligt tillsammans med brukare 
var något som lyftes i intervjuerna som nödvändigt. Detta för att kunna följa upp med 
brukaren och utvärdera hur de fallförebyggande åtgärderna hade fungerat och om det 
behövdes göras någon förändring. 

"… Så lite mer fokus på fallförebyggandet i kanske målformuleringen och åtgärderna i sig." 
(Informant 1) 

"Annars är det ju bäst om de säger att jag skulle vilja gå igen. 'okej, vad är målet, är det att 
kunna gå från sängen till toa, eller från rummet till matsalen?' Att få lite mer konkreta mål." 
(Informant 2) 

Både före och efter det nya arbetssättet hade införts hade fysioterapeuterna jobbat med 
målsättning. Brukaren kunde själv ha egna mål, men fysioterapeuten ansåg det viktigt att 
kunna ställa följdfrågor för att konkretisera målet så gott det går. 

"… önskar du höftskydd …. vad har du mera för mål, vad vill du kunna göra? Det är jag liksom 
fortfarande inne på. Jag tycker det är viktigt." (Informant 6) 

5.2.3 Prova och anpassa åtgärd 

Fysioterapeuterna upplevde att det i stödjandet av en fallförebyggande åtgärd ingick en 
anpassning av hjälpmedel och träningsprogram utifrån brukarens behov, önskemål och 
förmåga. För att kunna göra en bedömning om vilken nivå brukaren befann sig på behövde 
man låta brukaren prova sig fram med vissa åtgärder. Det kunde innebära att man lät 
brukaren prova hjälpmedel under en bestämd period och sedan utvärdera hur det gick. Detta 
kunde underlätta då brukaren inte kände att de behövde ta ett beslut just då, samtidigt som 
fysioterapeuten betonade att de alltid kunde ångra sig. 

"Om de är osäker kan man börja med ”om du vill så kan du få ett program och prova i några 
veckor, och sen utvärderar vi och ser. Vill du inte ha det längre så tar vi bort det”… De kan ha 
lättare att känna att de inte behöver ta ett beslut där och då, utan få lite chans att prova." 
(Informant 2) 

Hjälpmedel som rollatorer behöver anpassas så att brukaren kan gå säkert och samtidigt 
kunna använda stödet på korrekt sätt, och träningsprogram måste passa just denna brukare 
som fysioterapeuten har framför sig. Fysioterapeuterna lyfte vikten av att sätta kraven på 
träningen utifrån brukarens förmåga med hänsyn till både den fysiska förmågan men även 
brukarens egen vilja att utföra programmet. Här upplevde de även att det var viktigt att låta 
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brukaren prova så att de senare kunde ge tips eller göra ändringar för att bättre passa 
programmet till just denna brukare. 

"Ja, och då tänker jag, det gäller väl att hitta en bra nivå liksom. Det får inte vara för lätt och 
det får inte vara för svårt eller utmanande. Så att personen verkligen känner att jag klarar av 
det här. Och liksom vågar, ja känner sig trygga." (Informant 3) 

Det framkom även att fysioterapeuten kunde låta brukaren prova en åtgärd för att denne 
skulle få känna sin förmåga att klara av en särskild rörelse. Samtidigt som brukaren fick 
prova åtgärden fick fysioterapeuten en bild av brukarens förmåga - men skillnaden i denna 
situation var att poängen inte var att identifiera en förmåga utan att stärka brukaren i sin 
träning eller försök till förflyttning. Uttalandet nedan är från en fysioterapeut som beskrev 
hur ett samtal med en brukare gick till. 

"'Det var precis det jag sa till dig från början, stå en liten stund, du behöver inte stå mer än en 
minut eller två minuter. Då känner du själv vad liksom bena klarar eller inte.' 'Mm, okej vi kör 
så.'" (Informant 6) 

5.2.4 Anpassa hur man kommunicerar 

Att ge information till brukaren är en del av stödet inför och under en fallförebyggande 
åtgärd, och detta beskrivs mer nedan som den sista kategorin, men även hur fysioterapeuten 
talar med brukaren upplevs som ett sätt att stödja denne inför och under en åtgärd. Att säga 
relevant information är viktigt, men att säga det på ett passande sätt betonades även under 
intervjuerna. Varje brukare upplevdes som olika mottagliga för information och som 
innehavandes olika behov, och då kunde fysioterapeuten variera hur den uttryckte sig och 
hur den förklarade en situation. Fysioterapeuten kunde koppla brukarens egna upplevelser 
eller uttalanden till ett förslag på en åtgärd som den gav till brukaren, och således försöka få 
brukaren att förstå varför en åtgärd kan vara bra. 

”Det blir ju ganska tydligt i och med det här första besöket där vi gör den här grundliga 
förflyttningsbedömningen för jag kan ju påvisa i, alltså när vi är där att ’ja men skulle du inte 
kunna tänka dig det här då för du ser ju’, alltså påvisa – ’du säger ju själv att det känns lite 
osäkert det här, eller när du gör sådär’, alltså, så att man har ju nånting direkt att påvisa och 
det underlättar ju när man kommer alltså utifrån och in till samma besök och försöker tala om 
nåt som brukaren inte, ja de är inte på samma nivå.” (Informant 1) 

Att kommunicera på ett passande sätt handlade även om att fysioterapeuten betonade 
brukarens egenmakt och rätt att själv besluta om vad den ville göra. Att vara tydlig med 
denna roll inbegrep att man betonade att ens råd och förslag är rekommendationer utifrån 
bedömningen som fysioterapeut av den situation som brukaren är i. I exemplet nedan 
beskriver en fysioterapeut hur den kunde försöka få brukaren att tänka utifrån fallrisker och 
möjliga åtgärder genom att förklara ens bedömning i tydliga steg och betona att brukaren har 
beslutsmakten i situationen. 



   

 

16 

” ... Kan man få med sig brukaren i de tankarna man har att man kan förklara på ett bra sätt så 
de förstår varför man vill sätta in en viss åtgärd. Jag tycker också att det går lättare att man 
helt enkelt förklarar för de och utifrån sig själv 'det som jag ser är det här… och min 
bedömning är att det här skulle vara bra för dig … därför att ... ’ för då är det att jag inte har 
bestämt något. Men jag har sagt utifrån mitt perspektiv och min profession.” (Informant 2) 

Att fundera kring och beakta hur mottaglig en brukare var för en viss information beskrevs 
även som avgörande för hur informationen gavs till brukaren. Att undvika att vara för direkt 
när man beskriver en brukares förmåga eller situation upplevdes även som ett sätt att stödja 
brukaren inför en åtgärd. 

”Jag lägger fram det på det sättet, så jag inte bara säger att "du står ju dåligt på dina ben" Då 
kanske det är bättre att säga "jag såg när du vinglade till, att du kanske har en viss nedsatt 
balans" att man får lägga fram det lite mjukare på något sätt, om de är mottagliga för det.” 
(Informant 2) 

Fysioterapeuterna upplevde det även som viktigt att variera sig i hur mycket man 
uppmuntrar och försöker få en brukare att utföra en åtgärd. Att upprepa syftet och förklara 
en åtgärd sågs som ett sätt att stödja brukaren. Det upplevdes som viktigt att vara väldigt 
varsam när man uppmuntrade eftersom vissa brukare inte var mottagliga för den sortens 
direkta uppmuntran. Det beskrevs som en balansgång när det handlade om att lyssna på 
brukaren, och att förklara saker för den. 

”Ibland ska man vara lite tuffare, men man måste vara väldigt varsam när man tänker i de 
banorna. Men att man faktiskt uppmuntrar och pushar lite ’jomen du klarar det’... Det är en 
balansgång hela tiden som man behöver hålla. Ibland är det bara tålamod. Ta det väldigt 
varsamt brukar vara till hjälp, lyssna lite, men också förklara.” (Informant 4) 

Att inte gå för djupt i detaljer och skattningar när det handlade om att prata om motivation 
med brukaren sågs också som viktigt eftersom alltför mycket information, och alltför 
krångliga begrepp, kunde skapa stress hos brukaren. 

”Ja, och sen har inte alla den kognitiva förmågan längre. Det får inte bli för krångligt, och får 
inte bli för mycket. Då blir de nästan bara stressade av det.” (Informant 5) 

 Informera om fallprevention 
En del av att stödja en brukare handlade om att ge information som var relevant för brukaren 
utifrån ett fallförebyggande syfte. För att stödja brukaren att börja med, eller fortsätta med 
en fallförebyggande åtgärd, arbetade fysioterapeuterna med att informera om fallrisker och 
hur brukaren kunde motverka dessa. Denna information gavs i samband med en bedömning 
eller träning av en brukare, eller som en del av en första träff med en brukare. Informationen 
kunde vara mer allmän och handla om olika tänkbara riskfaktorer och riskabla situationer, 
men även vara mer specifik då fysioterapeuten talade med en brukare om dennes särskilda 
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situation och risker. Informationen kunde till exempel handla om hur man använder 
gånghjälpmedel på ett säkert sätt eller hur man ska använda kroppen vid förflyttningar. 

"… allmänna tips om hur man kan undvika fall. Att hålla i sig ordentligt, ha bra skor på sig, 
anti-halkstrumpor, hur man gör en säker vändning med rollator t.ex." (Informant 2) 

Brukare upplevdes även ofta som intresserade och med många funderingar kring 
fallprevention, och då var det passande att möta detta intresse och ge råd om hur brukaren 
själv kunde agera för att förebygga fall. Ibland uppgav brukare en rädsla, och även då 
upplevdes det som passande att direkt möta denna rädsla med information. 

"För att det är fallförebyggande och dem har ju oftast mycket frågor kring det, 'vad kan jag 
göra liksom?'." (Informant 1) 

6 DISKUSSION 

 Resultatsammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur fysioterapeuter upplevde sig stödja brukare vid 
införandet och vidmakthållandet av fallförebyggande åtgärder under ett nytt 
fallförebyggande arbetssätt. Resultat visade att fysioterapeuterna upplevde sig stödja brukare 
genom att använda resurser i brukarens omgivning. Detta genom att involvera och instruera 
omvårdnadspersonal som jobbar med brukaren, och att integrera träningsmoment i 
brukarens vardag för att underlätta utförandet av fallförebyggande träning och 
hjälpmedelsanvändning. Vidare upplevde fysioterapeuterna att de stödjer brukaren genom 
att använda dennes egna resurser, såsom att identifiera dennes förmåga, behov och vilja och i 
samband med detta sätta mål. Att prova en åtgärd och anpassa den med brukaren upplevdes 
även som ett sätt att ge stöd för att brukaren skulle börja och fortsätta med en åtgärd. 
Kommunikation med brukare sågs även vara en del av stödet, där fysioterapeuterna upplevde 
sig anpassa sitt språk för att bättre nå fram och engagera brukaren. Slutligen upplevdes 
fysioterapeuterna stödja genom att möta brukares funderingar och informera om fallrisker 
samt informera om hur brukaren självständigt kan agera fallförebyggande. 

Genom den utökade screeningen som fysioterapeuterna genomförde upplevde de att 
fallrisker kunde fångas upp och bemötas i ett tidigare skede än innan det nya arbetssättet 
infördes. Intervjuerna med fysioterapeuterna visade att de inte upplevde sig agera 
annorlunda när de jobbade med åtgärder i form av träning eller hjälpmedelsförskrivning i det 
nya arbetssättet. Även då fysioterapeuterna uttryckte att de inte upplevde någon skillnad när 
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det gäller åtgärder kan det i och med det nya arbetssättet ses att ett förebyggande arbete sker 
genom att brukare får hjälp med olika åtgärder innan ett fall har skett. 

 Resultatdiskussion 
Svaren på frågan om hur fysioterapeuten upplevde sig stödja brukare vid fallförebyggande 
åtgärder fokuserade på flera olika saker. Detta kan bero på att intervjupersonerna upplevde 
sitt arbete i helhet som ett sätt att stödja brukare – där varje individ poängterade olika 
aspekter av arbetet beroende på vad de själv upplevde som relevant.  

Intervjuerna visar hur fysioterapeuterna upplevde sig använda samma 
beteendeförändringstekniker som Vestjens et al. (2015) lyfter i sin studie. Att sätta mål var 
högst rankad i rangordningen, och denna beteendeförändringsteknik upplevde flera av de 
intervjuade fysioterapeuterna att de använder. De nämner hur de upplevde sig sätta konkreta 
mål med brukarens vilja i centrum och med fokus på fallprevention. Den tredje högst 
rangordnade beteendeförändringstekniken ansågs vara att påminna en person om att öva på 
ett beteende. Sådana insatser upplevde intervjupersonerna göra vid uppföljningar efter 
införandet av nya åtgärder, men även genom omvårdnadspersonal som hade fått 
instruktioner och information om brukarens status och behov av stöttning. Olikt 
rangordningen som gjordes i nämnda studie har denna studie dock inte som syfte att 
utvärdera någon form av effektivitet av olika beteendeförändringstekniker eller ageranden – 
men det kan ändå vara viktigt att poängtera att vissa ageranden anses vara mer effektiva än 
andra, och att de upplevs förekomma i varierande grad hos de fysioterapeuter som 
intervjuats för denna studie. 

Att ge allmän information om träning i relation till fallrisk upplevdes förekomma och vara 
viktigt för att stödja brukare att genomföra fallförebyggande åtgärder. Detta för att inte minst 
så ett frö hos brukaren och börja motivera en beteendeförändring, men även för att förklara 
för brukaren varför en specifik träning eller ett hjälpmedel är relevant. Studier diskuterar 
vikten av att höja medvetenhet om positiva effekter av träning och minska uppfattningar om 
risker med träning (Franco et al., 2015; McInnes & Askie, 2004; Brown et al., 2005; 
Bleijlevans et al., 2010). Att höja medvetenheten om de positiva konsekvenserna av ett 
beteende (som träning) kan även förstås med hjälp av The Health Belief Model. Modellen 
beskriver hur en beteendeförändring kan ske om uppfattningar om ett beteendes 
konsekvenser påverkas, och hur allvarlig en konsekvens är som en individ vill undvika (som 
att falla för att man inte har genomfört fallförebyggande träning). 

Tidigare nämnd forskning hävdar dock att beteendeförändringsteknikerna "att informera om 
hälsovinster" och "informera om antecedenter till ohälsa" är mindre effektiva då de rör 
informationsgivande vilket ses mer som ett komplement till andra mer aktivitetsrelaterade 
tekniker. Dessa informationsgivande tekniker anses då vara mindre effektiva jämfört med till 
exempel målsättning, att ge graderade uppgifter eller att öva på en uppgift (Vestjens et al., 
2015). Denna studies resultat kan visa på hur fysioterapeuterna upplevde sig arbeta på olika 
sätt som ovan nämnda forskning menar är effektivt, med skillnaden att denna studie inte 
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rangordnade vad fysioterapeuterna tyckte var mest effektivt. Att fysioterapeuterna upplevde 
sig informera brukare mycket är även ett agerande som står i kontrast till vad ovan nämnda 
forskning ser som effektivt. Visserligen kan informationsgivandet ses som ett komplement till 
andra ageranden eftersom fysioterapeuterna beskriver många sätt som de stödjer brukare på, 
men att informationsgivandet fungerade som ett komplement är inte något som beskrevs 
direkt i intervjuerna. 

Som nämnts ovan kan även metoden av att ge information till en person (för att försöka få 
den att ändra ett beteende) med hjälp av The Health Belief Model. Modellen beskriver bland 
annat hur en individs beteende kan påverkas av tron på att denne är i risk för att drabbas av 
ett tillstånd, och att detta tillstånd upplevs som negativt (Champion & Skinner, 2008). Att 
som fysioterapeut informera om risker och beskriva hur ett fall kan drabba och påverka 
brukaren kan på så vis påverka brukarens uppfattning om hur allvarligt ett fall är och hur den 
uppfattar sin känslighet för att falla. Genom att informera om risker och betona vikten med 
att bibehålla funktioner kan det fungera som ett sätt att öka brukarens medvetenhet, och 
förhoppningsvis få brukaren att ändra eller börja med ett nytt beteende. 

Artikeln av Franco et al. (2015) beskrev olika anledningar till att äldre personer är mer eller 
mindre fysiskt aktiva. En av anledningarna till fysisk inaktivitet var att vissa av de äldre såg 
sig själva som mer sårbara och på grund av åldersrelaterade fysiska förändringar kände de att 
de inte kunde göra någonting åt det. Här lyfte författarna ett behov av att bättre motivera de 
äldre och på samhällsnivå engagera mer folk i frågan om hur man bättre kan facilitera sociala 
aktiviteter för äldre för att öka deras fysiska aktivitetsnivå. Flera studier nämner vikten av 
sociala aktiviteter och hur man kan facilitera och motivera en patient till att utföra 
fallförebyggande träning (McMahon, 2o12; McMahon et al., 2016; Vestjens et al., 2015). 
Samma budskap kom fram vid intervjuerna, där fysioterapeuterna upplevde fördelar med att 
kunna erbjuda träning tillsammans med andra brukare och använda omvårdnadspersonal 
som en resurs för att öka utförandet av träning. Genom att integrera träningen i ett socialt 
sammanhang upplevde sig fysioterapeuterna således stödja brukarna. 

Forskning pekar på att en vårdgivare som intar rollen som faciliterare jämfört med att betona 
sin roll som expert vid fallförebyggande arbete fungerar bäst. Detta eftersom det stärker 
brukarens ansvarstagande över sin situation och kan minska en ambivalent inställning till 
åtgärder. Rollen som expert anses i det här fallet vara en bidragande faktor till att patienter 
blir mer passiva i sin behandling (Robinson et al., 2014a, 2014b). Liknande tankar om hur de 
underlättar för brukaren återfanns hos fysioterapeuterna, som genom sina uttalanden kan 
ses agera som faciliterare. Detta då de upplevde sig stödja brukare genom att bland annat 
påverka resurser i deras omgivning (som att använda personal och boendemiljön), ordinera 
individanpassade åtgärder med och ge individanpassad information och tips. 

Fysioterapeutens förhållningssätt och kommunikation upplevdes kunna påverka brukarens 
utförande av åtgärder. Detta då det upplevdes som viktigt att anpassa hur man la fram förslag 
på en åtgärd och att man visade sig som lyhörd och empatisk. Det framkom att 
fysioterapeuterna upplevde att hur de kommunicerade med brukare kunde vara avgörande 
eftersom brukarna är olika mottagliga för information och råd kring fallprevention. Att möta 
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brukarens egna frågor och vilja och diskutera eventuella åtgärder upplevdes behöva ske på ett 
passande sätt då fysioterapeuten måste ge brukaren utrymme att bestämma själv och känna 
sig delaktig. Att ha detta förhållningssätt och bemötande som vårdgivare kan tänkas stärka 
relationen till brukaren, och på så sätt stödja brukaren att vara delaktig i dennes egen vård. 
När det handlar om relationen till vårdtagare ses detta förhållningssätt som viktigt i en 
personcentrerad kommunikation i vården (Fossum, 2013). Det maktförhållande som uppstår 
spelar roll då man som fysioterapeut har makt att påverka vårdkontakten och vårdkvalitén. 
Brukaren är som vårdtagare beroende av fysioterapeuten som har makten att ge vård, och 
därmed är fysioterapeutens inställning och välvilja avgörande för vilken vård och stöd som 
ges (Vinthagen, 2013). 

Den samlade bilden som framstår i intervjuerna med fysioterapeuterna är att de tillsammans 
med omvårdnadspersonal upplevdes spela rollen som faciliterande omgivningsfaktorer. Att 
stödja omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet med brukare upplevdes som en viktig del av 
det fallförebyggande arbetet. Fysioterapeuterna nämnde upplevelsen om hur de går till väga 
för att implementera nya fallförebyggande åtgärder tillsammans med omvårdnadspersonal 
och hur de upplevde sig stödja omvårdnadspersonalen genom att informera denne om 
fallrisker, förflyttningstekniker och instruera om hur en brukares individuella träning bör gå 
till. Sådana insatser anses vara fördelaktiga för att facilitera ett fallförebyggande arbetssätt på 
organisationsnivå, stärka relationen mellan brukare och vårdgivare, öka brukarens tilltro till 
fallförebyggande insatser och även facilitera en mer positiv attityd till arbetet bland 
omvårdnadspersonal (Hill et al., 2015; Hill et al., 2016; Barnett et al., 2004). 

Ett sätt att förstå fysioterapeuternas upplevelser om hur de arbetar är att tolka svaren utifrån 
den socialkognitiva teorin. Teorin beskriver hur en individ, dennes beteende och 
omgivningen påverkar varandra och ger upphov till olika beteenden (Bandura, 1986). I 
denna studies sammanhang kan man betrakta fysioterapeuter och omvårdnadspersonal som 
omgivningsfaktorer, brukaren som individen och beteendet som brukarens eller 
omgivningens beteende. Hur fysioterapeuten upplevde förhålla sig till brukaren och stödja 
brukaren utgör ageranden som kan påverka brukarens beteende – och av intresse för 
fysioterapeuterna som intervjuades för denna studie är det beteenden som förebygger fall. 
Tonvikten i denna studies resultat kan ses ligga på omgivningsfaktorer, där fysioterapeuterna 
upplevde sig agera mycket med omvårdnadspersonal för att möjliggöra en 
beteendeförändring som behövs för att en åtgärd ska utföras. Fysioterapeuterna upplevde 
även att de la stor vikt vid att påverka brukarens fysiska och psykiska förmågor, vilket enligt 
SCT utgör individfaktorer. 

Den socialkognitiva teorin beskriver även hur en individs tilltro till sin förmåga, self-efficacy, 
kan öka eller minska (Bandura, 1986). Ett sätt att förstå fysioterapeuternas upplevda stöd av 
brukare är att när brukaren uppmanas att prova en åtgärd är detta en väg att få dem att 
erfara och känna sin egen förmåga – mastery experience (Bandura, 1986). Fysioterapeuterna 
beskrev sina upplevelser av att låta brukaren prova en åtgärd för att stärka deras tilltro till att 
kunna utföra exempelvis en förflyttning. Att som brukare få uppleva detta kan enligt teorin 
öka brukarens self-efficacy till att utföra en eller flera uppgifter, som i sig är en viktig 
komponent för att ett beteende ska startas och vidmakthållas (Fossum, 2013). I det fallet att 
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man upplevde sig låta brukaren prova först har man en möjlighet att påverka dennes tankar 
och föreställningar, vilket kan ha både positiva och negativa konsekvenser beroende på hur 
brukaren upplever uppgiften. De fallförebyggande åtgärderna kräver en beteendeförändring 
hos brukaren, och således kan teorin öka förståelsen för fysioterapeuternas upplevda 
agerande med brukarna. Resultatet av studien kan överlag ses visa hur fysioterapeuter 
upplevde sig arbeta med att stödja brukare vid fallförebyggande åtgärder. Den tidigare 
forskning som identifierats inom ämnet beskriver vad fysioterapeuter och annan 
vårdpersonal gör, men mindre fokus på hur de gör för att aktivera en patient och fortsätta 
stödja denne (Brown et al., 2005) - även då vad man gör mellan raderna även kan ses 
innefatta hur det görs (exempelvis genom att tala om att höja medvetenhet om en fallrisk hos 
en brukare genom att berätta och ge olika fakta relaterat till brukarens situation). Det kan 
ändå ses vara en skillnad mellan vad som görs och hur det görs, där frågan om hur något görs 
kan ge djupare och mer detaljerade förklaringar av ett agerande. Resultatet i denna studie 
har i vissa aspekter kunnat ge en lite djupare beskrivning av hur fysioterapeuter upplevde sig 
stödja brukare, och inte bara vad de upplevde sig göra. 

 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka upplevelser, vilket gjordes med en kvalitativ metod som 
innefattade intervjuer med fysioterapeuter. Den kvalitativa metoden passar väl för att 
utforska upplevelser då den används för att få en förståelse för händelser och beteenden och 
kan utforska innebörden, betydelsen och nyanser av dessa (Malterud, 1998). Studiens 
induktiva ansats motiveras av att den gav utrymme för bredare uttalanden vid intervjuerna, 
vilket kunde leda till mer oväntade upptäckter – detta jämfört med en mer deduktiv design 
som i större grad hade styrt vilken information som samlats in (Patel och Davidson, 2011). 
Upplevelser kan även vara svåra att uppskatta, uttrycka eller snäva in genom mer styrda 
utfrågningar - vilket skulle ha skett vid en mer deduktiv ansats. Det har även poängterats att 
en design med en låg grad av strukturering och standardisering, som denna studie har, är 
lämplig när man vill göra en kvalitativ analys av en text – och för att överhuvudtaget kunna 
samla in empiriskt material som är djupare och mer uttrycksfullt än om en intervjuperson 
blir mer styrd i sina svar och uttalanden (Patel & Davidson, 2011). 

Utmaningen med att göra en kvalitativ analys är att klara av balansgången mellan att som 
forskare låta ens förutfattade meningar och antaganden påverka analysen och att låta 
materialet tala för sig självt.  En viktig insikt är dock att förståelse och tolkning alltid är 
färgad av forskaren. Den förförståelse som en forskare har är nödvändig, eftersom man 
annars inte skulle kunna skapa en förklaring av ett fenomen (Graneheim & Lundman, 2004). 
För att undvika att förståelsen av materialet blir alltför skev eller styrd av forskarens 
förförståelse (i betydelsen teoretisk referensram, erfarenheter, ämnesperspektiv och 
hypoteser) kan man under analysen av materialet fråga sig om det resultat som framkommer 
är överraskande eller oväntat. Om resultatet uppfattas så av forskaren kan det ses som ett 
tecken på att studien har utförts med en öppen ansats där förförståelsen inte har styrt 
resultatet i för hög grad (Malterud, 1998). Denna studie har ett teoretiskt ramverk som 
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innefattar teorier om hälsa, beteenden och beteendeförändring. Uttalandena om hur man 
som fysioterapeut anpassar sin kommunikation anses vara oväntade i viss mån då tidigare 
forskning inte nämner detta i detalj, och detta är något som talar för studiens induktiva 
design. 

Ett flertal svagheter kan i efterhand identifieras. Vid något tillfälle förekom att intervjuaren 
ställde två frågor samtidigt, där bara en av frågorna besvarades och den andra inte följdes 
upp av intervjuaren – vilket kan ha gjort att den intervjuades tankar kring den frågan 
missades och den större bilden av upplevelserna blev mindre nyanserad. En annan faktor 
som har påverkat vilka uttalanden som framkom är den om att intervjuaren ibland inte 
faktiskt frågade utan påstod eller föreslog något som intervjuaren därefter svarade på - ett 
agerande som kan ha gjort att den intervjuades verkliga åsikt eller upplevelse inte framkom 
vilket påverkar den samlade bilden av den intervjuades upplevelser (Trost, 2010). Denna 
studies författare (som genomförde intervjuerna) anser även att det vid flera tillfällen under 
intervjuerna missades lämpliga följdfrågor som kunde ha fördjupat förståelsen och nyanserat 
bilden av det hur fysioterapeuterna upplevde sitt stöd till brukarna. Detta skedde ofta på 
grund av att intervjuaren trodde att den förstod ett uttalande och dess latenta budskap 
”mellan raderna”, men denna förståelse fångades då inte upp i inspelningen och kunde sedan 
inte transkriberas eller analyseras (Trost, 2010). Att frågan om hur fysioterapeuterna 
upplevde sig stödja brukare ställdes vid olika tidpunkter under intervjuerna (när det 
passande in i samtalet) kan också ha lett till associationer hos intervjupersonerna som i sin 
tur resulterade i svar som handlade om olika aspekter av arbetet– utan att det nödvändigtvis 
betydde att fysioterapeuterna upplevde att de arbetade väldigt olika när det gällde att stödja 
brukare. Denna aspekt kan ses som en svaghet när det gäller att fånga in mer specifika 
aspekter av upplevelsen av att stödja brukare. Det kan även ses som en styrka att intervjuerna 
var av en öppen karaktär i och med att den intervjuade kunde uttrycka sig relativt fritt om 
vad den ville, när den ville. 

Vid intervjuerna framkom en tydlig variation på svaren vid frågan om hur man som 
fysioterapeut upplever sig stödja brukare. Olika personer talade olika mycket om och 
betonade saker olika mycket, och detta kan tyda på att frågans öppna natur gav upphov till 
bredden på svaren – och inte nödvändigtvis att intervjupersonerna såg så olikt på 
innebörden av att stödja en brukare. Hade frågan formulerats mer specifikt (exempelvis om 
man hade frågat om ”mentalt stöd” till skillnad från bara ”stöd”) hade svaren möjligtvis varit 
mer likartade och gett en annan bild av det övergripande stöd som fysioterapeuterna ger 
brukarna. Denna "spretighet" hos svaren är något som man som forskare får ta hänsyn till vid 
kvalitativ forskning och vid tolkning av resultatet (Olsson & Sörensen, 2011). Författarna 
upplevde att alla sex intervjuer utfördes med liknande kvalité och med kontinuitet mellan 
intervjuerna. Studiens upplägg och utformning kan ses vara replikerbar i viss mån då andra 
personer skulle kunna göra en likadan studie och ställa samma intervjufrågor. En variation 
av uttalanden kan dock förekomma då upplevelser skiljer sig från person till person och i 
olika situationer, och intervjufrågornas ordning kan påverka tolkningen av intervjufrågorna 
och variationen på svaren. Dock anser författarna att variationen på svaren inte skulle variera 
för brett för att förändra studiens övergripande resultat. Här kan en mättnad diskuteras, och 
med mättnad avses det läget när fortsatt datainsamling inte ger någon data som tillför något 
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nytt till kategorier eller mönster (Olsson & Sörensen, 2011). Författarna kan påstå att en viss 
mättnad uppnåddes då intervjuerna gav en god variation på svaren men det bildades ändå en 
viss likhet i intervjupersonernas svar på hur de upplevde sig stödja brukare. Dock kan inte 
författarna vara säkra på att ytterligare intervjuer inte skulle gett annorlunda svar, och på så 
vis kan man se att en mättnad inte uppnåddes fullt ut. Replikerbarhet som en del av 
interbedömarreliabilitet ligger i att om andra forskare genomfört en undersökning skulle de 
fått samma resultat (Carter & Lubinsky, 2016). Här ser denna studies författare att den 
övergripande bilden och upplevelserna skulle kunna bli likadana, men inte att 
intervjupersonerna skulle göra exakt samma uttalanden.  

Hur intervjuerna genomfördes kan ha påverkat vilka uttalanden som framkom vilket 
påverkade bilden av det stöd som fysioterapeuten upplevde att de gav till brukarna. Den 
relation som uppstod under intervjutillfällena mellan intervjuare och intervjuad kunde inte 
vara helt jämställd, då den som intervjuar kan ses vara i en maktposition. Samtidigt är den 
intervjuade expert på ämnet som den berättar om, vilket gör att den innehar en maktposition 
på det viset. Intervjuarens maktposition försökte minimeras bland annat genom att betona 
den intervjuades status som kunnig om sitt arbete och genom att låta intervjun fortlöpa utan 
att de två intervjupersonerna avbröt eller försökte styra intervjupersonens uttalanden (Trost, 
2010). Under intervjuerna har den så kallad undersökareffekten påverkat resultatet. Det är 
ett fenomen som förekommer vid alla intervjuer då undersökarens framtoning, val av frågor 
och personlighet påverkar vad intervjupersoner talar sig om. Att reflektera och diskutera hur 
denna effekt har påverkat resultatet är ett sett att öka trovärdigheten, vilket görs 
genomgående i detta kapitel (Jacobsen, 2012). 

Vidare kan följande aspekter ha påverkat uttalandena. Intervjuerna genomfördes i ett rum på 
fysioterapeuternas kontor, där inga störningar förekom och den intervjuade kunde känna sig 
trygg. Dessa var viktiga aspekter som möjliggjorde ett öppet och förtroendefullt samtal – 
vilket stärker bredden på uttalandena och således studiens giltighet. Den könsskillnad som 
fanns, med två manliga intervjuare och bara kvinnliga intervjuade kan i vissa situationer 
påverka uttalanden. I denna studie frågades dock inte om några ämnen där studiens 
författare ser att uttalanden kan ha blivit obekväma eller svåra att uttrycka på grund av att 
samtalspartnern var av annat kön (Trost, 2010). Det som även kan ha påverkat uttalanden 
under intervjun var att den intervjuade var själv med två intervjuare – vilket kan uppfattas 
som att dessa två var i en maktposition och den intervjuade som en följd kan ha känt sig 
underlägsen och kan ha begränsat sina uttalanden. Detta upplevdes dock inte ha varit fallet 
under intervjuerna. Eftersom intervjuarna var relativt otränade (även då den ena författaren 
var lite mer erfaren av att intervjua) kunde de stödja varandra under samtalet och således få 
fram en större mängd information och variation av uttalanden – vilket är en styrka (Trost, 
2010). 

Att de intervjuade arbetade inom samma enhet och specifikt med det nya arbetssättet kan ha 
påverkat deras bild av intervjusituationen och vad denna studie syftade till. Även då denna 
studie inte syftade till att utvärdera arbetssättet eller fysioterapeuternas kompetens kan det 
ha uppfattats som så, och därmed lett till svar som fokuserade mer på positiva aspekter av 
ens egna förmågor och det nya arbetssättet, och mindre på negativa aspekter. 
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Det kan ses som svårt att uppleva ett arbetssätt, som är lättare när det gäller en känsla eller 
stämning. Frågorna gällde hur de arbetade och hur de upplevde något – men svaren blev mer 
beskrivande av vad de gör – mer mot vad de ”uppfattar” att de gör och endast ibland gavs 
värderingar av arbetet. Detta även då det visserligen kan sägas att man upplever sitt arbete – 
men den känslomässiga kopplingen kan tyckas saknas i intervjusvaren – då en definition av 
ordet ”uppleva” handlar om att uppfatta och värdera något känslomässigt 
(Nationalencyklopedin, 2018). Författarna av denna studie uppfattar att intervjusvaren 
handlade mer om vad man gjorde i arbetet, och i mindre grad om hur intervjupersonen 
tyckte att något fungerade eller hur den värderade något. En känslomässig aspekt eller 
värdering av ens arbete som fysioterapeut var inte uttryckligen en del av syftet, men det är 
värt att se hur ordvalet vid intervjufrågan kan ha varit problematiskt eftersom 
intervjupersonerna ansågs av författarna uttrycka fler uppfattningar än upplevelser. 

En fördel med en kvantitativ undersökning hade varit möjligheten att hinna få in synpunkter 
från fler intervjupersoner, exempelvis genom att göra kortare och mer snävt inriktade 
intervjufrågor eller genom en enkätundersökning. Tankar och påståenden kring det 
fallförebyggande arbetet skulle kunna skattas på en skala där graden av hur fysioterapeuten 
instämmer undersöks. Att skatta eller försöka kvantifiera upplevelser hade varit 
problematiskt av flera anledningar. En anledning hade varit att en sådan undersökning inte 
skulle ha gett någon djupare förståelse för hur fysioterapeuterna tänkte kring sitt arbete med 
brukare och således missa studiens syfte. En annan anledning hade varit att poängen med att 
utforska en fråga på ett kvalitativt sätt hade missats då mängden uttalanden kring ett ämne 
inte är intressant utan variationen på uttalandena. Forskning som är mer kvalitativ kan ses 
ha ett grundsyfte som är att utforska en fråga, ett ämne eller arbetssätt och möjligtvis peka på 
förbättringar. Kvalitén på en sak är inte beroende av en mängd som innehar denna kvalité, 
och således hade en kvantifiering varit onödig då det inte hade verkat för att visa på en 
variation eller unik kvalité. 

Denna studie har genomförts med ett syfte att utforska hur fysioterapeuterna upplevde sig 
stödja brukare, och har således inte utforskat deras faktiska beteenden när det gäller stöd av 
brukare. Deras faktiska beteenden hade kunnat utforskas genom observationer av olika slag, 
vilket hade varit fördelaktigt då det kunde ha ökat förståelsen för hur det faktiska beteendet 
var i sin kontext. Att utforska beteenden (i denna studie är det fysioterapeuternas stöd till 
brukare) genom observation skulle kunna visa hur en aspekt av verkligheten faktiskt är, och 
inte bara hur en aspekt av verkligheten upplevs (vilket kan vara mer eller mindre sant 
beroende på vad en person minns eller väljer att berätta om). Denna fördel med observation 
som metodiskt tillvägagångssätt får dock kontrasteras med en begränsning, som är att 
observationen ger en mer ytlig bild av verkligheten, där personers tankar eller upplevelser 
inte kan inhämtas (Jacobsen, 2012). Upplevelser och tankar är högst viktiga för att kunna 
förstå ett beteende och varför det utförs, och därför valdes en design med intervjuer och inte 
observationer för denna studie. 

Resultatets trovärdighet påverkas av flera aspekter. Texten nedan nämner de olika aspekter 
som anses viktiga inom kvalitativa studier. Att använda sig av en bred grupp informanter (till 
exempel bestående av olika kön, arbetserfarenhet, utbildningsbakgrund) är ett sätt att 
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upptäcka olika erfarenheter och således få ett resultat som är mer talande om hur gruppen 
fysioterapeuter upplever något. Denna studie är begränsad till sex informanter vilket är ett 
relativt lågt antal, men utifrån denna förutsättning kan bredden på informanterna ändå verka 
för en större giltighet, då giltighet handlar om att lyfta fram det som är representativt för det 
som avses beskrivas. Analysen har även använt sig av citat för att möjliggöra för läsaren att 
bedöma hur passande tolkningen av textstyckena är, vilket också är ett sätt att stärka 
giltigheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Aspekten om giltighet berör också resultatens överförbarhet till större grupper eller 
situationer. Möjligheten till överförbarhet är något som en forskare själv inte kan avgöra, 
utan det bedöms även av läsaren. Som forskare kan man underlätta bedömningen av 
överförbarhet genom att noggrant beskriva hur studien har gått till och i vilket sammanhang 
den har utförts (Carter & Lubinsky, 2016; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Denna 
studie har försökt beskriva denna aspekt på ett tydligt sätt - resultatet baserar sig på 
upplevelser hos fysioterapeuter med viss variation av utbildningsbakgrund och mängden 
erfarenhet inom yrket som arbetar inom vård- och omsorgsboenden och således kan det 
argumenteras för att resultatet är överförbart till andra fysioterapeuter med liknande 
bakgrund och med samma sorts arbetsuppgifter. Å andra sidan kan resultatet i denna sorts 
kvalitativa studie strikt sett inte ses gå att överföra till någon annan grupp eller kontext då 
intervjupersonerna och den kontext de befinner sig i är unik – vilket gör att frågan om 
överförbarhet inte är relevant (Carter & Lubinsky, 2016). 

Hur tillförlitliga resultaten är kan bedömas genom en tydlig beskrivning av analysprocessen, 
då tillförlitlighet avser att ett noggrant verifierande av forskarens ställningstaganden sker 
under forskningsprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Denna studie kan anses 
ha stärkt tillförlitligheten genom att båda författarna medverkade vid samtliga intervjuer och 
att båda gemensamt genomförde dataanalysen. Detta möjliggjorde en god reflektion och 
diskussion vid analysen där olika koder och kategorier togs ut, vilket höjde nivån på 
följdriktigheten och noggrannheten vid analysen av texterna (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Detta var ett sätt att motverka en alltför stor individuell påverkan vid 
tolkningen, så att inte individuella forskares förförståelse gjorde tolkningen av materialet 
alltför subjektiv och skev. Handledaren till studiens författare har också varit delaktig i 
analysen av materialet och haft synpunkter på kodningen och kategoriseringen. Detta anses 
även ha stärkt tillförlitligheten genom en mer logiskt följdriktig och noggrann analys 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Den kategorisering av datamaterialet som gjordes av fysioterapeuternas uttalanden kan 
ifrågasättas. Dock finns det en svårighet att gruppera uttalanden i separata, uteslutande 
kategorier när det gäller studier av upplevelser. Upplevelser kan vara sammanflätade med 
andra och således passa in i flera kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I 
denna studie har analysen och kategoriseringen gjorts med detta i åtanke, och en så god 
kategorisering som möjligt har eftersträvats. Ibland har dock uttalanden innefattat flera olika 
aspekter, där studiens författare endast efter noggrann diskussion kring innehållet kunnat 
välja en kategori som uttalandet anses passa in bäst i – med vetskapen om att det även kan 
tolkas som tillhörande en annan kategori. 
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I denna form av kvalitativa studie är kravet på neutralitet som forskare inte aktuellt eftersom 
forskaren genom att utföra en intervju och styra den blir en medskapare av datamaterialet. 
Materialet, och i förlängningen resultatet, blir således beroende av forskaren. För att öka 
trovärdigheten av resultatet kan dock övriga kvalitetskriterier behandlas och diskuteras på ett 
så noggrant sätt som möjligt, vilket har gjorts i texten ovan. 

 Forskningsetisk diskussion 
Författarna anser inte att några etiska problem uppstod under studiens gång. Känslig 
information om individuella brukare kunde ha kommit fram vid intervjuerna, men 
fysioterapeuterna svarade på frågor utifrån deras egna upplevelser och gav därför saklig 
information kring brukare och omvårdnadspersonal de mött i sitt arbete. Fysioterapeuternas 
upplevelser om arbetet tillfrågades och därmed kunde känsligare information om 
arbetsplatsen och kollegor ha uppkommit. Detta kunde ha blivit känsligt eller besvärligt 
särskilt eftersom de intervjuade bestod av en liten grupp som alla arbetade på samma enhet. 
Författarna anser dock inte att någon sådan situation uppstod under intervjuerna. En av 
frågorna handlade om hur intervjupersonerna upplevde sig kunna använda sin kompetens, 
och detta kan ses som ett mer personligt ämne som kan bli obehagligt om den intervjuade 
upplever sig bli ifrågasatt av intervjuarna. Denna fråga uppfattas av författarna dock inte 
heller ha lett till något obehag hos de intervjuade. Intervjupersonerna informerades om 
eventuella risker med studien och om deras rätt att avbryta intervjun utan att behöva ange 
motivering. Intervjuerna spelades in på diktafon vilket medförde en risk att informationen 
kunde tappas bort eller bli läst av obehöriga, men denna risk var låg då all inspelad 
information sparades på ett USB-minne och bevarades inlåst hos en av författarna. 

7 SLUTSATSER 

Genom semistrukturerade intervjuer med en induktiv ansats har fysioterapeuters upplevelser 
utforskats. Studiens upplägg gav en stor variation av beskrivningar om hur fysioterapeuterna 
upplevde sig stödja brukare, och resultatet kan ses tala för en liten grupp fysioterapeuter som 
jobbar med brukare på vård- och omsorgsboenden. 

Det upplevda stödet av brukare innefattade att stödja ett beteende eller verka för en 
beteendeförändring på olika sätt. Resultatet betonar vikten av en stödjande social omgivning. 
I detta fall består omgivningen av fysioterapeuten, annan vårdpersonal samt andra brukare 
på boendet. Upplevelserna handlade även om vikten av att påverka individens inställning till 
fallförebyggande åtgärder, samt hur fysioterapeuten anpassade sitt språk för att uppnå denna 
beteendeförändring. Det nya arbetssättet ger fysioterapeuterna möjlighet att verka för en 
beteendeförändring vid fallförebyggande åtgärder i ett tidigare skede än tidigare. Det faktum 
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att fysioterapeuterna tar kontakt med brukare i ett tidigare skede kan även ses som en åtgärd 
– även då fysioterapeuterna talade om åtgärder mer som träning, hjälpmedelsförskrivning 
eller informationsgivande. 

Forskning om fallförebyggande interventioner och beteendeförändring har betonat hur 
specifik träning är effektiv och vilka beteendeförändringstekniker som kan vara effektiva vid 
fallprevention. Tidigare forskning har främst undersökt olika interventioner med 
fallpreventiva syften och dess effekter samt patienters upplevda fallrisk. Hur 
beteendeförändringstekniker används och hur brukare kan stödjas inför och under 
fallförebyggande åtgärder har inte utforskats ur den specifika vinkeln. Denna vinkel kan 
delvis beskrivas i denna studie med fysioterapeuternas upplevelser. Resultatet i denna studie 
kan ses som ett komplement till tidigare forskning då den beskriver hur fysioterapeuter 
upplever sig arbeta med stöd av beteenden och beteendeförändring vid fallförebyggande 
åtgärder hos äldre. 

 Klinisk betydelse och vidare forskning 
Ett beteendemedicinskt synsätt och kompetens att arbeta utifrån ett sådant är viktigt då 
fallförebyggande åtgärder i form av träning eller hjälpmedelsanvändning kräver en 
beteendeförändring hos brukare. Detta oavsett hur brukarens status ser ut när det gäller 
förändringsbenägenhet, motivation, och inställning till det nya beteendet. Alla situationer 
med en brukare behöver analyseras och åtgärdas med beteendeaspekten i åtanke, oavsett om 
brukaren är högt motiverad och samarbetsvillig eller omotiverad och ovillig att göra något. 

Denna studies kliniska betydelse ligger i att den bidrar med en ökad kunskap om hur 
fysioterapeuter som jobbar med ett fallförebyggande arbetssätt på vård- och 
omsorgsboenden upplever att de stödjer brukare vid fallförebyggande åtgärder. Det sätt att 
stödja som framkommer i resultatet kan även ses ha ett större användningsområde då 
fysioterapeuter också arbetar med beteendeförändringar och fallprevention hos äldre brukare 
eller patienter i andra former av verksamheter. 

Vidare forskning av intresse vore forskning som rör de psykologiska resurserna hos brukare 
och motivationen kopplat till en fallförebyggande beteendeförändring. Denna studie har i 
viss mån berört aspekten om hur äldre brukare kan stödjas vid fallprevention, men ett 
djupare utforskande av frågan kan vara önskvärt. Forskning som undersöker och värderar 
olika beteendeförändringstekniker i koppling till antal fall hos äldre kan också vara av 
intresse. 
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BILAGA A; INTERVJUGUIDE 
 

Frågorna fokuserar främst på upplevelser av arbetet som sker inom den nya arbetsmodellen 
och inte på intervjupersonens allmänna upplevelse av att arbeta som fysioterapeut. 

 

Intervjufrågor 

1. Beskriv hur du arbetar med fallförebyggande åtgärder enligt den nya arbetsmodellen. 
 

2. Hur upplever du att du kan använda din yrkeskompetens i arbetet under den nya 
arbetsmodellen? 

 

3. På vilket sätt stödjer du brukaren att ta till sig de åtgärder som sätts in (om brukaren 
klassas som i behov av åtgärder)? Följdfråga: Hur tycker du att man bäst kan stödja 
en brukare i olika åtgärder? 

 

4. Vad får du för återkoppling från brukarna vid nybesöken? 
 

5. Vilken roll har andra yrkesgrupper i hur åtgärderna genomförs? 
 

 
Följdfrågor 

• Hur då? 
• På vilket sätt? 
• Kan du beskriva hur? 
• Vad tror du att det beror på? 

 

 
 

 

 

 

 



   

 

   

BILAGA B; INFORMATIONSBREV 

Hej! 

Vi är två fysioterapeutstudenter vid Mälardalens högskola som ska göra ett examensarbete på 
grundnivå under hösten 2017. Vi är intresserade av att utvärdera det nya fallförebyggande 
arbetssättet som er enhet har börjat arbeta med.  

Du tillfrågas om deltagande eftersom du arbetar med detta under hösten, och ditt namn har 
vi fått från din enhetschef. Om du tackar ja till att bli intervjuad kommer vi två att träffa dig 
och genomföra en intervju på cirka 45 minuter. Detta kommer att ske någon gång under 
november eller december. 

Intervjun kommer att handla om det nya arbetssättet och hur du har upplevt ett flertal olika 
aspekter av det.  Som deltagare i studien bidrar du till att skapa en förståelse för hur det 
fallförebyggande arbetssättet upplevs av fysioterapeuter. Intervjun kommer att spelas in, och 
dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
Intervjun kommer att vara avidentifierad så att du som person och dina svar inte kan 
identifieras i studien. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande med 
omedelbar verkan utan negativa följder. Om du känner obehag eller känner dig negativt 
påverkad under intervjun får du naturligtvis avbryta, och detta kommer inte att 
dokumenteras i studien. 

Du kommer att kunna ta del av studiens resultat då den kommer att presenteras i form av en 
kandidatuppsats vid Mälardalens högskola våren 2018. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Ansvariga 
Jesper   Lithammer    Liam Djupström 
E-post: jlr15001@student.mdh.se  E-post: ldm15001@student.mdh.se 
Telefon: 076-836 65 70   Telefon: 072-913 79 36 
 

Handledare 
Caroline Eklund 
Universitetsadjunkt 
Mälardalens högskola 
E-post: caroline.eklund@mdh.se
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