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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Personer som arbetar inom hälso- och sjukvården har en påfrestande 

arbetssituation. Både psykosociala och fysiska faktorer spelar in där arbetet karaktäriseras av 

tunga lyft, felaktiga arbetsställningar, plötsligt belastande rörelser under arbetet, stress, 

jobbmiljöer med ett hårt arbetsklimat och bristfällig stöttning. För att undvika skador och 

onödig belastning så håller arbetsplatser utbildningar i förflyttningsteknik.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vårdpersonalens eventuella upplevda 

förflyttningsrelaterade beteendeförändringar och eventuella hinder för beteendeförändring 

minst ett år efter avslutad utbildning i förflyttningsteknik. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Intervjuerna är utformade efter 

en semistrukturerad ordning där sex deltagare rekryterades utifrån ett ändamålsenligt urval. 

Intervjuerna transkriberades och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys och en 

induktiv ansats. 

Resultat: Fyra kategorier sammanställdes utifrån deltagarnas svar. Dessa var ”Ändrat 

ergonomiskt förhållningssätt”, ”Medvetenhet om egna emotioner och brukarens påverkan vid 

förflyttningar”, ”Hur omgivningen hindrar och underlättar tillämpandet av det som 

vårdpersonalen lärt sig på förflyttningsutbildningen” och ”Ökad kunskap och användning av 

hjälpmedel”.  

Slutsats: Utbildning i förflyttningsteknik för vårdpersonal kan leda till upplevda 

beteendeförändringar. Det finns dock situationer som upplevs hindra en beteendeförändring. 

Den största faktorn till detta är fysiska och sociala omgivningsfaktorer.  

 

Nyckelord: Beteendemedicin, fysioterapi, förflyttning, äldrevård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background: People working in health care have more health-related problems than other 

occupations because of their work situation. Their work situation is characterized by heavy 

lifting, incorrect posture, stress and inadequate support. To avoid damage and unnecessary 

strain, workplaces provide education in patient transfer. 

Aim: The purpose of the study was to investigate the perceived patient handling-related 

behavioural changes of the healthcare staff and possible obstacles to behavioural change one 

year after completion of training in patient transfer. 

Method: A qualitative interview study with descriptive design. The interviews are based on a 

semi structured order where a convenient sample of six participants were recruited. The 

interviews were transcribed and analysed with an inductive approach that matches the 

qualitative design. 

Results: Four categories were emerged based on participants' answers. These were 

"Ergonomics in movement-related situations", "Awareness of your own emotions and how 

patients affect patient transfer, "Impact of environmental factors on movements" and 

"Increased knowledge and use of resources."  

Conclusions: Education in patient transfer for healthcare personnel can lead to behavioural 

changes. However, there are situations that make a behavioural change not possible. 

Environmental factors are the greatest perceived factor in this study. 

 

Keywords: Behavioural medicine, geriatric nursing, patient transfer, physical therapy 
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1 BAKGRUND 

1.1 Ergonomi och förutsättningarna för en god arbetsmiljö 

Ergonomi definieras som ”…ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i 

ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa – teknik – organisation i syfte att 

optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och system” 

(Ergonomi & Human factors, (u.å.).  

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi (AFS 2012:2) skrivs om de 

åtgärder som varje arbetsplats ska jobba med: ”Åtgärderna bör omfatta ett helhetsperspektiv 

där man tar hänsyn till människan, tekniken och organisationen. Det handlar om individens 

förutsättningar, förmåga och arbetsteknik, men också om hur arbetet utförs. Viktigt är hur 

arbetet fördelas, hur man kan samarbeta, arbetstakt, tid att utföra arbetet samt utformning 

och användbarhet hos utrustningen som används.”. 

En riskbedömning är en viktig grund vid en arbetssituation. Individuella fysiska faktorer som 

kan vara av betydelse i en lyftsituation är vårdtagarens längd och vikt. När det gäller 

arbetsmängd ingår hjälpbehov för brukaren och vilken tid detta tar. Arbetsdagens längd är 

också en faktor som påverkar. Kan vårdpersonalen variera arbetsuppgifter och få tillräcklig 

återhämtning med raster mellan arbetsperioder? Hur ofta förekommer rent belastande 

arbetssituationer? Omgivningsfaktorer som att det finns tillräckligt utrymme för att 

genomföra arbetsmomentet. Tekniska hjälpmedel och om dessa finns närvarande på 

arbetsplatsen. Har vårdtagaren förmågor som underlättar eller är hen helt passiv i 

förflyttningen? Ytterligare faktorer är viktiga i det förflyttningsrelaterade arbetet. 

Kommunikationen mellan arbetstagare och vårdtagare är grundläggande. Hur hygienen är på 

arbetsplatsen och finns det risker för hot och våld? Arbetstagarens utbildningsgrad där 

arbetstagarens arbetsuppgifter underlättas om hen är förberedd och har rätt kompetens.  

Använder vårdpersonalen samma metod och tillvägagångssätt på arbetsplatsen? Alla dessa 

faktorer och frågor kan spela in i ett specifikt arbetsmoment som en förflyttning av en 

vårdtagare (AFS 2012:2). 

Föreskrifterna (AFS 2012:2) redogör för hur en arbetsgivare skall göra arbetstagaren 

förberedd för sina arbetsuppgifter. Arbetstagaren ska ha tillräckliga kunskaper om lämpliga 

arbetsställningar och arbetsrörelser, hur tekniska hjälpmedel ska hanteras, vilka risker som 

finns gällande felaktiga arbetsställningar/arbetsrörelser och vilka manuella felhanteringar 

innebär för kroppen. Även tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler är kunskap 

som arbetstagaren skall få på sin arbetsplats. Som arbetsgivaren är skyldig att säkerställa 

att arbetstagaren är informerad och insatt i. 
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Arbetstagaren behöver också vara delaktig i förebyggandet av belastningsrelaterade besvär. 

Att identifiera potentiella ergonomiska brister i miljön arbetet sker i och förstå personliga 

förutsättningars påverkan på arbetet, är delar som arbetstagaren behöver vara med och 

diskutera i relation till ergonomiska frågor. Det är av största vikt att arbetstagaren också är 

med i planeringen av implementeringen av föreskrifter för arbetsplatsen. Det kan vara att 

använda rätt typ av utrustning som arbetet kräver. Att vara försiktig för att inte råka ut för en 

olycka eller skada. Om en brist skulle upptäckas på arbetsplatsen som kan leda till 

personskada eller dödsfall, ska arbetstagaren snarast kontakta arbetsgivaren eller ett 

skyddsombud på arbetsplatsen (Arbetsmiljölagen kap 3:4).  

 

1.1.1 Belastningsskador i arbetet 

År 2017 anmäldes 2480 arbetsplatsolyckor inom vård -och omsorgsboenden i Sverige 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Personer som arbetar inom hälso -och sjukvården har en 

påfrestande arbetssituation (Celik et al, 2018). Psykosociala faktorer som bidrar till en sämre 

hälsa hos vårdpersonal inkluderar stress, typ av arbete samt arbetsmängd, jobbmiljöer med 

ett hårt arbetsklimat, nedskärningar i personalstyrkan, missnöje kring yrket, bristfällig 

stöttning, ingen möjlighet att säga nej, känslomässig trötthet och utbrändhet (Ghilan et al, 

2013). Både fysiska och psykosociala faktorer bidrar till att utveckla ohälsa som kan leda till 

olika smärttillstånd. De fysiska faktorerna karaktäriseras av tung arbetsbelastning, felaktiga 

arbetsställningar, plötsliga belastande rörelser under arbetet, monotona arbetsställningar, 

böjningar och rotationer av ryggen samt tunga lyft (Freimann et al, 2013).  

 

Studier visar att rygg, nacke och axelsmärta är vanliga bland vårdpersonal (Celik et al; 2018, 

Holterman et al; 2012). Smärtorna kommer ofta i situationer som att vända patienten i 

sängen, byta sängkläder, hygienbestyr, vid träning att ställa patienten upp och vid hjälp att 

sätta patienten ned. Vidare säger Holterman et al (2012) att det finns en ökad risk att 

vårdpersonal med tillfälliga ryggsmärtor (ett ospecifikt smärttillstånd 0-30 dagar) i nedre 

ländryggen utvecklar kroniska ryggsmärtor (pågående smärtor 30 dagar eller mer) vid 

upprepade böjningar i ryggen i samband med tunga lyft. Etiologin bakom ryggsmärta är 

komplicerad och multifaktoriell men studier har visat att fysiska faktorer vid 

patientförflyttningar är en stor bidragande faktor (Samaei et al 2017). Exempel på fysiska 

faktorer av betydelse kan vara vikten på patienten, ojämn belastning, lyftfrekvens och 

ogynnsam hållning vid förflyttning. 

 

1.2 Förflyttningar i arbetet med brukare 

En förflyttning inom vård- och omsorg innebär att förflytta en brukare på ett så varsamt sätt 

från en förutbestämd plats till en annan, t ex från liggandes i säng till sittande på sängkant. 

Utifrån situation kan man behöva olika former av hjälpmedel: return (ståhjälpmedel som 

används för uppresning och överflyttning), friktionsduk (glidlakan), sitt – eller stålyft, 

glidbräda och vårdarbälte (Durewall-kompendium, 2002). 
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En specifik förflyttning är unik utifrån olika förutsättningar som råder för tiden den utförs. 

Därför behövs en grundlig analys utifrån tidigare benämnda riskfaktorer men också utifrån 

tre viktiga faktorer som brukaren, dina egna förutsättningar och omgivningen. Att låta 

patienten först utföra förflyttningen, om så bara en del av den, kan vara en bra bedömning av 

hur förflyttningen ska läggas upp. Utifrån bedömningen och analysen väljs en lämplig 

förflyttningsteknik i den specifika situationen. Ett viktigt kommando som i samråd med 

brukaren skall användas när förflyttningen utförs, till exempel ”vänd dig nu!”, är en 

kommunikationsfaktor som är viktig utifrån aspekten säkerhet. Att både brukare och 

arbetstagare är med på förflyttningen och kan anpassa och förbereda sin egen kropp för 

stundande arbetsmoment. Anpassning till patient handlar om att göra patienten medveten 

om vad som ska ske samt låta patienten vara så självständig i situationen som möjligt. 

Vårdpersonalen ska också använda grepp som är behagligt för patienten samt arbeta lugnt 

och metodiskt. Arbetstagarens användning av sina egna resurser i förflyttningen är av stor 

vikt. Detta innefattar att lyfta nära kroppen, använda hjälpmedel när det finns tillgängligt 

samt att undvika rotationsrörelser (Vårdhandboken, 2017). 

Fysioterapeuter inom geriatrik och gerontologi, som är läran om åldrandets sjukdomar och 

det friska åldrandet, arbetar med fysisk träning och rehabilitering av friska äldre, äldre med 

olika sjukdomstillstånd, mycket svaga äldre och äldre med kognitivt nedsatta funktioner. 

Äldre kan vara multisjuka och i behov av insatser inom områden som rörelse- och 

stödjeapparaten, hjärt- och kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar som demens och 

Parkinson. Denna patientgrupp kan vara i behov av förflyttningsträning och hjälpmedel på 

olika sätt. Fysioterapeuter är ansvariga för utbildning inom förflyttningsteknik för annan 

vårdpersonal och att utbilda brukare och närstående inom olika diagnoser kopplat till 

funktion och rörelse (Fysioterapi: Profession och vetenskap, 2016). 

Genom att intervjua vårdpersonal om upplevelser av att arbeta med brukare i 

förflyttningsrelaterade situationer kan fysioterapeuter få en ökad förståelse om ämnet för att 

kunna utveckla förflyttningsutbildningar och optimera specifika moment i utbildningen.  

1.3  Evidens för förflyttningsutbildningar 

Att kurser i förflyttningskunskap bidrar till att reducera skador för personal i vården är 

omdiskuterat men beskrivs i flera studier (Nelson et al; 2006, Theis & Finkelstein; 2014, 

Yassi et al; 2001 mfl). I en studie påvisades att skador i samband med förflyttningar 

minskade hos brukarna, men även ekonomiska fördelar som en sänkning av 

sjukersättningsdagar och förlorade arbetsdagar för personalen på arbetsplatsen (Collins, Bell 

& Evanoff, 2014). En annan studie (Yassi et al, 2001) visade förbättringar i omvårdnaden av 

brukarna, mindre trötthet hos personalen samt mindre psykisk press hos den sistnämnda. 

Vidare beskrev Yassi et al (2001) att personal på vårdboenden hade en positiv inställning till 

förflyttningskunskap. Det framkom i en annan studie att vårdpersonalen upplevde en 

statushöjning av yrket som vårdbiträde efter utbildning i förflyttningsteknik vilket i sig skulle 

kunna leda till att fler söker sig till yrket (Nelson et al, 2006). En kvantitativ studie beskrev 

att förflyttningsutbildning i säker patientförflyttning ledde till minskade skador på 
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personalen på kort sikt (inom 1.5 år) men på lång sikt (2.5 år) fanns inte motsvarande 

minskning av skador (Theis & Finkelstein, 2014).  

Det har dock visats att utbildningar i manuella förflyttningstekniker inte varit så effektiva. 

Istället bör det satsas på evidensbaserade åtgärder som specifika protokoll för hur 

vårdpersonalen förflyttar en patient, en icke lyft-policy samt implementeringen av speciella 

team som arbetar mer fokuserat med just förflyttningar (Nelson & Baptiste, 2004).  

En enskild studie visar på att en ökad användning av mekaniska lyftar sänker 

muskuloskeletala symptom och skador hos vårdpersonal (Li, Wolf & Evanoff, 2004). I 

samma studie framförs att med korrekt utbildning i hur lyftarna används i samband med 

förflyttning av brukare kan sänka vårdpersonalens skador, sjukdagar, arbetsgivarens 

ersättningskostnader och vårdpersonalens muskuloskeletala symptom.  

 

I en översiktsartikel beskrivs att träning i att använda rätt lyftteknik (som är en del i somliga 

utbildningar för förflyttningsteknik) eller användning av rätt hjälpmedel i en 

förflyttningssituation inte gav något stöd för en reduktion av skador i ryggen eller långvarig 

inaktivitet kopplat till arbetsskador. Detta indikerar att situationen innehåller fler delar än 

att bara använda fysiska hjälpmedel eller rätt fysiskt handhavande vid arbetsskador inom 

förflyttningsteknik (Martimo, 2008). Forskningsläget är således delat kring om utbildningar i 

förflyttningsteknik leder till en positiv och förbättrad hälsa för vårdpersonal.  

 

1.4 Teoretiskt ramverk 

Svensk beteendemedicinsk förening (u.å.) definierar beteendemedicin ” …som det 

tvärvetenskapliga område som ägnas åt utveckling och integration av kunskap kring 

psykosociala, beteenderelaterade och biomedicinska frågor relevanta för hälsa och sjukdom 

samt för tillämpningen av denna kunskap för prevention, etiologi, diagnos, behandling och 

rehabilitering”. Ett beteende kan beskrivas som vad man gör, känner och tänker (Denison & 

Åsenlöf, 2013). Dessa delar samspelar och utgör fundamentet för hur brukare och 

vårdpersonal samverkar i situationer relaterade till rörelse och förflyttningar. Det är alltså 

inte bara rent fysiskt vad en brukare eller vårdpersonal gör, utan också vad de känner i en 

situation eller vad de tänker om en förflyttning.  

 

Det grundläggande perspektivet inom beteendemedicin är ett bio-psyko-socialt synsätt. Detta 

innebär att se till såväl de biologiska, psykologiska samt de sociala faktorerna vid beskrivning 

av en persons hälsa och välbefinnande (Engel GL, 1981). 

Utifrån ett biopsykosocialt perspektiv finns flera relevanta teorier som förklarar hur 

beteende, omgivning och medicinska faktorer hänger samman.  
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1.4.1 Socialkognitiv teori 

Centrala budskap inom den socialkognitiva teorin är samspelet mellan person, omgivning 

och personens beteende och hur dessa interagerar. Beteenden byggs upp av de 

föreställningar en person har av konsekvenser. Detta kan delas upp i två delar. 

Resultatförväntningar, som är personens förväntningar på ett visst beteende, samt 

värdeförväntningar; som är hur viktigt en person tycker det är att uppnå ett specifikt resultat. 

Self-efficacy är ett viktigt begrepp inom den socialkognitiva teorin. Self-efficacy kan beskrivas 

som “tilltron till att kunna utföra ett specifikt beteende i en specifik situation” (Bandura, 

1997). Detta är en viktig del för hur brukaren uppfattar sitt problem men också hur den tror 

sig klara av det. Self-efficacy kan vara viktigt för utfallet av en förflyttning. Desto säkrare 

vårdpersonalen känner sig för att genomföra momentet desto större chans blir att den blir av. 

Omgivningsfaktorer samspelar också med ovan beskrivna faktorer. Dessa kan delas in i 

sociala omgivningsfaktorer som kan vara arbetskamrater, vänner och familjemedlemmar 

men också fysiska omgivningsfaktorer som underlaget vi arbetar på, ljuset som finns i en 

lokal eller hjälpmedel som finns tillgängliga (Bandura, 1986).  

När en vårdpersonal skall genomföra en förflyttning styr flera av dessa beskrivna faktorer. 

Det kan också vara personliga faktorer som personens fysiska kapacitet. Styrka, balans och 

uthållighet är viktigt och högst individuellt. Hur omgivningen ser ut, vilka hjälpmedel som 

finns att tillgå samt understödsytan påverkar också. Slutligen spelar beteenden in. På vilket 

humör vårdpersonalen är, hur pass engagerad hen kan vara i förflyttningen är högst adekvat 

för hur resultatet blir.  

Slutligen beskrivs ofta begreppet social inlärning i den socialkognitiva teorin. Observation, 

eller modellinlärning är tillvägagångssätt en person kan arbeta med för att nå ett mål. Då 

observerar personen en modell som redan genomfört beteendet (Bandura, 1986). Detta är 

något som är viktigt ur ett utbildningsperspektiv. Att observera och lära av tydliga exempel 

för att nå ett så bra resultat som möjligt. Inom social inlärning framställs också begreppet 

”tutelage” som betyder undervisning, där ett ämne genom verbala förklaringar och 

instruktioner om tillvägagångsätt lärs ut (Denison & Åsenlöf, 2013). Detta kan vara genom 

riktade satsningar och utbildningar för att få yrkesgrupper att inhämta kunskap och 

förberedas inom ett specifikt ämne.   

1.4.2 Stress & Coping 

Stress och coping (Wenzel et al, 2002) som beskriver bemästring (coping) av påfrestande 

situationer som leder till stress. Denna stress utgörs av inre eller yttre faktorer och som i sin 

förlängning påverkar vårt fysiska och psykologiska välbefinnande. Copingstrategier som 

ingår i ett försök att bemästra stressorer kan delas upp i problemfokuserad coping och 

emotionsfokuserad coping. Problemfokuserad coping handlar om att hantera de faktiska 

problem som ger stress. Emotionsfokuserad coping är ett sätt att arbeta med de känslor som 

stressen ger och försöka kontrollera dessa (Wenzel et al, 2002). Stress påverkar människor 

på olika sätt. En del människor klarar de mest traumatiska händelser utan närmare 

påverkan, medan andra är mer känsliga för minsta stressor (Glanz, Rimer, Viswanath, 2008). 
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Personer som arbetar i ett människovårdande yrke skattar högre nivåer av samvetsstress än 

andra yrken. Samvetsstress kan beskrivas som den stress vårdpersonalen får av att känns sig 

otillräcklig i arbetet. Personal inom vården uppfattade i arbetssituationer med brukarna sitt 

samvete som ett stressutlösande hinder, emotionell utmattning, cynism samt att engagera sig 

i konflikter mellan anställda. Dessa delar skapade samvetsstress (Åhlin, 2015).  

Att ha ett hjälpande förhållningssätt och engagera sig för mycket i specifika 

förflyttningssituationer ger en tillfredställelse hos vårdpersonalen men kan i det långa loppet 

vara bidragande till stress och bidra till att passivisera brukaren som inte får chansen att 

använda sin kropp aktivt vid förflyttningsrelaterade situationer. När vårdpersonalen utför 

arbetsuppgifter baserat på emotioner utför man fler insatser till brukaren vilket gör att 

brukaren inte får prova själv, vilket leder till passivisering (Åhlin, 2015).  

 

1.5 Problemformulering 

Personer som arbetar inom hälso -och sjukvården har en påfrestande arbetssituation. Den 

karaktäriseras av fysiskt belastande faktorer som tung arbetsbelastning, felaktiga och 

monotona arbetsställningar samt tunga lyft. Även psykosociala faktorer som stress, felaktig 

arbetsmiljö och bristfällig stöttning bidrar till den försämrade hälsan. Föreskrifterna (AFS 

2012:2) redogör för hur en arbetsgivare skall göra arbetstagaren förberedd för sina 

arbetsuppgifter. Arbetstagaren ska ha tillräckliga kunskaper om lämpliga arbetsställningar 

och arbetsrörelser, hur tekniska hjälpmedel ska hanteras, vilka risker som finns gällande 

felaktiga arbetsställningar/arbetsrörelser och vad manuella felhanteringar kan innebära för 

kroppen. I en förflyttning styrs vårdpersonalen av flera faktorer som personliga faktorer 

(fysiska/psykiska), omgivningsfaktorer (social omgivning/fysisk omgivning) och beteende. 

Forskningsläget är delat kring om utbildningar i förflyttningsteknik leder till en positiv och 

förbättrad hälsa för vårdpersonal. Vidare saknas det kunskap om hur vårdpersonalen 

upplever sig kunna ta till sig och använda den kunskap de får med sig vid 

förflyttningsutbildningar. För att fysioterapeuter ska kunna utveckla utbildningen behövs 

därför en ökad kunskap om vårdpersonalens uppfattningar och upplevelser.  

 

2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka vårdpersonalens eventuella upplevda 

förflyttningsrelaterade beteendeförändringar och eventuella hinder för beteendeförändring 

minst ett år efter avslutad utbildning i förflyttningsteknik. 
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3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 

Studien var en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Slutsatser erhölls från de 

erfarenheter deltagarna beskrev gällande deras eventuella beteendeförändringar. Ansatsen 

var induktiv vilket innebär en förutsättningslös analys av text vilket gav en subjektiv analys 

av människors svar i ett visst sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

 

3.2 Urval 

Studien har genomförts utifrån ett ändamålsenligt urval för att matcha den kvalitativa 

ansatsen. Sex deltagande vårdpersonal inom en mellansvensk kommun rekryterades till 

studien. Samtliga deltagare var kvinnor i åldern 30 – 50 år med minst fem års 

yrkeserfarenhet inom vård och omsorg och att arbeta med äldre inom särskilt boende, 

korttidsboende och hemsjukvård.   

3.2.1 Inklusionskriterier 

Vårdpersonal som deltagit i förflyttningsutbildningen som en mellansvensk kommun 

genomförde första gången 2014. Deltagarna som rekryterades skulle ha liknande 

arbetsuppgifter som när de genomgick utbildningen, det vill säga vårdrelaterade uppgifter 

med förflyttningsmoment. Det skulle även ha gått minst ett år efter avslutad utbildning 

därför att författarna var intresserade av att se eventuella upplevda beteendeföringar och 

hinder för beteendeförändring. Vårdpersonalen skulle också tala svenska samt uttryckt 

samtycke till att vara med i studien.  

3.3 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer med sex frågeställningar samt några följdfrågor (se bilaga A) 

för att matcha syftet genomfördes. Frågeställningarna involverade områden som upplevd 

arbetstyngd i förflyttningsmomentet, användning av hjälpmedel, förflyttningsteknik och 

eventuella kroppsliga besvär. Intervjuerna har ägt rum minst 1 år efter avslutad 

förflyttningsutbildning. 

 

Frågeställningarna användes som bas genom varje intervju och var utformade efter den 

socialkognitiva teorin med fokus på individ, omgivning och beteende. Dessa frågor användes 

som en förlängning av syftet och gav en grund att diskutera. Intervjuerna startade alltid med 

en enklare öppningsfråga (se bilaga A) som var tänkt att få vårdpersonalen att känna sig 
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bekväm och komma igång och prata. 

 

Öppna frågor användes genomgående i intervjuerna så att vårdpersonalen kunde uttrycka sig 

fritt genom hela samtalet (Patel & Davidson, 2011). 

3.4 Tillvägagångssätt  

Båda författarna var delaktiga i alla sex intervjuer. Ena författaren ansvarade för tre 

intervjuer och fokuserade mer på huvudfrågorna medan den andra författaren tog noteringar 

och ställde följdfrågor. Sen bytte författarna uppgifter de resterande tre intervjuerna. Alla 

intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Intervjuerna varierade i längd mellan 18-30 

minuter.  

3.4.1 Rekrytering 

Författarna träffade verksamhetschefen för Rehabiliteringsenheten där intervjuerna i 

huvudsak har skett. Där skrev verksamhetschefen på intyget gällande godkännande av 

studien. Kontaktpersonen för studien valde ut lämpliga avdelningar i samråd med 

författarna. Där kom författarna fram till att i huvudsak två olika avdelningar skulle väljas ut 

vilket gav en spridning gällande särskilt boende och hemsjukvård. Efter detta kontaktades 

verksamhetschef på varje arbetsplats där lämplig vårdpersonal valdes ut av verksamhetschef, 

mycket beroende på vem som kunde ställa upp på intervju då vårdpersonalen också arbetade 

de dagar de blev intervjuade. När sex lämpliga deltagare valts ut skickades ett 

informationsbrev per mail ut till dessa och samtliga tackade ja till att delta i studien (bilaga 

B). 

3.5 Dataanalys 

En induktiv ansats försäkrades genom en förutsättningslös analys av data som baserades på 

vad deltagarna svarade på i de semistrukturerade frågorna utifrån sina upplevelser. Det 

manifesta innehållet i en text är det uppenbara, textnära och som lätt kan beskrivas i 

kategorier. Detta ger en lägre grad av tolkning. I denna rapport har författarna använt en 

induktiv manifest analys. Data i de olika stegen analyserades gemensamt, intervju för 

intervju för att på ett så säkert sätt kunna nå konsensus om det manifesta innehållet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna transkriberades ordagrant. 

Meningsbärande enheter, som är delar av texten relevanta i förhållande till syftet, lyftes ut.  

Vidare kondenseras de meningsbärande enheterna för att sammanfatta de viktiga delarna 

och korta ned texten. Dessa fick därefter en kod som speglade innehållet på ett textnära sätt 

(se tabell 1). Koder är en sorts beteckning eller etikett som kort beskriver en menings innehåll 

och bestod av enstaka ord eller meningar. Koderna sorterades sedan in i kategorier och 

underkategorier för att hitta mönster i texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
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Tabell 1. Exempel från analysprocessen. 

Meningsbäran

de enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Underkateg

ori 

Kategori 

Ah det fick vi 

lära oss på 

utbildningen 

och sen att man 

kan lägga den 

diagonalt över 

ryggen eller 

rumpan och sen 

att man hjälper 

till att få det 

naturliga gång 

uppresnings… 

eller vad man 

säger. 

Ja det har vi lärt 

oss på 

utbildningen att 

man kan lägga 

vårdbältet 

diagonalt över 

ryggen eller 

rumpan och 

hjälper till att få 

det naturliga 

uppresningsmönst

ret. 

Använder 

vårdarbältet för att 

få till det naturliga 

uppresningsmönst

ret. 

Medvetenhet 

om specifika 

hjälpmedels 

påverkan på 

förflyttningar 

Hjälpmedels 

påverkan på 

förflyttningsrelater

ade situationer 

Men jag kan ju 

säga att jag 

tycker att jag 

tänker mer 

faktiskt på att 

använda 

hjälpmedel än 

vad jag kanske 

gjorde tidigare. 

Jag tänker på att 

använda 

hjälpmedel mer än 

tidigare. 

Använder mer 

hjälpmedel. 

Medvetenhet 

om specifika 

hjälpmedels 

påverkan på 

förflyttningar 

Hjälpmedels 

påverkan på 

förflyttningsrelater

ade situationer 

 

3.6 Etiska överväganden 

Studien har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets codex (2017). Den stipulerar att 

deltagare i vetenskapliga studier skall skyddas mot eventuella intrång i den personliga 

integriteten. Deltagarna hade innan intervjuerna fått ta del av ett informationsbrev där de 

informerats om studiens syfte och hur intervjuerna gick till. I brevet fanns även information 

om att man när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan vidare motivering. 

Det var viktigt att deltagarna förblev anonyma gentemot sin arbetsplats för att de inte skulle 

påverkas av chefer och andra kollegor, vilket inte var möjligt i vår studie. Idégivaren till 
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studien var utbildningsansvarig och i och med att vi genomförde denna studie blev det också 

en form av utvärdering på dennes arbete. För att detta inte skulle påverka de anställdas svar 

vid intervjuerna så visste bara författarna exakt vilka som deltog i studien. 

 

Deltagarna var vid intervjutillfället inte anonyma, men väl i studien avidentifierades 

deltagarnas svar och personuppgifter behandlades konfidentiellt. Dataanalys har lästs och 

analyseras av författarna, handledare och examinator. Men endast studiens författare visste 

vilka svar som gavs av vilken person. Obehöriga har inte haft tillgång till konfidentiella 

uppgifter som behandlas i studien. Enhetscheferna på respektive avdelning har varit 

delaktiga i urvalet av deltagare och vet således om vilka som deltagit i studien. Resultatet 

presenterades däremot så att ingen enskild individ kunde spåras till enskilda svar. 

 

Det finns alltid en risk i att intervjua anställda om faktorer som involverar deras vardag på 

arbetet. Det kan komma fram kritik mot arbetsgivare i intervjuerna som kan påverka den 

anställdas situation på jobbet. Detta motverkades genom att som tidigare nämnts presentera 

resultatet anonymt.   
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4  RESULTAT 

Syftet med studien var att undersöka vårdpersonalens upplevda förflyttningsrelaterade 

beteendeförändringar och eventuella hinder för beteendeförändring ett år efter genomförd 

förflyttningsutbildning. I vår analys finns fyra kategorier som beskriver områden som 

vårdpersonalen uttrycker i relation till beteendeförändring och eventuella hinder för 

beteendeförändring. Dessa är ” Ändrat ergonomiskt förhållningssätt”, ”Medvetenhet om egna 

emotioner och brukarens påverkan vid förflyttningar”, ” Hur omgivningen hindrar och 

underlättar tillämpandet av det som man lärt sig på förflyttningsutbildningen” samt ” 

Hjälpmedels påverkan på förflyttningsrelaterade situationer” (tabell 2).   

Tabell 2. Resultat av analysen 

Underkategori Kategori 

Medvetenhet om den egna kroppens 

betydelse i förflyttningsmoment 

 

Ändrat ergonomiskt förhållningssätt  

Kroppsbelastning och smärta 

Vårdpersonalens emotioners påverkan på 

förflyttningsarbetet 

 

Medvetenhet om egna emotioner och 

brukarens påverkan vid förflyttningar Medvetenhet om brukarens påverkan i 

förflyttningsmoment  

Sociala omgivningsfaktorers betydelse för 

tillämpning av ny kunskap efter 

förflyttningsutbildning 

 

 

Hur omgivningen hindrar och underlättar 

tillämpandet av det som man lärt sig på 

förflyttningsutbildningen  
Fysiska omgivningsfaktorers påverkan på 

förflyttningsrelaterade arbetssituationer 

Medvetenhet om specifika hjälpmedels 

påverkan på förflyttningar 

 

 

Ökad kunskap och användning av hjälpmedel 
Förbättrad kunskap om hjälpmedel leder till 

enklare kommunikation med 

Fysioterapeut/Arbetsterapeut  
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4.1 Ändrat ergonomiskt förhållningssätt  

Det framkom i intervjuerna att vårdpersonalen blivit mer medvetna om den egna kroppens 

betydelse i förflyttningsmoment samt att den upplevda kroppsbelastningen hade minskat.  

4.1.1 Medvetenhet om den egna kroppens betydelse i förflyttningsmoment 

En återkommande upplevelse som nämns hos vårdpersonalen är att dessa efter utbildningen 

tänker mer på hur den egna kroppen kan användas för att underlätta förflyttningar och 

undvika onödig belastning. Det framkommer under intervjuerna att vårdpersonalen har 

ändrat sitt sätt att använda sin egen kropp genom att utnyttja tyngdöverföringar vid 

förflyttningar. Vårdpersonalen nämner också att försöka tänka på att jobba mer med benen 

och hur de förflyttar sina fötter. 

”När jag använder draglakan så tänker jag på att få med mig min egen kropp i rörelsen, istället 

för att använda styrkan som man gjorde tidigare.” Vårdpersonal 1 

”Tidigare stod man med rak rygg och böjde sig. Nu tänker man på att böja knäna och luta sig 

tillbaka för att slippa smärta.” Vårdpersonal 6 

Det framkommer att vårdpersonalen nu tänker mer på att kroppen ska hålla och hur de ska 

arbeta för att slippa skador på sin egen kropp. En deltagare säger att hon tänker på hur hon 

står för att inte göra sig illa och när hon ska göra förflyttningar där utrymmet är begränsat, 

som i t.ex. badrum, så tänker hon lite extra på hur man kan arbeta för att inte skada sig.  

”Man tänker på hur man står för att inte göra sig illa. När man kommer in i ett badrum ser 

man om det är trångt eller om det finns gott om plats. Då planerar man och lägger upp vad 

man kommer att göra.” Vårdpersonal 5 

En annan åsikt var att vårdpersonalen efter utbildningen blivit mer medveten om sin 

kroppsställning och hur man arbetar ergonomiskt. Flera i vårdpersonalen påtalar vikten av 

att jobba med armarna nära kroppen och inte hamna i ytterlägen. Vårdpersonalen tänker 

även på att inte vrida överkroppen när de exempelvis hjälper en brukare från liggande till 

sittande position.  

”Efter utbildningen tänker man på det här med kroppsställningar också.” Vårdpersonal 1 

4.1.2 Kroppsbelastning och smärta 

Det beskrevs att vårdpersonalen hade en upplevelse av att smärtan hade minskat och att 

belastningen på den egna kroppen var mindre efter förflyttningsutbildningen. Men det fanns 

också röster som sa att belastningen på den egna kroppen inte hade ändrats nämnvärt. Vad 

det berodde på var svårt att säga enligt vårdpersonalen.  
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”Alltså jag har ju mindre ont alltså i nacke och armar och jag belastar ju min kropp mindre en 

vad jag gjorde tidigare.” Vårdpersonal 6 

 

” Belastningen på kroppen i samband med förflyttningar har blivit mindre. Osäker dock om 

det beror på utbildningen eller att jag arbetar med piggare brukare.” Vårdpersonal 5 

 

4.2 Medvetenhet om egna emotioner och brukarens påverkan vid 

förflyttningar 

Vårdpersonalen nämnde att medvetenhet om egna emotioner och brukarens påverkan 

påverkade förflyttningsmoment. Brukaren kunde integreras i förflyttningen. 

4.2.1 Vårdpersonalens emotioners påverkan på förflyttningsarbetet 

Vad en person hade för emotioner och hur den personen agerade utifrån dessa 

förutsättningar styrde förflyttningsarbetet till viss del. Det framkom att vårdpersonalen 

kände sig säkrare efter genomgången förflyttningsutbildning.  

”Jag känner mig säkrare när jag arbetar med förflyttningar i och ur sängen” Vårdpersonal 5 

”Ja jag känner mig säkrare och vi är ju bättre förberedda för alla ordinarie personal har ju gått 

den utbildningen.” Vårdpersonal 6 

Andra åsikter var att stress påverkade förflyttningsarbetet. Var vårdpersonalen stressad blev 

arbetsmomentet påverkat till det sämre, oberoende av hur lång tid förflyttningen tog. 

”Ibland går det snabbt hos en brukare och ibland tar det längre tid. En del dagar kan det bli 

väldigt stressigt.” Vårdpersonal 1  

4.2.2 Medvetenhet om brukarens påverkan i förflyttningsmoment 

Något som framkommer i intervjuerna är att vårdpersonalen har blivit mer medveten om att 

brukaren kan integreras i olika förflyttningsmoment. Här pratar de om att få brukaren mer 

delaktig i förflyttningar genom att tänka på det naturliga rörelsemönstret och på så sätt på 

brukaren att hjälpa sig själv. Detta gör att de underlättar sin egen situation som vårdpersonal 

samtidigt som brukaren tillåts vara aktiv. En ur vårdpersonalen tar upp ett exempel på när de 

ska hjälpa en brukare från sittande till stående. Då är det viktigt att få brukaren att böja sig 

framåt vilket kommer underlätta förflyttningen för både brukare och vårdpersonal. Detta var 

något de fick lära sig i utbildningen och som kommit till användning i arbetet. 
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”Det jag tog till mig mest var när vi pratade om brukarens naturliga förflyttning. Vi pratade om 

hur man kan få brukaren att hjälpa sig själv genom att få till det naturliga rörelsemönstret.” 

Vårdpersonal 3 

”Man jobbar mer med benen och tänker på att låta brukaren vara aktiv.” Vårdpersonal 2 

 

4.3 Hur omgivningen hindrar och underlättar tillämpandet av det som 

man lärt sig på förflyttningsutbildningen 

Vårdpersonalen beskriver under intervjuerna att det finns flera faktorer i omgivningen, både 

fysiska och sociala, som kan påverka deras arbete med förflyttningsrelaterade situationer. 

Detta kan gälla faktorer både som försvårar och förenklar arbetet. Men det kan även handla 

om faktorer som gör att vårdpersonalen inte kan eller behöver använda de kunskaper man 

lärt sig under utbildningen. 

4.3.1 Sociala omgivningsfaktorers betydelse för tillämpning av ny kunskap efter 

förflyttningsutbildning 

Något som påverkar vårdpersonalens arbete vid förflyttningar av brukare är de kollegor 

vårdpersonalen arbetar med. De beskrev betydelsen av att arbeta med kollegor som också 

deltagit i utbildningen och lärt sig samma underlättande tekniker. Detta gör att 

vårdpersonalen har lättare för att planera förflyttningar tillsammans och att de kan påminna 

varandra om vad det egentligen var man hade fått med sig från utbildningen.  

”Vi påminner ju varandra för det första. Och när bägge kan en förflyttning. Så blir det ju 

mycket lättare för oss och för den vi hjälper också.” Vårdpersonal 6 

”Nu planerar vi förflyttningsarbetet mer tillsammans och går igenom hur vi ska göra och vad 

målet är.” Vårdpersonal 3 

 

Förutom kollegor nämns även brukaren och dess egenskaper som en viktig påverkande faktor 

vid förflyttningar. En åsikt som tas upp är att vårdpersonalen arbetar lika och inte behöver 

använda sig av de hjälpmedel och tekniker som lärts ut vid utbildningen. Detta beror på att 

deras brukare är så pigga och klarar av hela eller delar av många förflyttningar på egen hand. 

Men brukare kan även försvåra förflyttningar och exempel tas upp där man nämner att det är 

svårt att applicera det vårdpersonalen lärt sig i situationer med stökiga brukare.  

”Jag arbetar lika med förflyttningar eftersom vi har så lite svåra förflyttningar i vår grupp.” 

Vårdpersonal 4 
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”Vid situationer med stökiga brukare så hjälper knappt någonting av det man lärt sig. Då 

måste man motarbeta brukaren och oftast är det vi lärt oss baserat på att brukaren kan lyssna 

lite också.” Vårdpersonal 1 

4.3.2 Fysiska omgivningsfaktorers påverkan på förflyttningsrelaterade 

arbetssituationer 

Vårdpersonalen beskriver även fysiska omgivningsfaktorer som finns i den miljö där de utför 

sitt arbete. Dessa faktorer kan upplevas som hinder för att arbeta på det sätt som 

utbildningen lär ut. Det kan vara exempelvis trånga utrymmen där en viss förflyttning ska 

genomföras som gör att vårdpersonalen inte kan använda de hjälpmedel som man borde eller 

arbeta på ett ergonomiskt sätt. Dessa situationer uppstår framför allt när vårdpersonalen 

arbetar mot brukare i ordinärt boende.  

”När man är hemma hos en brukare som har ett litet duschutrymme eller toalett då kan man 

inte ta med hjälpmedel.” Vårdpersonal 5 

4.4 Ökad kunskap och användning av hjälpmedel 

Hjälpmedelsanvändningen har ökat hos den tillfrågade vårdpersonalen både vad det gäller 

specifika hjälpmedel som används vid förflyttningsrelaterade situationer med brukaren men 

också en mer generell förståelse av hjälpmedels påverkan på förflyttningsarbetet.  

4.4.1 Medvetenhet om specifika hjälpmedels påverkan på förflyttningsarbetet  

Vårdpersonalen beskrev att förståelsen för användningen av hjälpmedel efter genomgången 

förflyttningsutbildningen hade ökat. Detta genom att använda flera hjälpmedel, ett ökat 

intresse av att ta reda på vilka hjälpmedel som finns, ta kontakt med ansvariga när behovet 

om hjälpmedel uppstod samt ökat sin generella kunskap om hjälpmedel. Allt detta gav en 

förståelse för hur hjälpmedlet kunde vara en del i att bespara kroppen från belastning.  

 

”Vi försöker utnyttja alla hjälpmedel som finns och kan underlätta. Det känns som vi jobbar mycket 

mer med det nu.” Vårdpersonal 2  

Olika hjälpmedel som kan bidra till att underlätta en förflyttning beskrivs av vårdpersonalen. 

Den hjälpmedelsanvändning som används inkluderar strumppådragare, strumpavtagare, 

vårdarbälten, lyftskynken, stålyft, glidduk, 2way och 4way glidlakan. Det framkom att 

användningen av strumppådragare var ett substitut för att använda armarna och på så vis 

minska belastningen på den egna kroppen.  

 

”Man har fått mycket tips om strumppådragare och liknande hjälpmedel. Då behöver man inte dra lika 

mycket med händerna.” Vårdpersonal 2 

 

Att användningen av stålyftar ökat framkom i intervjuerna. Detta för att underlätta 
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förflyttningen när vårdpersonalen arbetade med en tyngre brukare. Ofta var det i situationer 

när hygienrelaterade arbetsuppgifter genomfördes. Då kunde de sköta hygienuppgifterna 

utan att behöva också hålla i brukaren. Detta gav en bättre ergonomi och gjorde det möjligt 

för vårdpersonalen att orka genomföra förflyttningen och arbetsmomentet.  

 

”Nu fick vi ju tillgång till en.. till en brukare som inte orkar stå längre. Då vart det lättare att sköta han 

stående. Och tvätta nedre.” Vårdpersonal 6 

 

”Använder lyft tidigare i kontakten med brukaren.” Vårdpersonal 5  

4.4.2 Förbättrad kunskap om hjälpmedel leder till snabbare kontakt med 

fysioterapeut/arbetsterapeut  

Att kontakten med fysioterapeut/arbetsterapeut när det gäller hjälpmedelsrelaterade frågor 

hade ökat var tydlig genom intervjuerna. Vårdpersonalen beskrev att själva kontakten nu 

togs tidigare för att diskutera ett behov av ett hjälpmedel. Detta var ett led i att de nu visste 

vilka hjälpmedel som fanns och då kunde ligga till grund för en diskussion i kontakten med 

ansvarig över hjälpmedlen. En annan upplevelse var att kunskapen var bättre om hjälpmedel 

i relation till svårare brukare. När situationer som involverade svårare brukare, det vill säga 

rent praktiskt en svårare förflyttning, visste och kunde vårdpersonalen nu oftare begära in 

rätt hjälpmedel för att kunskapsnivån om hjälpmedel var högre.  

 

”Nu vet jag vad som finns och det leder till att jag snabbare frågar efter hjälpmedel” Vårdpersonal 3 

 

”Vi begär hjälpmedel på en gång när det flyttar in någon ny brukare” Vårdpersonal 6 
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka vårdpersonalens upplevda förflyttningsrelaterade 

beteendeförändringar och eventuella hinder för beteendeförändring ett år efter avslutad 

utbildning i förflyttningsteknik. Sex kvalitativa intervjuer har genomförts med vårdpersonal 

som genomgått den förflyttningsutbildning som en mellansvensk kommun höll för sina 

anställda. 

Beteendeförändringar och hinder för beteendeförändringar identifierades inom fyra 

kategorier. Inom den första kategorin ”Ändrat ergonomiskt förhållningssätt” kunde två 

underkategorier bildas. Dessa var medvetenhet om den egna kroppens betydelse för 

förflyttningsmoment och kroppsbelastning och smärta.  

Inom den andra kategorin ”Medvetenhet om egna emotioner och brukarens påverkan vid 

förflyttningar” kunde två underkategorier bildas. Dessa var ”Vårdpersonalens emotioners 

påverkan på förflyttningsarbetet” och ”Medvetenhet om brukarens påverkan i 

förflyttningsmoment”.  

I den tredje kategorin ”Hur omgivningen hindrar och underlättar tillämpandet av det som 

man lärt sig på förflyttningsutbildningen” kunde två underkategorier bildas. Dessa var 

”Sociala omgivningsfaktorers betydelse för tillämpning av ny kunskap efter 

förflyttningsutbildning” och ”Fysiska omgivningsfaktorers påverkan på 

förflyttningsrelaterade arbetssituationer”.  

Den fjärde kategorin ”Ökad kunskap och användning av hjälpmedel” kunde delas upp i tre 

underkategorier. Dessa var ”Medvetenhet om specifika hjälpmedels påverkan på 

förflyttningar”, ”Ökad förståelse av hjälpmedels betydelse för förflyttningar” och ”Förbättrad 

kunskap om hjälpmedel leder till enklare kommunikation med fysioterapeut/arbetsterapeut”.  

5.2 Resultatdiskussion 

Vårdpersonalen upplevde flera beteendeförändringar efter genomgången utbildningen i 

förflyttningsteknik. Mindre belastning som ledde till färre skador var en återkommande åsikt 

som förekom i intervjuerna. Theis & Finkelstein (2014) beskriver en minskad skadebild hos 

vårdpersonalen efter genomgången förflyttningsutbildning inriktad på patientsäkerhet. Yassi 

et al (2001) beskrev förbättringar hos brukaren gällande förflyttningar som ledde till mindre 

trötthet och mindre psykisk press hos vårdpersonalen.  

I vår studie framkom det också att det inte skett någon upplevd skillnad i belastning på den 

egna kroppen. Vad detta berodde på var svårt att säga. Kanske berodde det på 

förflyttningsutbildningen, kanske berodde det på att de gick hem till piggare brukare, kanske 

något annat. Detta följer budskapet i Martimos (2008) översiktsartikel. Det är svårt att säga 
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vad en förflyttningsutbildning leder till. Enligt Martimo (2008) kan inte slutsatser dras att 

träning i att förflytta en brukare med eller utan förflyttningshjälpmedel leder till minskade 

ryggsmärtor eller funktionsrelaterade skador till rörelse – och stödjeapparaten.  

 

Andra ur vårdpersonalen beskrev att de upplevde en minskad belastning som ledde till 

mindre smärta efter förflyttningsutbildningen. I Li et al (2004) sågs att en ökad användning 

av mekaniska lyftar samt adekvat upplärning av dessa lyftar sänkte muskuloskeletala 

symptom och skador hos vårdpersonalen. Denna studie var dock en kvantitativ studie som 

tittade på effekter före och efter intervention med mekaniska lyftar och ökad tillgänglighet av 

dessa. Vår studie gav ökade upplevelser av en minskad belastning som dock måste påpekas är 

kvalitativ och tittar på upplevelser snarare än effekter av intervention.  

I kategorin ”Att förstå och tro på sin egen kunskap och hur den påverkar förflyttningar” 

diskuterar personalen att man fått en ökad kunskap om att brukaren kan involveras i olika 

förflyttningsmoment. Detta var något vårdpersonalen tidigare inte hade reflekterat över och 

som vårdpersonalen upplevde hade förenklat deras arbete. Att detta är en viktig del att ta upp 

vid förflyttningsutbildningar är också något som får stöd i forskningen. Kindblom (2009) 

nämner att det är en viktig del att ta upp vad naturligt rörelsemönster egentligen är och hur 

det kan implementeras vid förflyttningar för att få brukaren så aktiv som möjligt. Vår studie 

visar på att det naturliga rörelsemönstret är något som vårdpersonalen tagit till sig från 

utbildningen i förflyttningsteknik. 

 

 Under intervjuerna framkom också att vissa av vårdpersonalen endast arbetade mot brukare 

som var pigga och mer självgående och inte i behov av lyftar, olika draglakan eller hjälpmedel 

för att öka säkerheten i förflyttningsmomenten. Att arbeta med naturligt rörelsemönster och 

muntlig kommunikation föll sig därför naturligt när vårdpersonalen arbetade mot friskare 

brukare. Att utbilda personer i förflyttningsteknik som sen inte arbetar i situationer som 

involverar moment från denna förflyttningsutbildning, kan ge felaktigt riktade åtgärder. Ett 

alternativ till detta skulle istället kunna vara att rikta utbildningen utifrån arbetsområde och 

då tillvarata de specifika frågor som finns i de olika inriktningarna, inom vård och omsorg 

som arbetar med förflyttningar. Ett särskilt boende eller korttidsboende ställs för olika 

utmaningar jämfört med rehabilitering hos brukare i hemmet, så kallad, hemsjukvård. Detta 

borde då speglas i förflyttningsutbildningen. 

I studien beskrev vårdpersonalen också olika former av ökad säkerhet i 

förflyttningsrelaterade situationer. Det kunde vara i arbetet med en kollega i en viss 

förflyttningssituation där vårdpersonalen skulle föra brukaren i och ur sängen. Annan 

vårdpersonal beskrev den upplevda minskade belastningen på kroppen efter genomförd 

förflyttningsutbildning och att de numera arbetar på ett annat sätt. Att vissa av 

vårdpersonalen upplevde sig säkrare efter förflyttningsutbildningen och också kände att 

belastningen hade minskat på den egna kroppen, är positiva delar av 

förflyttningsutbildningen. Detta kan överföras till begreppet ”self-efficacy” som inom den 

socialkognitiva teorin beskriver ”tilltron till att kunna utföra ett specifikt beteende i en 

specifik situation” (Bandura, 1997). Self-efficacy hade alltså ökat för förflyttningsrelaterade 

situationer upplevde vårdpersonalen.  
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Vårdpersonalen beskrev också stress i relation till förflyttningsrelaterade situationer. Att 

stress kunde påverka hanteringen och hur de arbetade med brukare. Stökiga brukare var ett 

exempel på en stressfull situation då det var omöjligt att applicera något från 

förflyttningsutbildningen och detta stod då i vägen för en möjlig beteendeförändring. Då fick 

de koncentrera sig på att hålla brukaren lugn och i vissa fall bara avbryta en tänkt 

förflyttning. Stress & coping (Wenzel et al, 2002) beskriver copingstrategier för att hantera 

situationer som är stressande utifrån problemfokuserade strategier eller emotionsfokuserade 

strategier. Att arbeta med problemfokuserade strategier som att inrikta sig på att lösa 

problemet skulle kunna vara en del av en förflyttningsutbildning. Till exempel skulle de 

kunna fokusera på det fysiska handhavandet, avbryta det de gör och följa en given 

arbetsordning eller göra ett tankestopp. Arbetsgivaren skulle också kunna integrera 

emotionsfokuserade strategier som ger arbetstagaren förutsättningar för att hantera sina och 

andras känslor vid en stressfull situation. Till exempel genom stöd och briefing från kollegor. 

Detta är delar som en förflyttningsutbildning skulle kunna inkludera för att rusta och 

förbereda arbetstagare. Enligt Tedeschi & Calhoun (2004) är socialt stöd viktigt från familj, 

kollegor och vänner vid en stressfull situation. Att då upprätta en plan för hur vi stöttar 

varandra kan då också vara värdefullt för att hantera stressfulla situationer. Med detta 

integrerat i utbildningen skulle dessa hinder för beteendeförändring också kunna minska.  

Arbetsmiljölagen (kap 3:4) skriver att arbetstagaren skall vara med och planera arbetet för en 

god arbetsmiljö gemensamt med arbetsgivaren. I intervjuerna framkommer att 

vårdpersonalen vid behov tar kontakt med arbetsgivaren och ansvarig fysioterapeut eller 

arbetsterapeut och därmed är med i planeringen av en brukare gällande hjälpmedel som kan 

underlätta förflyttningen. Detta är något positivt och ett bra exempel på när denna 

samverkan fungerar, kanske med hjälp av förflyttningsutbildningens påverkan.  

En ökad upplevd användning av bland annat glidlakan, vårdarbälten och lyftar var något som 

vårdpersonalen beskrev i intervjuerna. Detta är något som en översiktsartikel beskriver är 

evidensbaserade åtgärder i förflyttning av brukare. Vidare hävdar översiktsartikeln att lyftar, 

turner, glidlakan, vårdarbälten, höj – och sänkbara sängar är något som alla vårdinrättningar 

som hanterar brukare borde ha (Hignett, 2003). Vårdpersonalen beskrev också i vår studie 

att de hade fått en ökad generell uppfattning om vilka hjälpmedel som fanns tillgängliga och 

vad dessa betydde för förflyttningar. 

Att hjälpmedelsanvändningen hade ökat efter förflyttningsutbildningen var en tydlig 

upplevelse bland vårdpersonalen. Specifika hjälpmedel inom manuell hantering av brukare 

som glidlakan och strumppådragare upplevdes som vanliga hjälpmedel som vårdpersonal 

använde numera. Att denna användning ökar är något positivt. Att få brukarna mer delaktiga 

i arbetsmomentet minskade den upplevda belastningen på arbetstagaren vilket eventuellt 

leder till mindre skador. Att inte lyfta en brukare utan använda hjälpmedel är något som 

också får stöd i tillgänglig forskning (Nelson & Baptiste, 2006). Viktigt är då att 

vårdpersonalen tar varje tillfälle som är möjlig utifrån situationen och tränar på att använda 

dessa hjälpmedel för att underlätta belastningen på den egna kroppen. 

Vårdpersonalens upplevda förflyttningsrelaterade beteendeförändringar kan kopplas till 

individfaktorer, beteendefaktorer och omgivningsfaktorer enligt den socialkognitiva teorin.  
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Vårdpersonalen hade tidigare haft en ansträngd arbetssituation på grund av en hög 

arbetsbelastning och arbetsmängd. Genom att använda specifika hjälpmedel och en ökad 

förståelse för hur hjälpmedel kan påverka en förflyttningssituation kunde ett mer skonsamt 

arbete utföras. Genom att identifiera beteendefaktorer uppkom nya sätt att tänka kring 

brukarens påverkan på förflyttningssituationen, ergonomi i relation till förflyttningar och 

snabbare kontakt med fysioterapeut/arbetsterapeut. Att nu kunna använda brukaren i 

förflyttningen på ett annat sätt och integrera hen i förflyttningen genom att i vissa fall låta 

brukaren vara aktiv där vårdpersonalen var stöttande och gav muntliga instruktioner var 

positiva exempel på beteendeförändring. Omgivningsfaktorer involverade situationer där den 

fysiska miljön var begränsad för att genomföra en beteendeförändring. Ofta var fallet en 

trång arbetsyta där hjälpmedel inte kunde föras in och där istället belastningen fick läggas på 

den egna kroppen då en manuell förflyttning fick ske. Sociala omgivningsfaktorer där 

vårdpersonalen beskrev vikten av att påminna varandra om förflyttningsutbildningen och på 

så vis repetera viktiga delar gjorde att vårdpersonalen genomförde beteendeförändringar. Att 

repetera viktiga inslag av en utbildning och lyssna eller inspireras av en arbetskollega som i 

detta fall, kallas inom den socialkognitiva teorin för modellinlärning (Bandura, 1986). Många 

pratade vidare om bristen på hjälpbehövande brukare (det vill säga sociala 

omgivningsfaktorer) som kunde utföra många arbetsuppgifter själva vilket gjorde att tekniker 

och hjälpmedel som tagits upp under förflyttningsutbildningen vart överflödiga.  

I den socialkognitiva teorin ingår begreppet ”tutelage” (Bandura, 1986) som kan beskrivas 

som undervisning. Detta är ett begrepp som ingår i teorins centrala delar som kallas social 

inlärning som ofta sker genom observation. Vårdpersonalen beskrev upplevelser kring en 

större kunskap inom förflyttningsrelaterade områden som till exempel ergonomi och 

hjälpmedelsanvändning. En förflyttningsutbildning är alltså ett utmärkt exempel på den 

sociala inlärningen. Där undervisning om ett givet ämne, i detta fallet förflyttningsteknik 

varvas med exempel på hur en förflyttning ska gå till (modellinlärning) möjliggör 

förutsättningar för ett effektivt lärande som i vår studie, till viss del gett upplevda 

beteendeförändringar.  

 

5.3 Metoddiskussion 

Studien bygger på en kvalitativ ansats. Detta är mest lämpligt eftersom syftet är att 

undersöka vårdpersonalens upplevda beteendeförändringar efter genomförd utbildning i 

förflyttningskunskap. Upplevelserna är subjektiva och går inte att kvantifiera, och passar 

således in i vår studie. Eftersom vi intervjuat personer som deltagit i kursen för minst ett år 

sedan kan det innebära att dessa bytt arbetsuppgifter eller arbetssätt. Detta är dock ett 

kriterium som vi haft att deltagarna får arbeta på andra arbetsplatser men ska i huvudsak ha 

samma arbetsuppgifter.  

 

Nackdelen med att endast inkludera sex personer är att det ger få upplevelser totalt av alla de 

som deltagit i förflyttningsutbildningen. Det har deltagit ett stort antal personer under åren 
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som kursen har pågått vilket gör att vi bara analyserar en liten del av denna population. Ett 

alternativ till en intervjustudie hade kunnat vara att genomföra en enkätstudie. Enkätstudier 

är dock svåra att få reliabla (Ejlertsson, 2005) och i detta fall hade för mycket tid hade lagts 

på att utforma en sådan enkät. Fördelen med en kvalitativ metod är att vi fick fylliga svar där 

den intervjuade stod i fokus (Lundman & Graneheim, 2012).  

Urvalet i studien speglar statistiken bra då 92 % av vårdpersonal inom hemtjänst, 

hemsjukvård och äldreboende är av kvinnligt kön och endast 8 % män (SCB, 2015). Att inte 

intervjua någon man i ämnet är dock en brist då inga svar från män finns representerade 

trots att det förekommer att män arbetar i hemtjänst och hemsjukvård. Överförbarheten är 

problematisk till större populationer då det är en kvalitativ studie med för få deltagare. 

Resultatet kan dock tolkas av andra Fysioterapeuter som arbetar med 

förflyttningsutbildningar och då använda de upplevelser som framkom för att förbättra 

utbildningen.    

Det finns en risk att de som tackade ja till att vara med i studien är de som är mest positiva 

till förflyttningsutbildningen eller är mest negativa. Idégivaren som också står som 

utbildningsansvarig i förflyttningsutbildningen valde ut de arbetsplatser där deltagare skulle 

rekryteras, dock utifrån våra önskemål om geografisk spridning samt en bredd i 

verksamhetsområde. Det kan vara så att vissa avdelningar varit mer positiv till 

förflyttningsutbildningen och då valts ut på grund av detta. Intervjudeltagarna utvärderar 

indirekt den utbildningsansvariges arbete genom att svara på frågor som handlar om deras 

beteende i ämnet förflyttningskunskap i relation till förflyttningskursen. Detta tog författarna 

i beaktning genom att inte låta idégivaren välja ut exakt vilka deltagare som kom att ingå i 

studien. 

Relationen mellan intervjuaren och deltagaren i studien formar innehållet i en intervju och 

beroende på denna interaktion uppstår också olika utfall av meningsutbyte. Är intervjuaren 

inte neutral vid intervjutillfället, utan kommer med värderingar eller utsvävningar så 

påverkas också deltagaren i sitt sätt att förmedla information. Det är således viktigt att 

författarna förhåller sig neutrala och håller sig till intervjuguiden (Lundman & Graneheim, 

2012). Under intervjutillfällena försökte författarna hålla sig till detta så gott det gick. Det var 

en utmaning att hålla sig neutral när man arbetade med den semistrukturerade formens 

flexibilitet som innebär att ställa följdfrågor efter behov i intervjuerna. Att ställa för lite eller 

för mycket följdfrågor påverkade vårdpersonalens svar genom att hen pratade mer eller 

mindre och således blev resultatet också ojämnt. Ett exempel på det kan vara att vi i början 

av intervjuerna ställde mindre följdfrågor vilket gav ett tunnare resultat jämfört med de 

senare intervjuerna där fler följdfrågor användes vilket också gav ett fylligare och mer 

nyanserat resultat.   

Vidare har båda författarna själva deltagit i förflyttningsutbildningen vilket kan ha påverkat 

på så sätt att vi vet vilka kunskaper som vårdpersonalen borde ha fått med sig från 

utbildningen och ställt följdfrågor som syftar till att få fram just dessa upplevelser. Detta är 

dock inget som vi upplever att vi gjort medvetet, men risken finns alltid. Att använda sex 

frågor som en grund, det vill säga, en semistrukturerad ordning gav utrymme för att ställa 

följdfrågor kontinuerligt, vilket öppnade upp för en flexibel intervju.  
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Datainsamlingen involverade en felkälla kring valet av formulering kring frågan om 

hjälpmedel. Den ställdes som ”Beskriv om och i så fall hur du arbetar med hjälpmedel 

jämfört med innan du gick förflyttningsutbildningen?”. Här påverkar författarna 

vårdpersonalens svar genom att nämna hjälpmedel i frågan. Författarna borde ha formulerat 

frågan mer som ”Vad tar du med dig från utbildningen som det som underlättade 

förflyttningen mest?”. Här antar vi inte att det är ett hjälpmedel som har varit involverat i en 

eventuell förändring kring arbetssätt. Det bör dock noteras att användning av nya eller 

repetition av gamla hjälpmedel är en stor del i förflyttningsutbildningen vilket också speglar 

intervjuerna i stort. Trost (2010) skriver att det finns en problematik av att inte ställa en 

öppen fråga och då styra den intervjuade till ett visst svar. I efterhand identifierades flera 

tillfällen under intervjuerna där följdfrågor kunde varit av mer öppen karaktär. Enligt Patel & 

Davidson (2011) är det lämpligt att ha en låg grad av standardisering när en kvalitativ 

intervjustudie genomförs. Detta för att inte bli för styrd av sina frågor och kunna öppna upp 

för en djupare diskussion.  

En fördel i studien var att båda författarna var delaktiga i samtliga intervjuer och kunde 

utforma och inspirera till följdfrågor och intervjuteknik av varandra. Desto mer erfarenhet 

författarna fick av att hålla i en intervju, desto bättre blev också själva intervjun. Det kan ha 

avspeglats i vårdpersonalens svar vilket i sin tur påverkat resultatet. Tillförlitligheten stärks 

av att analysen har genomförts av bägge författare. Författarna gick igenom materialet 

systematiskt och tolkade det samstämmigt samt reviderade det i flera omgångar. Att en 

intervju skedde i ett öppet kontorslandskap och inte i ett slutet konferensrum som dem andra 

intervjuerna är problematiskt. Vårdpersonalen kan ha blivit stressad av detta även om hon 

inte uttryckte det. Där bör författarna ha valt samma lokal genomgående i varje intervju. Av 

olika anledningar var dock inte det möjligt i situationen. 

 

I vår intervjuguide fanns det många frågor där vi bett vårdpersonalen att jämföra innan och 

efter utbildningen. Det finns svårigheter med retrospektivitet och att intervjudeltagarna 

kommer att leta efter skillnader att berätta och genom det påverkas svaren. För att förstå en 

beteendeförändring krävs det dock att vi vet vad vårdpersonalen gjorde innan 

förflyttningsutbildningen också i relation till vad vårdpersonalen gör nu, vilket till sist 

speglade vår intervjuguide där vi bad vårdpersonalen att jämföra innan och efter 

utbildningen i förflyttningsteknik.  

Sex frågor användes som grund och ställda utifrån en öppen frågeställning så att möjlighet 

fanns att uttrycka sig fritt. Följdfrågorna var flexibla utifrån hur intervjuerna framskred och 

således var standardiseringen av låg grad. Detta var ett sätt att få ut ett mer rikt material av 

vårdpersonalen då en mer flexibel och levande intervju kunde genomföras. Detta ökar 

studiens tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

En annan hänsyn vi måste ta när det kommer till tolkning av text är att det alltid finns flera 

betydelser och att forskarens tolkning baseras mycket på hens egna erfarenheter. Att lägga 

sina förutfattade meningar helt åt sidan kan däremot vara väldigt svårt. Detta gör att en 

kvalitativ innehållsanalys kan bli en balansgång mellan att hålla sitt egna perspektiv eller låta 

texten tala utan att lägga till åsikter som inte finns där. Genom att författarna försöker vara 

konsekvent objektiva genom hela studien, kan detta motverkas. Således använder vi oss av en 
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induktiv manifest ansats. Analysen blir då att försöka vara så textnära som möjligt för att inte 

författaren skall göra egna tolkningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Detta har 

varit en fråga vi som författare arbetat med mycket. Genom att samstämmigt granska 

varandras analysarbete har vi försökt att nå en så textnära analys som möjligt.  

Trovärdighet beskrivs som tre delar enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012). Delarna 

involverar tillförlitlighet, överförbarhet och giltighet. Även kategorierna har gjorts utifrån 

detta tillvägagångsätt men har till viss del speglats av ett latent synsätt med mer 

övergripande titlar. Det manifesta tillvägagångssättet är fördelaktigt när vi beskriver ett 

innehåll väldigt textnära och således blir väldigt detaljerad. Nackdelen blir då att vi kanske 

missar helhetsbilden som en latent dataanalys kan ha medfört. Resultat av intervjuerna kan 

dock inte ses som helt oberoende eftersom i kvalitativ forskning anses forskarna vara 

medskapare till forskningsresultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Studiens dataanalys diskuterades med handledare vilket stärker resultatets tillförlitlighet. 

Författarna har flera gånger gått tillbaka med koder till texten för att stämma av vad de 

betyder vilket stärker tillförlitligheten ytterligare. Flera revisioner skedde dessutom av 

resultatet där förbättringar diskuterades med handledare men också i handledningsgrupp 

med andra studenter som kom med förbättringsförslag. Genom att beskriva studien genom 

exakta citat, en beskrivning av datainsamling, urval och analys möjliggör en god giltighet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

 

5.4 Etikdiskussion  

Det förekom inte så många etiska dilemman i intervjuerna. En intervju genomfördes dock i 

ett mer öppet kontorsklimat, dock utan andra kollegor i närheten. Denna intervjusituation 

valdes dock ut i samband med vårdpersonalen själv som också föreslog detta. Vid ett tillfälle 

avbröts också intervjun av en kollega som inte förstod att en intervju pågick. Efter ett kortare 

avbrott fortsatte intervjun utan problem. Miljön kan dock påverkat vårdpersonalen att svara 

på ett visst sätt, detta är dock inte troligt då väldigt få personer befann sig i huset och att 

frågorna inte är av känslig karaktär. Vårdpersonalen informerades att de i resultatet kommer 

vara avidentifierade så att inga svar kan härledas till dem själva (Vetenskapsrådet, 2011).  

En etisk faktor att ta hänsyn till är den maktbalans som uppstod under intervjutillfällena. 

Fysioterapeuter som profession anses vara experter på området förflyttning och är också de 

som är utbildningsansvariga. Detta kan ha lett till att vårdpersonalen svarat på frågorna 

utefter vad de trodde var det rätta svaret och inte bara utgick från sina egna erfarenheter.  
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6 SLUTSATS  

Studiens kvalitativa design möjliggjorde en insamling av erfarenheter om 

beteendeförändringar och hinder för beteendeförändring. Resultatet visade på att 

vårdpersonalen upplevde sig ha fått en ökad ergonomisk kunskap om hur de använder sin 

egen kropp vid förflyttningar av brukare. Detta kan i sin tur ha lett till att de upplever en 

minskad kroppsbelastning och smärta. Vårdpersonalen har också fått en ökad kunskap och 

tillämpning om hur brukare kan involveras i förflyttningsmoment och upplever en ökad 

säkerhet vid genomförandet av förflyttningar. Kunskapen om hjälpmedel har också ökat 

upplevde vårdpersonalen, vilket bland annat ansågs leda till en ökad användning samt en 

snabbare kommunikation med andra professioner. Vårdpersonalen upplevde också att de 

använde mer av sitt naturliga rörelsemönster i en förflyttning av en brukare. Även hinder för 

beteendeförändring tas upp där sociala omgivningsfaktorer som till exempel pigga eller 

agiterande brukare gör att vissa delar av utbildningen inte kan eller har implementerats i 

arbetet. Stress i arbetet och brukare som inte samarbetar är också faktorer som försvårar 

användandet av de kunskaper vårdpersonalen fått lära sig i förflyttningsutbildningen. Det 

finns också fysiska omgivningsfaktorer som upplevs som hindrande. Det kan till exempel 

vara trånga utrymmen som förhindrar personalen att använda sig av korrekta hjälpmedel och 

tekniker. 

7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING  

Studien ger en ökad förståelse för vilka uppfattningar som spelar in för en 

beteendeförändring kopplat till förflyttningar i vården men också faktorer som inte gör en 

beteendeförändring möjlig. Genom att intervjua vårdpersonal som arbetar på vårdboenden 

och med hemrehabilitering kan upplevelser i vår studie bidra till att utveckla 

förflyttningsutbildningar. Det är viktigt att utveckla förflyttningsutbildningen mot att stödja 

personalen att hantera fler problem som de stöter på i sin arbetsvardag för att optimera 

utbildningen och verka skadeförebyggande för både vårdpersonal och brukare. Fortsatt 

forskning skulle kunna undersöka möjligheterna att verksamhetsanpassa 

förflyttningsutbildningen och specialisera den mer utifrån de behov som finns i respektive 

verksamhet och genom det utvärdera om någon förbättring sker. Detta skulle kunna ske både 

genom en kvalitativ intervjustudie såväl som en kvantitativ enkätstudie.  
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BILAGA A 

Intervjuguide 

 Kan du berätta lite om ditt arbete? 

 Hur arbetar du med förflyttningar idag jämfört med hur du arbetade innan du gick den 

utbildningen? 

 Hur upplever du belastningen på din kropp i samband med förflyttningsarbetet nu 

jämfört med innan du gick utbildningen? 

 Hur tänker du kring din egen förmåga att utföra förflyttningsmoment efter 

utbildningen? 

 Beskriv om och issåfall vad som påverkar dig i ditt arbete med förflyttningar? 

 Beskriv om och issåfall hur du arbetar med hjälpmedel i ditt arbete jämfört innan du 

gick utbildningen? 

  

 

 

Tänkbara följdfrågor: 

  Beskriv på vilket sätt? 

 Beskriv hur du tänker då? 

 Beskriv hur du menar? 

 Beskriv hur du gör då? 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B 

Informationsbrev 

Hej! 
Vi är två studenter på Mälardalens Högskola som genomför ett examensarbete på grundnivå. 
Syftet med uppsatsen är att undersöka eventuella beteendeförändringar gällande 
arbetsergonomi efter avslutad förflyttningsutbildning.  
 
Er kommun har sedan flera år arbetat med en förflyttningsutbildning för att stärka 
arbetstagarnas färdigheter i förflyttningskunskap. Denna utbildning har du genomfört och vi 
skulle därför vilja träffa dig för att ställa några frågor om hur du upplevde dina eventuella 
förändringar i förflyttningar i arbetet. 
 
Intervjun kommer att vara ungefär i 30-45 minuter. Materialet som vi sedan analyserar 
kommer avidentifieras så att era svar inte kan härledas till er personligen. Studien är frivillig 
att delta i och du kan när som helst avbryta studien utan vidare motivering. Inga risker är 
förknippade med att delta i studien. Vi vill bara höra dina tankar och funderingar kring det 
valda ämnet.  
 
Ni kommer att kunna genomföra intervjuerna på Er arbetstid. Om ni vill delta i studien kan 
ni maila eller på annat sätt komma i kontakt med oss via våra kontaktuppgifter.   

Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Ansvariga  

Studenter  
Martin Larsson 
0722232224 
mln15015@student.mdh.se    
 
Joakim Strömberg                       
0705221926 
jsg15009@student.mdh.se  
 
Handledare 
Caroline Eklund 
Adjunkt i fysioterapi 
Mälardalens Högskola 
Västerås       
caroline.eklund@mdh.se  
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