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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att undersöka vilka faktorer som ligger bakom att undersköterskor 

inte alltid använder förflyttningsteknik.  

     För att ta reda på detta har kvalitativa intervjuer med femton kvinnliga undersköterskor 

genomförts på ett sjukhus i Mellansverige. En tematisk analys har använts på det insamlade 

materialet.  

     Resultatet av den tematiska analysen gav tre teman; kultur, ansvar och förutsättningar. I 

respondenternas kultur på arbetsplatsen fanns det indikationer på en rangordning där de mer erfarna 

omedvetet styrde i vilken utsträckning förflyttningsteknik användes. Detta berodde på att 

förflyttningsteknik inte fanns förr och det är av gammal vana som de inte använder det idag. Detta 

hade skapat en norm som de mindre erfarna arbetade efter. Ansvaret handlar om en kluvenhet kring 

vilka som bar ansvar till att använda förflyttningsteknik. Denna osäkerhet bidrog till att 

förflyttningsteknik inte användes. Förutsättningarna att använda förflyttningsteknik påverkades av 

att utbildningen personalen hade varierade och respondenterna upplevde stress under vissa perioder.  

     Slutsatserna som drogs var att de mer erfarna undersköterskorna påverkar de mindre erfarna när 

det gäller i vilken utsträckning som förflyttningsteknik användes. Slutsatsen var även att ett 

riskbeteende återfanns i inställning till varför förflyttningsteknik skulle tillämpas. Det gav uttryck i 

att de inte upplevde att risken att skada sig var tillräcklig för att tillämpa förflyttningsteknik. 
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Abstract 

The aim of this study was to examine the reasons why nurses do not work ergonomically safe.  

To gather data, qualitative interviews with fifteen female nurses at a hospital in the middle region of 

Sweden was conducted. A thematic analysis were used to analyze the collected data.  

     The analysis resulted in the three themes culture, responsibility and conditions. Through the 

culture which the participants worked within a ranking could be detected. This manifested by the 

more experienced participants unconsciously controlled in which degree ergonomic work was used. 

The reason for this was that ergonomic techniques didn’t exist in the way i does today and because 

of old habits ergonomic work is not used today. This has created a norm which the less experienced 

follow. The theme responsibility showed ambivalence in whose the responsibility was to use 

ergonomic techniques. This uncertainty contributed to that ergonomically techniques weren’t used. 

The conditions to using ergonomically techniques was affected by the variety in which the 

participants had been educated and the experience of stress during certain periods. 

     The conclusions of this study were that the more experienced participants affected the less in 

which degree ergonomically techniques were used. Also a risky behavior could be detected due to 

the fact that the risk of injury didn’t convince the participants to use ergonomically techniques.   
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Förord 

 Att undersöka anledningarna till varför förflyttningsteknik inte används i den mån det borde är av 

intresset för mig eftersom jag har arbetat som undersköterska själv. Skador som kan uppstå kan vara 

allvarliga och leda till ett tidigt avslut i karriären och det är viktigt att undersöka vilka orsakerna är 

så att vidare forskning eller undersökningar kan leda fram till olika lösningar för att 

förflyttningsteknik skall användas mer. 

     Jag vill tacka alla respondenter som har ställt upp på intervjuer och tagit sig tid att delta i 

undersökningen.  
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Inledning 

     Inom vården är förflyttningar av patienter ett vanligt moment. Beroende på vilken avdelning 

eller inom vilket område som undersköterskan arbetar inom så är förflyttningar mer eller mindre 

omfattande. När patienter skadat sig på ett vis som gör att de inte kan röra sig själv är det 

undersköterskornas jobb att hjälpa dem. Med hjälp av förflyttningsteknik kan dessa förflyttningar 

göras utan att utsätta kroppen för skada. Brist på kunskap eller möjlighet att genomföra dessa 

förflyttningar kan orsaka fysisk skada på kroppen. Den fysiska skada som kan uppstå vid arbete 

med förflyttningar är bland annat belastningsskador.  

     Belastningsskador definieras i Nationalencyklopedin (2013-06-13) som en skada som uppstår i 

muskler, senor, led strukturer, senfästen och muskelfästen. Orsaken till belastningsskador är för stor 

mekanisk belastning i samband med kroppsarbete. 

     I Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling finns tydliga riktlinjer för hur ett ergonomiskt 

säkert arbete skall utföras (Arbetarskydsstyrlesen, 2010). Här förklaras utförligt hur säkert arbete 

skall hanteras och vem som är ansvarig för att detta skall genomföras på respektive arbetsplats 

(Arbetarskydsstyrlesen, 2010). Ansvaret är delat då det är chefens ansvar att ge arbetstagarna 

förutsättningarna som krävs för att arbeta ergonomiskt (Arbetarskydsstyrlesen, 2010). Sedan är det 

arbetstagarnas ansvar att använda de resurser som finns tillgängliga och rapportera eventuella risker 

(Arbetarskydsstyrlesen, 2010). 

     Trots detta finns det studier som indikerar att undersköterskor är en utsatt grupp för 

arbetsrelaterade skador (Fronteira & Ferrinho, 2011). I denna studie framkom det att 

undersköterskor löper större risk att bli utsatta för belastningsskador (Fronteira & Ferrinho, 2011). 

Risken för dessa varierade beroende på vilken avdelning undersköterskan arbetade (Fronteira & 

Ferrinho, 2011). Många studier inom vården är ”systematic reviews”, dvs systematiska 

genomgångar av forskningen inom fältet sammanställningar och och ibland saknas en förklaring till 

fynden som återfinns (Fronteira & Ferrinho, 2011).  

      En annan studie undersökte sambandet mellan upplevd arbetsbelastning och belastningsskador 

hos undersköterskor som visade att det fanns ett starkt samband mellan förflyttningar av patienter 

och belastningsskador (Trinkoff, Lipscomb, Geiger-Brown, Storr, & Brandy, 2003). Studien 

förklarade problematiken med att belastningsskador ofta leder till sjukskrivningar och ett tidigt 

lämnande av arbetslivet (Trinkoff, Lipscomb, Geiger-Brown, Storr, & Brandy, 2003). Denna studie 

behandlar inte varför dessa belastningsskador uppstår men resultatet belyser dock att det finns ett 

samband mellan belastningsskador och förflyttningar av patienter. 

     När det gällde säkerhet på arbetsplatsen kunde tre aspekter diskuteras (Ford & Tetrick, 2008). 

Det handlade om att arbetsplatsen var säker, att lokaler och utrsutning som kunde leda till skada var 

kontrollerade och de anställdas beteende (Ford & Tetrick, 2008). De första två kunde regleras 
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genom föreskrifter och att utforma lokalerna på ett säkert sätt samt att ubilda anställda i hur de 

undviker skador på arbetsplatsen (Ford & Tetrick, 2008). Den tredje aspekten som nämndes var 

svårare att kontrollera och det var här som det krävdes fler åtgärder (Ford & Tetrick, 2008). Denna 

studie tog upp vikten av att motivera anställda att arbeta på ett säkert sätt för att undvika 

riskbeteende (Ford & Tetrick, 2008). 

     JD-R (The Job Demands-Resources) är en vidareutveckling av krav-kontroll modellen där fler 

faktorer tas upp som kan påverka förutsättningarna för att arbetet skall kunna utföras i enlighet med 

organisationens mål (Bakker, van Veldhoven, & Xanthopoulou, 2010). Denna modell tar hänsyn till 

både de psykiska och fysiska aspekterna hos en arbetande människa (Bakker, van Veldhoven, & 

Xanthopoulou, 2010). Exempel på resurser som kan påverka arbetssituationen är hög press, en 

obekväm arbetsplats och känslomässigt krävande möten med klienter/patienter (Bakker, van 

Veldhoven, & Xanthopoulou, 2010). Dessa behöver inte alltid vara av negativ karaktär men utan 

tillräcklig återhämtning eller under hög arbetsbörda kan dessa orsaka stress (Bakker, van 

Veldhoven, & Xanthopoulou, 2010). I denna modell nämns även motivation som en viktig resurs 

för att arbetstagaren skall bli mer produktiv (Bakker, van Veldhoven, & Xanthopoulou, 2010). 

Motivationen blir en positiv bieffekt av att arbetstagaren har de resurser som krävs (Bakker, van 

Veldhoven, & Xanthopoulou, 2010). 

     Utifrån detta kan det vara intressant att undersöka vilka resurser som undersköterskor upplever 

att de har för att arbeta på ett säkert sätt. Hur ser deras arbetssituation ut och i vilken mån är de 

motiverade att arbeta med de resurser som finns? 

    Föreskrifter för arbetstagarens ansvar och användande av tillgängliga resurser existerar men 

används inte. Det är av intresse för detta arbete att undersöka varför inte de resurser som finns 

tillgängliga används för att undvika skador. Detta i förhållande till att det finns tydliga föreskrifter 

kring hur ergonomiskt arbete skall utföras på en arbetsplats.  

 

Syfte 

     Syftet var att undersöka vilka faktorer som gör att undersköterskor jobbar på ett sätt som kan 

leda till skador. 

 

Frågeställning 

     Vilka faktorer är orsaken till att undersköterskor arbetar på ett sätt som kan leda till 

arbetsskador?  
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Metod 

Deltagare 

     De personer som tillfrågades att delta var alla undersköterskor som hade jobbat minst ett halvår. 

Anledningen till detta var för att deltagarna skulle ha erfarenheter av att jobba med 

förflyttningstekniker. Samtliga deltagare var kvinnor i åldern 20-65. Kvinnor var 

överrepresenterade vid avdelningen som undersökningen genomfördes på och av denna anledning 

så gjordes valet att endast undersöka kvinnors upplevelser av det tänkta undersökningsområdet. Det 

var stor skillnad i åldrarna hos de som arbetade och av den anledningen var det ett stort spann 

mellan deltagarnas åldrar. Antal deltagare var 15 stycken undersköterskor vid ett sjukhus i 

Mellansverige. Anledningen till att det var 15 deltagare var för att det skulle finnas tillräckligt med 

data för att kunna genomföra en analys. Det fanns inget bortfall i undersökningen. 

 
Datainsamlingsmetod 

     Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med deltagarna för att samla in data. Intervjuerna 

utgick ifrån en intervjuguide (Bilaga 1). Anledningen till att halvstrukturerade intervjuer användes 

var för att få en mer öppen intervju med utrymme för att följa upp intressanta ämnen som deltagarna 

tog upp (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden bestod av förslag på frågor och ämnen samt 

uppföljningsfrågor. Intervjuguiden följdes inte ordagrant utan fanns bara till som ett underlag för 

eventuella ämnen att fråga om. Förslag på uppföljningsfrågor skrevs med för att ge inspiration till 

hur ämnen eventuellt skulle kunna följas upp. Anledningen till att det var förslag på frågor och 

uppföljningsfrågor var för att inte låsa sig vid intervjuguiden och eventuellt gå miste om 

information som inte tas upp i intervjuguiden (Kvale & Brinkmann, 2009). Fördelen med 

halvstrukturerade intervjuer är att frågorna anpassas efter respondenternas svar under intervjuns 

gång (Kvale & Brinkmann, 2009). Frågorna baserades på respondenternas svar och därför 

anpassades frågorna utifrån intervjuns gång. Intervjuguiden bestod främst av öppna frågor för att 

motivera till mer utförliga svar och uppföljningsfrågor för att fördjupa sig i vissa ämnen (Kvale & 

Brinkmann, 2009). En pilotintervju med en undersköterska genomfördes innan för att testa 

intervjuguiden och reviderades efteråt baserat på resultatet av pilotintervjun. Intervjuguiden börjar 

med två stycken öppningsfrågor som är av mindre relevans för undersökningen och fortsätter sedan 

med frågor och uppföljningsfrågor. Avslutningsvis tillfrågades deltagarna ifall de ville lägga till 

något innan intervjuerna avslutades. Under intervjuerna så spelades ljud in med hjälp av en telefon 

för att materialet senare skulle transkriberas. 

     Vid transkriberingen så togs inte kroppsspråk med för att detta skulle innebära att intervjuaren 

skulle bli tvungen att anteckna detta under intervjuernas gång. Detta var inte åtråvärt då det skulle 

stjäla uppmärksamhet från intervjuaren under själva intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Transkriberingar skrevs med talspråk och inga redigeringar gjordes förutom att de som kunde 

spåras tillbaka till deltagarna (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 
Genomförande 

     Först upprättades kontakt med chefen för avdelningen som undersökningen ägde rum på. Chefen 

informerades om syftet med undersökningen och att det är en uppsats vid Karlstads universitet. 

Sedan frågades det om tillåtelse att genomföra undersökningen på dennes avdelning. 

Undersökningen fick genomföras under villkoret att inga frågor berörde patienter.  

     Ett informationsbrev formulerades och skickades till chefen som delade ut detta till samtliga 

undersköterskor på avdelningen och informerade samtidigt under vilken tidsperiod som intervjuerna 

skulle genomföras.  

      Mellan 13:30 och 16:00 var den tid som rekommenderades att genomföra intervjuerna på. 

Under en veckas tid så fanns intervjuaren på plats under dessa tider och samlade in data. 

Undersköterskor blev tillfrågade enskilt om de ville delta och ifall de hade tid. I vissa fall 

genomfördes intervjun i samband med detta i andra fall bokades en tid in som passade.  

     Intervjuerna tog mellan 20 och 35 min och ägde rum i ett konferensrum på avdelningen. 

Rummet hade en lampa utanför dörren som indikerade att ett möte pågick och att ingen skulle störa. 

Denna lampa tändes under intervjuerna för att säkerställa att intervjuerna skedde ostört.  

     Innan intervjuerna lästes informationsbrevet upp för deltagaren för att säkerställa att denne tagit 

del av informationen innan informerat samtycke erhölls. Deltagarna fick tillfälle att ställa frågor till 

intervjuaren innan intervjuerna började för att reda ut eventuella oklarheter innan. Intervjuaren 

förklarade att en intervjuguide skulle användas och att ljudupptagning skulle ske.   

     Efter intervjuerna så fick deltagarna behålla informationsbrevet och på detta fanns 

kontaktuppgifter till både elev och handledare.  

 
Databearbetning 

     För att analysera intervjuerna användes tematisk analys enligt Braun och Clarkes artikel från 

2006. Analysen genomförde i de sex steg som tas upp i artikeln. Transkriberingarna blev som helhet 

144 A4 sidor och innefattade totalt 44 326 ord. 

     Först transkriberades intervjuerna på ett konsekvent sätt som bestämdes innan (Braun & Clarke, 

2006). Därefter påbörjades en genomläsning av materialet intervju för intervju och potentiella koder 

skrevs ner (Braun & Clarke, 2006). Kodningen från samtliga transkriberingar sammanställdes efter 

ytterligare en genomläsning för att kontrollera att inget av relevans uteblivit (Braun & Clarke, 

2006). Prototeman skapades (Bilaga 2) och koderna som framkommit parades ihop med dessa 

tillfälliga teman (Braun & Clarke, 2006). Prototemana kontrollerades mot koderna och det 
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kompletta materialet genom en till genomläsning innan slutgiltiga teman skapades(Braun & Clarke, 

2006). I detta steg sorterades svaren från de två första frågorna bort som fanns till som 

uppvärmningsfrågor. Dessa frågor innehöll inte datamaterial av relevans för frågeställningen. De 

slutgiltiga temana skapades genom att söka efter ”kärnan” i materialet (Braun & Clarke, 2006). 

Detta gjordes genom att söka den djupare meningen i och lyfta materialet till att beskriva fenomenet 

som respondenterna förmedlade (Braun & Clarke, 2006). Temana ställdes mot frågeställningen för 

att kontrollera relevansen (Braun & Clarke, 2006). Utefter de teman som framkommit gjordes en 

genomläsning av transkriberingarna som en sista kontroll att resultatet representerade 

respondenternas bidrag (Braun & Clarke, 2006). De teman som framkom var kultur, ansvar och 

förutsättningar. 

 

Reliabilitet och validitet 

     Genom att använda en halvstrukturerad intervjuguide har respondeterna fått större utrymme att 

svara efter deras egna förmåga. Genom att låta respondenterna få utrymme att prata fritt kring 

ämnet ställdes frågor utefter vad som sades under intervjuerna. Detta  för att inte intervjuaren skulle 

påverka respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2009). Vilket sätt intervjuaren ställer frågor kan 

påverka reliabiliteten under datainsamlingen i form av ifall öppna eller ledande frågor används 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Under intervjuerna användes öppna frågor för att få fylligare svar och 

inte påverka respondenterna. Intervjuarens färdigheter att intervjua påverkar datainsamlingen 

genom (Kvale & Brinkmann, 2009). Innan intervjuerna lästes litteratur igenom för att försöka skapa 

en större förståelse för intevju som datainsamlingsmetod.  

     En ljudupptagning togs under intervjuerna för att intervjuaren inte skulle gå miste om data. På 

detta sättet går det att säkerställa att respondenternas utsagor återges på ett korrekt sätt under 

analysen (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom ljudupptaning användes kunde intervjuarens 

koncentera sig mer på respondenterna under intervjuerna. Inspelninge testades på den plats där 

intervjuerna skulle äga rum för att säkrställa ljudkvaliteten. Det är viktigt att ljudupptagningen 

fungerar och testas innan för att inte gå miste om data och även att datan som samlas in går att 

använda (Kvale & Brinkmann, 2009).   

     För att inte intervjuerna skulle avbrytas eller störas valdes platsen för intervjuerna noggrant ut. 

Lokalen där intervjuerna ägde rum var ett konferansrum med en lampa som kunde tändas för att 

indikera att ingen skulle störa. Innan intervjuerna säkerställdes det att lokalen inte skulle användas 

av någon annan.  

     När intervjuerna transkriberar påverkas reliabiliteten av hur transkriberingarna återger 

ljudinspelningen (Kvale & Brinkmann, 2009). För att stärka den reliabilietet så lästes de 

transkriberade intervjuerna igenom samtidigt som intervjuaren lyssnade på ljudupptagningen.  
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     För att öka validiteten i undersökningen genomfördes en pilotintervju. Pilotintervjun hade för 

avsikt att testa intervjuguiden och kontrollera att datan som samlades in var relevant till 

frågeställningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Ett resultat av pilotintervjun var att intervjuguiden 

omformulerades och fler förslag på frågor och uppföljningsfrågor lades till för att underlätta för 

intervjuaren.  

 

Etiska överväganden 

     De etiska aspekterna som har varit viktiga att ta hänsyn till i undersökningen var hur deltagarna 

kunde påverkats av intervjuerna i detta ämne. Att deltagarna skulle kunna komma till insikt till 

deras agerande är en aspekt. Denna anses dock inte vara tillräckligt stor för att det inte skulle vara 

etiskt försvarbart att genomföra undersökningen. Det finns inte heller några arbetsrelaterade 

konsekvenser av att delta.  

     Informationsbrevet (bilaga 1) som samtliga deltagare tog del av innan deras samtycke erhölls är 

baserat på Helsingforsdeklarationen som tar upp nyttjandekravet, informationskravet, 

konfidentiellitetskravet och samtyckeskravet (Gustafsson, Hermerén, & Petterson, 2011).  

     I detta fall innebar det att förklara vad undersökningen skulle användas till och vilket syfte den 

hade. Deltagarna blev informerade om deras rättigheter när de deltog i undersökning (Gustafsson, 

Hermerén, & Petterson, 2011). Deltagarna fick vid vilket givet tillfälle förutom efter att arbetet är 

publicerat ta tillbaka deras deltagande samt att välja att inte svara på frågor i intervjuerna. 

Deltagande var konfidentiellt och att det har rätt att ta del av uppsatsen då den är färdig och 

kontaktinformation gavs till samtliga deltagare (Gustafsson, Hermerén, & Petterson, 2011).  

     Deltagarna fick förklarat att uppsatsen kommer att publiceras efter att den är godkänd och kan 

eventuellt bli en artikel. Då detta har skett kan allmänheten ta del av den. Hur data hanterades 

konfidentiellt och att den skulle förstöras efter att uppsatsen är godkänd förklarades (Gustafsson, 

Hermerén, & Petterson, 2011). Skulle en granskning ske så kan handledare och examinator behöva 

ta del av data. Data som framkommit användes endast i denna undersökning och kommer inte ligga 

till grund för andra undersökningar (Gustafsson, Hermerén, & Petterson, 2011). 

     Nyttan med denna undersökning är att ge en övergripande bild av vad det är som ligger bakom 

undersköterskors förhållningssätt till förflyttningsteknik. Då det finns styrdokument och ryggombud 

som ansvara för att detta sker är ändå undersköterskor en arbetsgrupp som är utsatta för 

belastningsskador. Denna undersökning skulle kunna leda till eventuella lösningar på detta problem 

genom att veta vad orsaken är.  

 

Resultat 

     Analysen genererade i tre teman som visar respondenternas förhållningssätt till att använda 
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förflyttningsteknik. Dessa teman är kultur, ansvar och förutsättningar. Tillsammans ger dessa en 

bild av varför förflyttningsteknik inte alltid används. 

 

Kultur 

     Temat kultur handlar om förhållningssättet till förflyttningsteknik som existerar inom 

arbetsgruppen. Arbetsgruppen består av en blandning av mer och mindre erfarna undersköterskor 

där det finns indikationer på att de mer erfarna styr vilken utsträckning som förflyttningsteknik 

används. Skillnaden mellan de mer erfarna och mindre erfarna utgörs av den tid de arbetat som 

undersköterska. Det finns de som arbetat i över tjugo år som undersköterska och även de som 

arbetat i ett år. De mer erfarna arbetar utifrån en äldre tradition där förflyttningsteknik inte fanns i 

samma utsträckning som det gör idag. Respondenterna berättar att de använde axlar, nacke och rygg 

för att genomföra förflyttningar förr. Denna tradition gör det svårare för dem att anamma 

utvecklingen som skett inom förflyttningsteknik. Respondenterna menar att det var lätt att använda 

det gamla sättet att genomföra förflyttningar på grund av gammal vana.  

 

”Men det är väl sånt här som en lärt sig från första början som sitter i. Och de... det har ju inte 

funnits så länge, det har väl funnits ett tag men, det är lätt att en tar det där som en lärt sig från 

första början, som sitter.” 

 

De mindre erfarna påverkas av detta sätt att arbeta genom att anpassa sig till den norm som redan 

existerar kring förflyttningsteknik på avdelningen. De menar att det känns som att de skulle 

komplicera arbetet genom att insistera på att förflyttningsteknik skall användas. De förklarar att i 

situationer där de arbetar med en mer erfaren kan denna ibland välja att arbeta efter gammal vana. I 

de situationerna vågar inte de mindre erfarna alltid säga att de vill använda förflyttningsteknik 

istället. Det framkom även att det är de mer erfarna som bestämmer tempot på arbetet i viss mån 

och att de mindre erfarna inte alltid hänger med. 

 

”Vi har tid på oss, vi kan tänka ut eller hämta asså, men då ska det liksom gå fort ändå liksom kan 

man känna på något vis ibland och då blir man ju lite överkörd, men det är inte lätt att va ny ibland 

heller... okej, brukar ni göra så, så ah.” 

 

Att arbeta i ett högre tempo kan kopplas till mer vana att arbeta och på så vis gör det möjligt för 

dem att genomföra arbetet i ett högre tempo. Det framkom att avstå från att använda 

förflyttningsteknik går fortare enligt respondenterna. De mer erfarna berättar om hur det var förr 

och att det går fortare att arbeta med förflyttningar utan förflyttningsteknik, även de mindre erfarna 
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beskriver detta. Det framkommer dock att somliga respondenter tycker det går det fortare om 

förflyttningsteknik används korrekt och kontinuerligt. Det finns indikationer på här att det är 

normen som ligger bakom att de upplever att det går fortare att inte använda förflyttningsteknik 

snarare än att det faktiskt gör det.   

     Deras förhållningssätt till att använda förflyttningsteknik är kopplat till hur deras arbete såg ut 

förr och att det är lätt att arbeta efter gammal vana. De uppskattar när de mindre erfarna berättar och 

visar vad de lärt sig om förflyttningsteknik på utbildningar.   

De förklarar att det var länge sedan de fick utbildning i förflyttningsteknik och uppskattar när de får 

reda på nya rön. Det verkar som att tilliten till den egna förmågan blir påverkad av normen på 

avdelningen hos de mindre erfarna. Utbildning inom förflyttningsteknik sker i samband med 

anställning men tillämpning verkar baseras på hur de övriga anställda förhåller sig till 

förflyttningsteknik.  

 

Ansvar 

     Temat ansvar beskriver en kluvenhet kring vart ansvaret att använda förflyttningsteknik låg. Det 

framkom vissa indikationer på förskjutning av ansvar när det gäller att använda förflyttningsteknik. 

Auktoriteter nämndes som ansvariga för att förflyttningsteknik används oftare.  

 

”Ja att alla, att alla… Att chefen får gå in och tala om att alla måste använda och sen får han väl 

gå ut och kolla det sen också. Att det verkligen sköts.” 

 

     Det gav uttryck i form av att respondenterna menar på att någon borde gå runt på avdelningen 

och se till att förflyttningsteknik används. Respondenterna förklarar att det handlar om att bli 

påmind om att använda förflyttningsteknik och även att bli instruerad i situationer där det upplevdes 

svårt att genomföra en förflyttning. Det framkom att denna hjälp fanns tillgänglig i viss mån. Här 

handlar det om att få hjälp av kollegor med god erfarenhet av att arbete med förflyttningsteknik. 

Indikationerna på att det handlar om förskjutning av ansvar kan ses genom att hjälpen delvis 

handlar om att bli påmind. Ansvaret ligger hos dem själva att använda förflyttningstekniken. Det 

framgår även att respondenterna tycker att de får skylla sig själv om de skadar sig. Detta indikerar 

också på att ansvaret ligger hos respondenterna och att de är medvetna om att inte använda 

förflyttningsteknik kan leda till skada.  

     Respondenterna försummar sitt eget ansvar för att använda förflyttningsteknik. De försummar 

det i den bemärkelsen att respondenterna vill att ansvaret att arbeta med förflyttningsteknik skall 

ligga hos någon annan.  
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”Att nån kommer in och säger att nu tar vi så här istället och hjälps åt.” 

 

     Det framkom att en del i respondenternas följsamhet att använda förflyttningsteknik sträcker sig 

till patienternas säkerhet. Respondenterna berättade att om en förflyttning utan förflyttningsteknik 

innebar risk för patienten användes förflyttningsteknik i förmån för att inte skada patienten. Detta 

resonemang fördes dock inte kring risken att skada sig själv. 

     Det framkom under intervjuerna att respondenterna tänker på hur deras agerande idag kan 

påverka deras kroppar i framtiden. De menade att det som känns bra idag kan vara något som leder 

till värk och ont i framtiden och de har sig själva att skylla för det. Det uppfattas som att det finns 

en viss kluvenhet kring vart ansvaret ligger att förflyttningsteknik skall användas. Den kluvenhet 

uttrycks genom att dels förskjuta ansvaret till någon annan men samtidigt inse att det är dem själva 

som blir påverkade av att förflyttningsteknik inte används. 

 

Förutsättningar 

     Detta tema förklarar vilka förutsättningar som respondenterna upplever att de har och hur de 

upplever att det påverkar dem i deras arbete med förflyttningsteknik. Utbildning nämndes som en 

grundläggande förutsättning för att kunna arbeta med förflyttningsteknik. Det varierar när 

respondenterna senast fick utbildning. För de mer erfarna var förflyttningsteknik inte en del av 

deras undersköterskeutbildning. De har erhållit sin utbildning i förflyttningsteknik via arbetsplatsen 

och kollegor som är utbildade. Lösningen är inte optimal då de mer erfarna saknar den utbildningen 

som den mindre erfarna fått med sig genom deras utbildning. Denna osäkerhet kopplat till deras 

invanda arbetssätt kan leda till att förflyttningsteknik inte användes. 

 

”Jo, då fungerar det bra om den som man jobbar med kanske har gått utbildningen och sett hur 

man gör eller att den lyssnar på om man förklarar hur det ska göras så brukar det gå ganska bra 

när man är två. Men det är ju inte alltid det går att vara två på alla patienter.” 

 

     Generellt fanns det behov av mer utbildning inom förflyttningsteknik och respondenterna 

beskrev det som ett ämne som lätt glöms bort om det inte används. När utbildningar sker är det 

oftast ett begränsat antal som får gå åt gången. Det engagemang som utbildningen bidrar med 

inspirerar dem att använda förflyttningsteknik mer. Detta engagemang är svårt att behålla när det 

kommer hem igen på grund av att personalen inte känner likadant. Därför försvinner detta 

engagemang efter ett tag och det invanda sättet att förhålla sig till förflyttningsteknik kommer 

tillbaka.  

     Tiden är en förutsättning för att arbeta med förflyttningsteknik. Den förutsättningen upplevs som 
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bristande då arbetsbelastningen ökar under vissa perioder. Detta märks genom att respondenterna 

delar på sig för att hinna hjälpa fler patienter och inte ber om hjälp i samma utsträckning. 

 

”Det beror på att stress eller arbetsbelastningen just då, patienterna ifall dom... eller som 

personalen är på rast och man är själv och så är det flera som ringer samtidigt och behöver ha 

hjälp eller komma upp eller ha hjälp med nåt och då kanske man inte direkt hinner. Jag tänker på 

förflyttningsteknik då och man vill göra det snabbt för att man ska hinna det man ska göra innan 

man lämnar över till nästa grupp då. Och det kan ju påverka tiden.”  

 

     Under perioder med högre arbetsbelastning upplevs en känsla av att inte räcka till som i sin tur 

bidrar till att känna sig stressad. Känslan av inte räcka till handlar om att respondenterna inte 

upplever att de hinner tillgodose alla patienters behov.  

Här framkom även att stressen orsakades av att arbetsbelastningen ökar och i förlängningen 

används inte förflyttningsteknik i den mån det borde. 

 

Diskussion 

Av resultatet framkom det att de mer erfarna respondenternas agerande utgör normen på 

arbetsplatsen. Detta fick en negativ inverkan på de mindre erfarna som arbetade efter normen. 

Normer kunde påverka hur en grupp agerade genom att individuella personer inom gruppen rättade 

sig efter de andra (Cruz, Henningsen, & Williams, 2000). Normen följdes trots att det fanns 

riktlinjer som beskrev hur förflyttningsteknik skulle tillämpas på arbetsplatsen. Utöver detta fanns 

det risk för att skador skulle uppstå om förflyttningsteknik inte används. Detta överensstämde med 

att normer hade starkare dragningskraft än riktlinjer och information när det handlade om hur 

individen agerade (Cruz, Henningsen, & Williams, 2000). I resultatet fanns indikationer på att det 

var normen som låg bakom att de upplevde att det gick fortare att inte använda förflyttningsteknik 

snarare än att det faktiskt gjorde det. Det förtydligades genom att respondenterna tyckte att 

förflyttningsteknik gick fortare att använda om det skedde kontinuerligt och korrekt.  

     Eftersom respondenterna arbetade parvis observerades normen av de mindre erfarna genom att 

se vilket förhållningssätt som de mer erfarna använde. Genom att normen observerades stärktes 

följsamhet till normen hos de som observerade (Krupka & Weber, 2009). Detta gällde även ifall 

uppmärksamheten riktades mot den rådande normen (Krupka & Weber, 2009). Det gick att 

spekulera i att de mindre erfarna både observerade och uppmärksammade den rådande normen 

dagligen. Detta kunde enligt Krupka och Weber (2009) förstärka att normen följdes.  

     En norm kunde vara ett utryck för hur en grupp gick ifrån riktlinjer i förmån för att arbeta utifrån 

egna värderingar (Bakken & Bransford, 2008). Detta kunde leda till att nya mål och riktlinjer 
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skapades tillsammans med ledare eller auktoriteter inom en organisation (Bakken & Bransford, 

2008). 

     Normen grundade sig i ett gammalt förhållningssätt där förflyttningsteknik inte existerade på 

samma sätt som det gör idag. Då normen innebar att förflyttningsteknik inte användes uppstod en 

risk att skada sig.  Normen skulle i detta fall behöva ändras snarare än att vara en del i att nya 

riktlinjer skapas. Bakker och Bransford (2008) nämnde att normer var känsliga för mänsklig 

inverkan och att ändra en norm var inte omöjligt. Indikationer på att respondenterna ville se en 

förändring i vilken utsträckning förflyttningsteknik användes framkom av resultatet. Denna vilja 

verkade dock inte tillräckligt stark för att normen skulle ändras.  

            Det fanns kopplingar mellan resultatet och studien av Ford och Tetrick (2008) eftersom det 

fanns föreskrifter som hanterade hur förflyttningar skulle genomföras säkert och utbildning inom 

ämnet som åtgärder för att förebygga skador. Det intressant här var att precis som i Ford och 

Tetricks (2008) studie låg problemet i att de åtgärder som fanns inte användes. Detta indikerade att 

det inte fanns motivationen att använda förflyttningsteknik. Riskbeteende var ett problem när det 

gällde att undvika skador i arbetet (Ford & Tetrick, 2008). Även i denna undersökning återfanns 

detta. 

     Bakker, van Veldhoven, och Xanthopoulou (2010) beskriver i sin modell (JD-R) hur tillgången 

till resurser påverkar förutsättningarna att utföra arbetet i enlighet med organisationens mål. I den 

föreliggande undersökning som genomförts på undersköterskor kan två sorters resurser återfinnas, 

dels de hjälpmedel som underlättar förflyttningsarbetet och även förutsättningarna att arbeta med 

förflyttningsteknik. När det gällde hjälpmedel fanns dessa tillgängliga på avdelningen men 

respondenterna upplevde att dessa inte alltid fanns tillräckligt nära till hands för de situationer där 

de behövdes. När de gällde förutsättningarna att använda förflyttningsteknik fanns det situationer 

där de upplevde att de saknade rätt förutsättningar. De beskrev mest att det var brist på tid som var 

den förutsättning som orsakade att förflyttningsteknik inte användes i den mån det borde. Med 

tanke på vad Bakker m.fl. (2010) beskriver i sin artikel överensstämmer det att faktorer som hög 

press och för lite återhämtning påverkar arbetet. Motivationen ökar ifall resurserna finns tillgängliga 

och tillräckligt med återhämtning sker (Bakker, van Veldhoven, & Xanthopoulou, 2010). Här går 

det att spekulera i att undersköterskorna saknar återhämtning under de perioder som de upplever 

stress. Med tanke på att respondenterna inte använder förflyttningsteknik i samma utsträckning 

under stressiga perioder kan det tolkas som att det råder brist på motivation då respondenterna 

tydligt uttryckt hur viktigt och användbar förflyttningsteknik är. Slutsatsen som kan dras av detta är 

att det är viktigt att rätt resurser finns tillgängliga för att personalen skall ha rätt förutsättningar att 

arbeta i enlighet med de föreskrifter de skall arbeta utifrån. Det är även viktigt att det råder en 

balans mellan hög press och återhämtning för att personalen skall behålla motivationen till att utföra 
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sitt arbete enligt de föreskrifter som finns.  

 

     Studiens kvalitet kan diskuteras och det faktum att jag arbetat tillsammans med respondenterna. 

Min förförståelse kan ha inverkat negativt på resultatet såtillvida att jag kanske tagit vissa saker för 

givna. Detta kan även ha påverkat i vilken utsträckning respondenterna gav fullt uttryck för deras 

åsikter under intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Det finns alltså risk för en snedvridning av 

resultatet. Det är möjligt att resultatet kunde sett annorlunda ut ifall den genomförts på en annan 

avdelning. Dels för att förflyttningsteknik används i olika stor utsträckning beroende på vilken 

avdelningen det är och även för att det skulle innebära att intervjuaren inte träffat respondenterna 

innan. Anledningen till valet av just den avdelningen där undersökningen ägde rum var för att 

förflyttningsteknik spelade en stor roll i arbetet med patienter där. Detta var till en fördel under 

intervjuerna för att respondenterna hade mycket att bidra till frågeställningen. För att behålla 

objektiviteten i analysen kodades allt som respondenterna sade oavsett relevansen till 

frågeställningen. Fördelen som fanns med att intervjuaren var insatt i organisationen som 

undersökning ägde rum på var att denne kände till arbetsmetoder och rutiner vilket gjorde det lättare 

att förstå respondenterna och följa upp intressanta ämnen. För att inte viktig information skulle 

missas under intervjuerna gick intervjuaren in med inställningen att denne inte kunde något om det 

som undersöktes och utgick inte ifrån egna erfarenheter eller egen kunskap vid konstruktionen av 

intervjuguiden eller under intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009).   

     

     Slutsatserna av undersökningen var att de mer erfarna undersköterskorna omedvetet styrde i 

vilken utsträckning förflyttningsteknik användes. Detta berodde på att förflyttningsteknik inte fanns 

för som det gör idag och att de arbetade efter gammal vana istället för att anamma den utveckling 

som skett. Denna norm anpassade sig de mindre erfarna efter. Det fanns en kluvenhet vart ansvaret 

att använda förflyttningsteknik låg och denna osäkerhet bidrog till att förflyttningsteknik inte 

användes. Det framkom indikationer på ett riskbeteende hos undersköterskor i form av att risken att 

skada sig inte var tillräcklig för att använda förflyttningsteknik. Den varierade utbildningen hos 

personalen och upplevelsen av stress under vissa perioder bidrog även de till att förflyttningsteknik 

inte användes. 

     För att gå vidare inom detta ämne skulle det vara intressant att undersöka gruppdynamiken hos 

undersköterskor för att få en djupare förståelse för hur gruppen påverkar undersköterskors arbete 

med förflyttningsteknik. Ett annat förslag skulle kunna vara att undersöka riskbeteende hos 

undersköterskor för att förstå varför risken att skada sig i arbetet inte motiverar dem att använda 

förflyttningsteknik.  
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Bilaga 1 

 

Följebrev 

 

Anledningen till att jag genomför denna undersökning är för att jag skriver en C-uppsats i psykologi 

vid Karlstads universitet. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som påverkar en 

undersköterska när denne skall använda sig av förflyttningsteknik och användning av hjälpmedel.  

     Det är frivilligt att delta i denna undersökning. Du som väljer att delta får när som helst avbryta 

intervjun eller välja att inte svara på frågor utan att det skulle innebära några konsekvenser. Det 

kommer dock inte vara möjligt att avsluta sitt bidrag till undersökningen efter att uppsatsen är 

godkänd och publicerad.  

     Anledningen till att du har blivit tillfrågad att delta i undersökningen är för att du är 

undersköterska och har arbetat i minst ett halvår samt att du har utbildning i förflyttningsteknik och 

användande av hjälpmedel.  

     Intervjun kommer ta cirka 30 minuter och ljudupptagning kommer att ske för att intervjun skall 

transkriberas. Transkribering innebär att jag kommer att skriva upp ordagrant det som sägs under 

intervjuerna och det är transkriberingen som kommer ligga till grund för analysen. 

     Deltagandet i undersökningen är konfidentiellt. Detta innebär att endast jag kommer att veta om 

din identitet. All information i intervjun som skulle kunna spåras tillbaka till just dig kommer att 

redigeras så att detta inte är möjligt.  

     Ljudupptagningen och transkriberingarna kommer endast att vara tillgängliga för mig och 

kommer att sparas till att uppsatsen har fått ett slutgiltigt betyg, efter detta så kommer de att 

förstöras. Handledarna och examinator kan komma att granska arbetet och har då rätt att lyssna på 

ljudupptagningen och läsa transkriberingarna. De har dock endast rätt att ta del av materialet men 

inte att använda det.  

     Ditt bidrag till undersökningen kommer endast att användas till denna undersökning. Uppsatsen 

kommer att publiceras när den är färdig och kommer finnas tillgänglig för allmänheten. Uppsatsen 

kan eventuellt komma att publiceras i artikel också.  

 

 

 

 

Adam Ohlsson:  mail 

Rikard Eriksson: mail 
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Intervjuguide 
 
Hur länge har du arbetat som undersköterska? 
När fick du sist utbildning i förflyttningsteknik? 
 
Vilka fördelar upplever du att det finns med förflyttningsteknik? 
 -Hur kommer det sig? 
Upplever du att det finns några nackdelar med förflyttningsteknik? 
 -Hur kommer det sig? 
 
Hur tänker du kring att arbeta med förflyttningsteknik? 
 -På vilket sätt upplever du hjälpmedlens relevans till ditt arbete? 
  -Hur kommer det sig? 
 -På vilket sätt upplever du att förflyttningsteknikerna påverkar ditt arbete? 
  -Hur kommer det sig? 
 
Upplever du att du använder förflyttningsteknik i den mån som du vill? 
 -Hur kommer det sig? 
 -Upplever du att du kan göra det mer? 
 -Av vilken anledning väljer du att ta hjälp av förflyttningsteknik? 
 -(Om du inte) vad upplever du är orsaken till det? 
 -Vad upplever du kan påverka ditt val att använda förflyttningsteknik? 
 -När upplever du att du inte kan använda förflyttningsteknik?  
 
Hur upplever du samarbetet funkar när det krävs två för en förflyttning? 
 -Vad upplever du att orsaken till detta är? 
 -Vad tror du skulle kunna förbättras? 
 
Upplever du att du har de resurser som krävs för att arbeta med förflyttningsteknik? 
 -Hur kommer det sig? 
 -Vad upplever du skulle kunna göras annorlunda? 
 -Hur kommer det sig? 
 
På vilket sätt upplever du att arbetet med förflyttningsteknik utvecklats under tiden du jobbat som 
undersköterska? 
 -På vilket sätt? 
 -Vad tror du det beror på? 
 
Vad upplever du att det finns för konsekvenser att inte använda förflyttningsteknik? 
 -Hur kommer det sig? 
 
Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Prototeman 

Användning av förflyttningsteknik 

Slarv 

Användande av förflyttningsteknik förr 

Utvecklingen med tiden 

Äldre och nyare anställda 

Påverkar varandra  

Inställning 

Upplevelsen av fokus på förflyttningsteknik 

Skjuta ifrån sig ansvar 

Vill förebygga skador 

Ta sig tid 

Tidsaspekten 

Tillgängliga resurser 

Kunskap 

Hjälp 

Stöd och uppmuntran 

Samarbete mellan undersköterskor och sjuksköterskor 

Samarbete mellan patienter och personal 

Komunikation undersköterskor emellan och med patienter 

 


