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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att handleda och 

undervisa vårdpersonal i förflyttningskunskap inom särskilda boenden. En kvalitativ metod 

låg till grund för studien för att genom denna kunna beskriva deltagarnas egna erfarenheter. 

Sex arbetsterapeuter inom kommunal verksamhet på olika orter i Norrbotten fick utifrån 

semistrukturerade intervjuer berätta om sina erfarenheter i att handleda och undervisa inom 

ämnet förflyttningskunskap. För att bearbeta det insamlade materialet användes kvalitativ 

innehållsanalys där materialet transkriberades, kondenserades, kodades och kategoriserades.  

Resultatet av studien utifrån syftet kunde genom dataanalysen sammanställas i fyra kategorier 

som samverkar: arbetsterapeutens specifika roll och kompetens, strukturella förutsättningar, 

klienten och arbetsterapeuten samt undervisning i förflyttningskunskap. Dessa kategorier 

bidrar till möjligheter och skapar förutsättningar för lärandesituationen under själva 

handledningen och undervisningen i förflyttningskunskap. Resultatet från studien har gett en 

ökad inblick i området handledning och undervisning relaterat till ämnet förflyttningskunskap. 

Resultatet visade även att arbetsterapeuten behöver vara flexibel och ha goda kunskaper i 

arbetsteknik och ergonomi samt situationsanpassa bemötande och kommunikation i sin 

undervisning för att kunna ta hänsyn till både klients och personals behov. Studien kan ligga 

till grund för att starta ett resonemang kring grundutbildningens innehåll relaterat till området 

handledning och undervisning av klienter såväl som hur det kan omsättas i det kliniska 

arbetet. Det finns behov av mera forskning om både handledning, pedagogik samt om vad 

som sker i mötet mellan arbetsterapeut, personal och klient utifrån ett lärandeperspektiv vilket 

författaren genom sin studie erfarit.  

 

Sökord på engelska: patient handling, supervision, education, occupational therapy, nursing 

staff 
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Abstract 

The aim of the study was to describe occupational therapists experiences of supervision and 

education of nursing staff in nursing homes in patient handling. A qualitative method was 

used in order to gathering the experiences from the participants. Six occupational therapist 

active in different municipals in Norrbotten were interviewed with semi-structured questions 

and the data collected were analyzed with a qualitative analysis. After the analysis four 

categories appeared: the specific competence and roll of the occupational therapist, the 

conditions of structure, the client and the occupational therapist, and education in patient 

handling. These categories creates opportunities and possibilities throughout the learning 

situation due to the supervision in patient handling. The result has given an insight in the 

subject supervision and education related to the patient handling. The occupational therapist 

needs to be flexible with enough knowledge and skills referring to working technic, 

ergonomics and adjust treatment and communication in the education in order to fulfill the 

needs of both client and nursing staff. The study might be useful in both the occupational 

therapist education as well in the clinical work. There is a need for further studies about 

supervision, pedagogical issues and the therapeutic relation embracing both client and staff 

related to learning. 

 

Keywords: patient handling, supervision, education, occupational therapy, nursing staff 
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Inledning 

Hur skulle det kännas att bokstavligen lägga sitt liv i någon annans händer? För flertalet äldre 

i särskilt boende är det något som sker flera gånger dagligen för att kunna göra vardagliga 

saker som att komma upp ur sängen, flytta över till rullstol eller sköta sin dagliga hygien. Att 

hjälpa människor att göra en förflyttning är ett komplext område. Det handlar inte bara om att 

se över säkerhetsaspekter och ergonomisk lämplig arbetsposition för de som utför handlingen, 

utan att förflytta någon handlar också om ett samspel mellan att tillvarata klientens egna 

befintliga förmågor och skapa förutsättningar för klientens aktivitet och delaktighet i så hög 

utsträckning som möjligt utifrån den miljöns resurser och hinder på ett respekt-och 

hänsynsfullt sätt och att finna varandra i sätt att kommunicera.  

 

För att vårdpersonalen på bästa sätt ska kunna göra detta behövs både handledning och 

undervisning inom ämnet vilket arbetsterapeuten kan bidra med. I kompetensbeskrivningar 

för arbetsterapeuter framgår att en av arbetsterapeutens yrkesuppgifter är handledning 

(Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2015). Handledning är enligt Youngström 

(2014) ett sammansatt ämne som täcker in både hur information ges kring handhavande, och 

förmågan att kommunicera på ett för situationen adekvat sätt för att kunna bistå andra 

kollegor eller yrkesgrupper i deras yrkesutövande. 

 

Under sin utbildning till arbetsterapeut har författaren upplevt att detta område fått för lite 

fokus i undervisningen, och erfar en egen brist i kompetens inom området vilket blivit ännu 

tydligare under extraarbete i vården. Författaren fann det intressant att undersöka frågan 

utifrån arbetsterapeuters egna erfarenheter inom området handledning och undervisning 

relaterat till förflyttningskunskap, i ett försök att belysa detta komplexa ämne för att också 

söka tillföra arbetsterapi mer kunskap genom att ta yrkeserfarenheter och föra dem till teorin. 

 

Bakgrund 

I regeringens skrivelse ”Ett värdigt liv- äldre politisköversikt 2006-2014” uppges att cirka 500 

000 invånare i Sverige är äldre än 80 år (Regeringen, 2013). Socialstyrelsen 

(http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/socialtjanstinsatsertillaldreochperso

nermedfunktionsnedsattning) upplyser om att 13 procent av de som är äldre än 80 år bor på 



5 

 

särskilt boende. Kvarboendeprincipen innebär att så många som möjligt ska kunna bo kvar i 

sina egna hem, medan platserna på särskilt boende är få (Socialstyrelsen, 2011). Detta innebär 

i praktiken att flertalet av de som kommer till äldreboende ofta är sjuka och har nedsättningar 

i funktion och aktivitet samt är i behov av vård och omsorg från personal. I kommitté-

direktivet för regeringens nationella kvalitetsplan för äldre 2015:72 (Regeringen, 2015) 

framgår att vård-och omsorgsområdet sätter ungefär en halv miljon människor i arbete och 

krav på samverkan ställs på alla parter som är involverade i arbetet med de äldre, för att kunna 

erbjuda vård och omsorg av god kvalitet.  

 

Kjellberg (2008) beskriver utifrån vårdarbetets innehåll, att ett resursmedvetet arbetssätt är av 

vikt och för att personalen ska kunna utföra sitt arbete måste de ha goda 

förutsättningar. Vårdarbetets arbetsuppgifter består till stor del av tunga återkommande lyft 

och arbete i positioner som inte är ergonomiskt anpassade, vilka enligt Kjellberg har stor 

påverkan på personalens fysiska hälsa. Förutom vård-och omsorgsbiten som utförs av 

vårdpersonalen, och medicinska frågor som hanteras av sjuksköterskor eller läkare, kommer 

de boende ofta i kontakt med arbetsterapeuter och fysioterapeuter när det gäller problem som 

är kopplade till aktivitets-och funktionsförmåga. 

 

I en rapport från Socialstyrelsen (2003) redogörs för de omfattande arbetsuppgifter som 

arbetsterapeuter i kommunen har innefattande bedömningar, utprovning och förskrivning av 

hjälpmedel, bostadsanpassningar samt arbete inriktad mot vård- och omsorgsboenden. 

Där till var handledning och undervisning av vårdpersonal en återkommande arbetsuppgift för 

arbetsterapeuten, och mer tid över till handledning, utbildning av personal samt uppföljning 

önskades av de arbetsterapeuter som deltog i studien. 

 

Författaren kommer i sitt arbete att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av handledning och 

undervisning i förflyttningskunskap för vårdpersonal som arbetar inom särskilt boende i 

kommunal regi. Särskilt boende definieras enligt Socialstyrelsens termbank som ett boende 

med dygnet runt vård- och omsorg för äldre. Författaren har valt att benämna de äldre som bor 

på särskilt boende för klienter i resultatet och resultatdiskussionen. Vårdpersonal betyder i 

författarens text de vårdbiträden och undersköterskor som dagligen ger omsorg och vård åt 

klienterna inom särskilt boende. Med handledning avser författaren undervisning, råd och 

individuell vägledning och återkoppling till vårdpersonalen och undervisning innefattar i 

författarens arbete de kurser och utbildningstillfällen som ordinarie- och vikarierande 
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vårdpersonal erbjuds. Förflyttningskunskap använder författaren i enlighet med Hjalmarsson 

(2015), där förflyttning avser att utföra rörelsemomenten i en lägesförändring hos en patient 

från exempelvis liggande till sittande, vid överflyttning från säng till stol, eller genom gående 

förflyttning där patientens egen förmåga nyttjas där så är möjligt tillsammans med 

vårdpersonal eller utförs endast av vårdpersonalen. I förflyttningskunskapen inräknas även 

vårdpersonalens kunskaper, användning och manövrering av olika lyfthjälpmedel. I dagsläget 

förekommer båda yrkestitlarna sjukgymnast och fysioterapeut i verksamheterna, men 

författaren har valt att använda sig av benämningen fysioterapeut i sitt arbete. 

 

Arbetsterapidefinitionen enligt The American Occupational Therapy Association [AOTA] 

från 2008 inrymmer beskrivningen att arbetsterapi är ett ämne och profession som ska hjälpa 

människor att göra meningsfulla aktiviteter med hälsofrämjande inverkan utifrån fokus på det 

dagliga livets aktiviteter (AOTA, 2008). Arbetsterapeuter kan i sitt arbete ha klienter från hela 

livsspannet (Boyt Schell, Scaffa, Gillen & Cohn, 2014) och klienter kan utgöras av både 

individer, grupper och organisationer (FSA, 2015). I Etisk kod för arbetsterapeuter och 

Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter (FSA, 2012; FSA, 2015) står tydligt att 

arbetsterapeuter ska ha en utbildande och undervisande roll för andra professioner och 

kollegor, i syfte att främja rehabilitering och hälsa. Respektfullt bemötande ska genomsyra 

samverkansarbetet. Klienter för arbetsterapeuter kan vara såväl individer som grupper eller 

organisationer. När det gäller arbetsterapeutens utbildning av annan vårdpersonal utgör 

sistnämnda en dubbel roll: de är både klienter på grupp-och organisationsnivå, men också 

kollegor till arbetsterapeuten. Sladyk och Sullivan (2010) beskriver hur arbetsterapi kan ha ett 

promotivt tillvägagångssätt och som kan bestå av direkta interventioner med praktiska 

tillämpningar, eller vara av undervisande och konsultativ karaktär.  

 

Med Model of Human Occupation [MoHO] (Kielhofner, 2012) som grund för sina åtaganden 

arbetar arbetsterapeuten klientcentrerat med aktiviteten i fokus genom olika typer av 

interventioner för att främja aktivitet och delaktighet hos klienten. Interventionerna kan 

utformas på flera sätt men inbegriper sammanfattningsvis att göra förändringar i miljön, 

anpassa aktiviteter eller hitta alternativ till tidigare aktiviteter. 

 

Arbetsterapeuten har genom sin specialkompetens inom rehabilitering en framträdande 

funktion genom att förhindra att skador relaterade till yrkeslivet uppstår på både ett preventivt 

och promotivt sätt genom olika angreppsätt (Gainer, 2008; Berg-Rice, 2008). Enligt Berg-
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Rice kan en arbetsterapeut arbeta med hälsofrämjande ergonomi både för att förbättra 

individens nedsättningar, eller preventiv ergonomi för olika grupper i syfte att förhindra 

skador i rörelseapparaten. Gainer (2008) skildrar hur arbetsterapi och ergonomi varit 

sammanflätade sedan andra världskriget och att huvudsyftet med ergonomi varit att anpassa 

arbetet efter arbetstagaren, i stället för det omvända. Genom detta skulle arbetstagarens 

säkerhet och hälsa så väl som effektivitet bli mera gynnsam. För att kunna uppnå detta krävs 

en kunskap om människans fysiska möjligheter och begränsningar. Berg-Rice (2008) anser att 

arbetsterapeuten inte bara kan bistå med rådgivning gällande ergonomi, utan också ge 

individuell återkoppling till den enskilde individen.  

 

Kjellberg (2008) redogör för olika former av belastningsskador bland vårdpersonalen samt att 

förflyttningar av brukare utgör ett stort belastningsmoment för personalen. De vanligaste 

skadorna återfinns i ländryggen, följt av nack-skulder och knäproblematik. Personal behöver 

utbildning i hur förflyttningar ska göras på ett säkert och skonsamt sätt enligt AFS 2012:02 

(Arbetsmiljöverket, 2012), där även belägg för utbildning i rätt förflyttningsteknik står att 

finna samt vikten av att utbildaren har goda kunskaper i ämnet och kan förmedla dessa vidare. 

En målsättning inom vårdarbete är att lyft av person utan hjälpmedel ska undvikas genom att 

miljön är anpassad för ändamålet och adekvat utrustning för överflyttning finns. Regelbunden 

översyn av hur arbetet utförs tillsammans med utbildning är också ett sätt att identifiera och 

förebygga risker AFS 2012:02 (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Att kombinera både ergonomisk kunskap, egen fysisk träning, handledning och utbildning 

kring ergonomi samt adekvata tekniska hjälpmedel har positiv betydelse för hälsa och 

säkerhet ur både patient-och personalsynpunkt (Bos, Krol, Van Der Star & Grothoff, 2006; 

Black, Shah, Busch, Metcalfe & Lims, 2011; Garg & Kappellush, 2012; Rogers, Buckheit & 

Ostendorf; 2013). Black et al. (2011) kunde genom sin studie visa att träningsprogram kring 

patientöverflyttning speciellt hade betydelse på mindre enheter där det inte fanns samma 

tillgång till tekniska hjälpmedel. Rogers et al. (2013) fann att vårdpersonal behöver 

undervisning om risker vid överflyttningar av patienter, både för dem själva och för 

patienterna och att undervisning hade gynnsam effekt för riskidentifiering. Enligt Hjalmarsson 

(2015) är det värdefullt att förstå ergonomiska principer samt hur dessa tar sig i uttryck i den 

egna kroppen, likaså behöver vårdpersonal kontinuerligt träna sina kunskaper i 

förflyttningskunskap för att hålla kunskapen levande. 
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Kjellberg (2008) anser att en säker arbetsmiljö i vårdkontext där överflyttningar och 

positionering av patienter är frekventa, kan skapas genom utformning av lokaler, 

tillgänglighet av teknisk hjälputrustning, utbildning av personal men även personaltäthet.  

 

När en patient ska förflyttas fysiskt, är den en grundläggande förutsättning att denne känner 

trygghet, och trygghet skapas bäst av att personalen är kompetent i sitt utförande. Betydelsen 

av en god psykologisk relation mellan patienten och personalen vid överflyttnings-

situationerna är grundläggande då lyft av människor är så mycket mer komplext än att hantera 

lyft av andra objekt: det är en fråga om tillit och förståelse (Hjalmarsson, 2015). 

 

En ergonomiskt god och patientsäker förflyttningsteknik kan betraktas som en faktor av god 

vårdkvalitet enligt Kjellberg (2003). Uppfattningen delas av Hjalmarsson (2015) som dock 

uppmärksammar att användandet av personlyft för att hjälpa en brukare är bra ur 

personalsynpunkt, men att det finns hälsovinster med att låta brukaren själv komma upp av 

egen kraft där så är möjligt. Brukaren får använda sig av sitt befintliga rörelsemönster och kan 

genom att vara aktiv i överflyttningen själv ha en viktig roll i sin rehabilitering. Detta kan 

jämföras med Kielhofner (2012) som utifrån ett klientcentrerat aktivitetsfokus uttrycker 

vikten av att en klient får använda sina förmågor utifrån sin utförandekapacitet i så hög 

utsträckning som möjligt för att inte förlora dessa.  

 

Kneafseys, Cliffords och Greenfields (2014) studie på äldre patienter inlagda på sjukhus och 

som under sin vårdtid behandlades av både ordinarie vårdpersonal bestående av 

sjuksköterskor och undersköterskor, samt av paramedicinsk personal som bestod av 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter, visade att det fanns två stora skiljelinjer inom området 

förflyttningar. Författarna delade in dem i “care handling” som utfördes av vårdpersonalen, 

samt “therapeutic handling” där arbetsterapeuter och sjukgymnaster hade fokus på att uppnå 

de satta målen för patientens rehabilitering. Skillnaderna mellan professionernas agerande var 

att vårdpersonalen hade ett tydligare vård-och omsorgsfokus än de paramedicinska, vilket 

bidrog till att patienten blev mindre aktiv även i aktiviteter som kunde klarats av själv med 

stöttning. Författarna slog med sin studie fast att vårdpersonal spelar en viktig roll i syftet att 

mobilisera patienten så mycket det går, men att det fanns ett risktänkande hos vårdpersonalen 

som bidrog till att personalen inte alltid tillät patienten göra så mycket som möjligt, och att 

olika förflyttningshjälpmedel generellt sattes in tidigare än vad som egentligen hade behövts. 

Kneafsey et al. slog fast att det finns behov av att ställa risken för fall mot vinsterna för 
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individen att få bibehålla sin rörlighet i de dagliga aktiviteterna. Detta kan jämföras med 

Taylor, Sims och Haines (2014) studie om äldre i vårdhem och de äldres uppfattning av att 

behöva få hjälp vid förflyttningar, som visade att möjligheten för den äldre att själv kunna 

röra sig och påverka sin rörlighet också handlar om individens möjlighet till autonomi. 

Studien visade också på vikten av strategier för personalen att kunna förhandla med de 

boende i olika typer av förflyttningar samt “uppdraget” att vägleda de boende i en balans 

mellan vad de klarade av att göra och aktiviteter de fann meningsfulla. 

  

Enligt Darragh et al. (2013) använder arbetsterapeuten vid förflyttningssituationen av klienten 

sitt kliniska resonemang för att göra avvägningar om hjälpmedel eller ej ska användas, utifrån 

klientens egna fysiska och kognitiva förmågor. Thunborg, von Heideken Wågert, Söderlund 

och Götell (2012) fann i sin studie baserad på vad som sker mellan patient och vårdpersonal i 

förflyttningssituationen, att för patienter med kognitiva nedsättningar som demens innebär 

kan en förflyttningssituation upplevas mycket skrämmande och leda till agitation vilket kunde 

ha undvikits om patienten kunde fått vara mer aktiv. Det svåraste under en förflyttning av en 

person med demens fann Thunborg et al. inte vara den fysiska ansträngningen som lyftet kan 

innebära, utan den kommunikativa delen av situationen genom att parterna inte når fram till 

varandra. Att i så hög grad som möjligt få använda sin egen förmåga kan ha en lugnande 

inverkan på de patienter som är oroliga (Thunborg et al., 2012). 

 

Handledning är en av arbetsterapeutens stora yrkesuppgifter, och förutom att det ska ingå i 

utbildningen är det också något som utvecklas över tid genom att arbetsterapeuten tillämpar 

det i mötet med sina klienter (Youngström, 2014). Lärandet som sker, kan jämföras med John 

Deweys pedagogiska idé som innefattande att lärandet sker genom görandet; “learning by 

doing” (Egidius, 2009). Enligt Larson (2010) kan utbildning och undervisning både vara ett 

terapeutiskt verktyg så väl som ett aktivitetsområde. Oavsett omfattningen och djupet av 

undervisningen finns det hinder att vara uppmärksam på för arbetsterapeuten. När en 

arbetsterapeut skapar en intervention måste en medvetenhet om vilka behov och önskemål 

klienten har finnas. Arbetsterapeuten behöver utgå från sitt kliniska resonemang för att skapa 

förutsättningar för en god relation med klienten som blir grundläggande för klientens 

självkänsla (Boyt-Schell, 2014; Kielhofner, 2009). Vidare måste arbetsterapeuten för en 

gynnsam inlärning se till att skapa ett gott inlärningsklimat. Vid undervisning som är relaterad 

till klientens arbetssituation måste arbetsterapeuten ta redan på hur den fysiska och 

psykosociala miljön ser ut. På så sätt får arbetsterapeuten möjlighet att planera så 
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ändamålsenliga interventioner för klienten som möjligt anser Larson (2010). Enligt Mac Rae 

(2010) kan arbetsterapeuten i undervisningssituationen för vuxna klienter fungera som en 

guide vilket har en positiv inverkan på lärandet.  

 

Förståelsen för ömsesidigheten i handledningssituationen; att både den som lär ut och de som 

lär får ett utökat eget lärande är av stor betydelse vilket beskrivs hos Pros och Kjellberg 

(2008) som i sin studie om handledning för vårdpersonal i kommunen beskriver olika sätt att 

definiera begreppet för att visa på dess komplexitet. Handledning är ingen envägs-

kommunikation, utan en situation där kunskap överförs när både sändaren och mottagaren är 

aktiv. Detta visar på att en ömsesidighet vid handledningen vilket Pros och Kjellberg lyfter 

fram. 

 

Pertoft och Larsen (2012) ser vikten av att vid handledningssituationen ta tillvara på vad 

deltagarna redan kan sedan innan och se deras förförståelse och kompetens som en god grund 

för en ökad professionalism. En ömsesidig respekt mellan den som undervisar och deltagarna 

kan vinnas, genom att den som undervisar bekräftar gruppens kunnande. I arbetet med 

ergonomi riktat mot en arbetsgrupp, kan det enligt Shaw och Strong (2008) finnas konflikt 

mellan intressen; den anställde kan själv tycka att det handlar om avsaknad av adekvata 

hjälpmedel medan den mest väsentliga frågan i ergonomi egentligen handlar om hur 

arbetstagaren utför uppgiften och vilken utslag det ger i fråga om kroppslig påverkan. Shaw 

och Strong ser därför en arbetsterapeuts klientcentrering som att inte ta parti för någon, utan 

att sammanställa alla parters behov utifrån det specifika problemet för att finna en lösning. 

Efter litteraturgenomgång har författaren uppmärksammat att det finns studier som visar på 

betydelsen av god arbetsteknik samt effekten av ergonomisk utbildning inom förflyttnings-

kunskap när det gäller att förebygga skador, medan det inte finns särskilt mycket skrivet om 

handledning och undervisning utifrån arbetsterapeutens yrkesroll inom området yrkesverksam 

vårdpersonal. Författaren har funnit att det inte gjorts mycket studier inom ämnet arbetsterapi 

relaterat till förflyttningskunskap specifikt ur ett handlednings-och undervisningsperspektiv 

och finner det därför intressant att försöka beskriva området genom att utgå från 

yrkesverksamma arbetsterapeuters egna erfarenheter inom området. Genom sin studie önskar 

författaren kunna bidra till en utökad kunskap inom arbetsterapi. 

 



11 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av handledning och 

undervisning av vårdpersonal i ämnet förflyttningskunskap inom särskilt boende. 

 

Metod 

Studiens design 

Genom sin studie ville författaren med en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer 

beskriva de erfarenheter av handledning och undervisning inom förflyttningskunskap som 

arbetsterapeuter har. Den kvalitativa metoden är att föredra när forskaren inte vill mäta och 

kvantifiera, utan att istället ta reda på hur en situation eller fenomen upplevs av individen 

(Kristensson, 2014), vilket var författarens avsikt. 

 

Urval 

Urvalsgruppen relevant utifrån studiens syfte var yrkesverksamma arbetsterapeuter med 

erfarenhet från handledning av vårdpersonal på särskilt boende inom kommunal verksamhet. 

Enligt Carpenter och Suto (2008) innebär en kvalitativ studie att göra ett urval som 

representerar det som är intressant för det fenomen som forskaren att undersöka. En annan 

viktig fråga är huruvida urvalet kan tillhanda hålla den data som forskaren söker att ta reda på. 

Det är alltså av betydelse att de som ingår i urvalet har möjlighet att beskriva sina egna 

erfarenheter, vissa av deltagarna kan ha större erfarenhet än andra och även en annan 

möjlighet att formulera detta i ord vilket gör att ju mer data varje enskild deltagare kan ge, 

desto mindre urval behövs (Carpenter & Suto, 2008). Inklusionskriterier för deltagande i 

studien var att deltagaren skulle vara verksam arbetsterapeut inom kommunal regi, och med 

erfarenhet från handledning och undervisning inom förflyttningskunskap för vårdpersonal 

inom särskilt boende. Enligt Kristensson (2014) och Carpenter och Suto (2008) behöver 

resultatet av en kvalitativ studie inte gå att generalisera, varför ett visst förutbestämt antal 

deltagare inte behövde eftersträvas, däremot är det av betydelse för en studie att det finns en 

bredd i gruppen för att få variation i svaren. I denna studie utgjordes det av att de sex 

deltagarna hade olika lång tid i yrket, samt att de arbetade i olika kommuner. Urvalstypen för 

författarens urval var så kallat avsiktligt urval, med undergruppen typiskt urval vilket innebär 

en medveten selektering för vilka som ska ingå i studien utifrån vad forskaren syftar att 

studera (Kristensson, 2014). 
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Procedur 

Kommuner kontaktades för att få tag på kontaktuppgifter till arbetsterapeuter som kunde vara 

aktuella för studien. Därefter tog författaren telefonkontakt med de arbetsterapeuter som 

antogs överensstämma med inklusionskriterierna för författarens studie och som var 

verksamma med insatser riktade mot särskilda boenden. Fyra arbetsterapeuter från tre olika 

kommuner kontaktades per telefon och informerades muntligt om studiens innehåll och syfte. 

Dessa fyra arbetsterapeuter uppfyllde inklusionskriterierna, och tre tackade ja till att deltaga. 

En av dessa tre tillfrågade i sin tur ytterligare tre arbetsterapeuter vid sin enhet. Författaren 

skickade ett missivbrev via mail (Bilaga1) med utförligare information samt bifogade 

frågorna (Bilaga 2), och den deltagare som gjort förfrågan på sin arbetsplats om ytterligare 

deltagare till studien förde informationen vidare till sina kollegor. Tid och plats för intervjuer 

beslöts både via telefon och mail. Intervjuerna ägde rum enskilt på deltagarnas arbetsplatser 

för att underlätta medverkan. Vid intervjutillfället informerades deltagarna ytterligare om 

studiens syfte, frivillighet, konfidentialitet, anonymitet samt möjligheten att senare ta del av 

den färdiga uppsatsen. Längden på varje intervju var cirka 25-50 minuter, och författaren 

mötte endast deltagarna vid ett intervjutillfälle. Vid datainsamlingen användes författarens 

mobiltelefon för att spela in samtalen, men också en diktafon som för att säkerställa att 

informationen inte skulle gå förlorad om tekniken havererade. Som underlag för intervjun 

användes en intervjuguide (Bilaga 2). Författaren använde även papper och penna för att 

kunna göra noteringar under intervjuernas gång. 

 

Efter intervjuernas genomförande lagrades de som ljudfiler på författarens privata dator och 

transkriberades i snar anslutning till intervjutillfället. Det transkriberade intervjumaterialet 

utgjorde sedan råmaterial för fortsatt bearbetning enligt kvalitativ innehållsanalys som sedan 

mynnade ut i analys av ett resultat för vidare resultatdiskussion. Materialet från intervjuerna i 

form av ljudfiler och text var endast tillgängligt för författaren och handledaren. Efter 

rapportens färdigställande och genomgången opponering med eventuella förändringar gjorda 

kommer materialet att raderas och anteckningarna från intervjutillfället att förstöras. 

 

Datainsamling 

Författaren använde sig av en semistrukturerad intervjumetod, vilket enligt Bowling (2009) 

innebär att forskaren utgår från ett fåtal förutbestämda öppna frågor i sin frågeguide (Bilaga 

2). Frågornas öppna utformning möjliggjorde djupare svar från deltagaren än om frågor av 
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mycket styrd karaktär hade använts). Deltagaren fick på så sätt möjlighet att berätta om sina 

egna upplevelser med sina egna ord. 

 

I varierande grad kompletterades intervjuguiden av följdfrågor av mer styrd karaktär, detta för 

att författaren sökte få djupare svar på vissa frågor, eller att vissa uttalanden från deltagaren 

behövde utvecklas. Exempel på sådana frågor var: Du säger att det kan vara en större 

utmaning att handleda en grupp som har erfarenhet, kan du ge några exempel? Har du tagit 

upp det där med personalen, eller är det bara något som du sett och tänkt? När du sen har 

haft undervisning, har du då kunnat följa upp den? 

 

Författaren försökte under intervjusituationerna att verka aktivt för att skapa ett gott och 

tryggt samtalsklimat genom enskildhet och tilltagen tid för varje intervju (Kristensson, 2014). 

Under intervjuerna försökte författaren också vara medveten om sin egen inverkan på 

intervjusituationen, då den egna förförståelsen enligt Bowling (2009) och Carpenter och Suto 

(2008) påverkar tolkandet av deltagarnas svar, vilket också har betydelse för hur intervjun 

fortlöper. Fördelarna med intervjumetoden menar Bowling (2009) är att den bidrar till en lugn 

och avslappnad atmosfär under intervjutillfället där frågor inte forcerats fram, dock finns 

svårigheter att sedan vid analystillfället kategorisera svaren om samtalet tillåtits bli för fritt 

utifrån vad forskaren eftersträvade att undersöka. 

 

Databearbetning 

Som analysmetod för data som samlades in genom inspelning av intervjuer användes 

kvalitativ innehållsanalys där intervjuerna transkriberades, kodades och kategoriserades för att 

genom detta försöka urskilja teman och begrepp i deltagarnas redogörelser (Kristensson, 

2014).  Databearbetningen inom kvalitativ metod är enligt Carpenter och Suto (2008) något 

som kräver god systematisering av materialet vilket författaren eftersträvat i sin 

bearbetningsprocess. De inspelade intervjuerna transkriberades av författaren för att sedan 

kunna bearbetas analytiskt. Deltagarnas utskrivna intervjuer behandlades under analysen som 

en sammanhängande textenhet (Kristensson, 2014).  

 

Författaren läste igenom texten och antecknade spontana tankar som väcktes under 

genomläsningen utifrån studiens syfte och förde resonemang med handledaren då författaren 

genomfört studien på egen hand. Nästa steg var att utifrån syftet “att beskriva 
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arbetsterapeuters erfarenheter av handledning och undervisning av vårdpersonal i 

förflyttningskunskap inom särskilt boende” och identifiera alla delar av texten som svarade 

mot syftet. De delar som ej gjorde det ströks ur materialet och behandlades därför inte vid 

analysen. Ur den för ändamålet reducerade texten sökte författaren efter meningsbärande 

enheter i texten och strök under dessa med penna. Dessa kondenserades sedan och skrevs ned, 

och författaren började gruppera dem efter enheter som liknade varandra. Därefter kodades 

enheterna och författaren sorterade in dem i underkategorier utifrån enheter som liknade 

varandra i sitt innehåll, för att på så sätt försöka se ett mönster (Kristensson, 2014).  

 

Författaren fick emellanåt gå tillbaka och läsa i textmaterialet för att stämma av att hon var på 

rätt spår. Underkategorierna sorterades sedan in i fyra kategorier med bredare generalitet och 

tydlig koppling till syftet (Tabell 1). Författaren kunde sedan behandla detta vidare i 

resultatdelen genom att söka efter likheter och skillnader, och den analys som författaren gjort 

grundade sig på det manifesta i deltagarnas texter (Carpenter & Suto, 2008).  



15 

 

Tabell 1: Schema över databearbetning 

Menings-

bärande enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Underkategori Kategori 

Man måste 

alltid se till att 

patienten kan 

göra så mycket 

själv, kan du 

lyfta på benet 

och så där…? 

Involvera 

patienten i 

aktiviteten, 

uppmuntra 

patientens egen 

förmåga. 

aktivitets-

fokus 

klientens 

möjlighet till 

delaktighet och 

aktivitet 

klienten och 

arbetsterapeuten 

Det finns ju så 

mycket kunskap 

hos 

baspersonalen, 

bara de får sitta 

tillsammans och 

vi ställer frågor 

att har ni tänkt 

på det här? 

Personalen har 

stor kunskap, ge 

förutsättningar 

för tillvara-

tagande av den 

med gemensam 

reflektion kring 

det egna 

görandet under 

handledning. 

egen 

kunskap 

vårdpersonalens 

kunskap 

undervisning i 

förflyttnings-

kunskap 

Jag brukar 

också säga till 

personalen: jag 

gjorde också fel 

när jag lyfte 

innan jag visste 

Arbetsterapeute

n refererar till 

sitt eget görande 

och lärdom som 

dragits därur. 

lära genom 

att göra 

arbetsterapeutens 

eget lärande och 

erfarenhet 

arbetsterapeutens 

specifika roll och 

kompetens 

 

Etiska reflektioner 

Den som väljer att delta en studie ska vara förvissad om att identiteten inte kommer att 

avslöjas (Bowling, 2009). Möjligheten att avböja deltagande vid redan påbörjad studie ska 

också vara klargjort för deltagaren. Skriven information ska också ges till deltagaren i förväg 

där syftet med studien, vilka förutsättningar som råder gällande konfidentialitet och 

anonymitet samt hur insamlad data kommer att behandlas ska finnas med (Kristensson, 2014), 

vilket författaren redogjorde för i missivbrevet som mailades ut. 

 

En etisk risk var att deltagarna eventuellt kunde uppleva obehag i att svara på författarens 

frågor. Beroende på hur frågorna formulerades, hur de ställdes eller hur deltagaren valde att 

tolka dem uppmärksammar författaren en eventuell risk i att de kunde upplevas som att 

författaren sökte finna motsättningar mellan professioner eller ifrågasätta deltagarens 
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yrkesutövande.  Författaren såg också en etisk risk i att det eventuellt kunde tolkas som att 

författaren genom studien sökt värdera olika professioner mot varandra. Här ska tydliggöras 

att det inte handlande om att värdera olika parter, samt att det endast är en part som var 

inbjuden till denna studie för att skildra sina erfarenheter vilket inte ger en heltäckande bild av 

ämnet förflyttningskunskap. 

 

Genom att försöka reflektera kring sitt eget yrkesutövande kan deltagaren identifiera styrkor 

och svagheter i sitt eget arbete och kring verksamhetens struktur för fortsatt utveckling av sin 

egen kompetens inom handledning i förflyttningskunskap. Ytterligare en nytta med studien 

kan vara att uppmärksamma faktorer som behöver utvecklas redan på arbetsterapeutens 

grundutbildning. Detta kan ses i relation till Carpenter och Suto (2008) som anser att de fynd 

som forskaren kan erhålla genom kvalitativ metod bör kunna användas som vägledande 

material för utveckling av program eller omsättas i praxis, samt att det ur forskningssynpunkt 

är av vikt att forskningen kommer dem som involverats i den till godo. 

 

Resultat 

Övergripande beskriver resultatet de fynd kring handledning och undervisning av personal 

som utgår från de utmanande och komplexa förflyttningar där klient, vårdpersonal och 

arbetsterapeut samspelar, och där samtliga parter är inbegripna i ett lärande inom situationen. 

Resultatet av studien utifrån syftet kunde genom dataanalysen sammanställas i fyra kategorier 

som samverkar: arbetsterapeutens specifika roll och kompetens, strukturella förutsättningar, 

klienten och arbetsterapeuten samt undervisning i förflyttningskunskap. Dessa kategorier 

bidrar till möjligheter och skapar förutsättningar för lärandesituationen under själva 

handledningen i förflyttningskunskap. 

 

Arbetsterapeutens specifika roll och kompetens 

En stark samstämmighet hos deltagarna rådde om uppfattningen att arbetsterapeuten har en 

konsultativ roll, och är en profession som kan bidra med lösningsförslag vid ärenden som 

vårdpersonalen upplevde att den inte kan klara av själv genom att visa på förändrade sätt att 

göra överflyttningar på, anpassningar av miljön samt bruk av hjälpmedel. Deltagarna ansåg 

också generellt att arbetsterapeuten genom sin kompetens har möjligheten att handleda 

personalen, men att det var personalen själv som behövde omsätta de råd, anvisningar och 

förslag som arbetsterapeuten lade fram i handling. Bland flera av deltagarna fanns också 
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åsikten att arbetsterapeuten utifrån rollen som konsult och med sina specifika kunskaper hade 

en självständighet att agera som skiljer sig från vårdpersonalens som har det fortlöpande 

dygnet-runt omsorgen, då arbetsterapeuten hade tid avsatt för varje klient i en annan 

omfattning än vårdpersonalen. 

 

Vidare framkom att vårdpersonalen kunde ha uppfattningen om att arbetsterapeuten var någon 

man beställer hjälpmedel ifrån utan att ta hänsyn till arbetsterapeutens sätt att arbeta utifrån 

arbetsterapiprocessen. Arbetsterapeuten behöver skapa en egen bild och göra en professionell 

bedömning, helt enkelt vara på den faktiska platsen och se vad som sker, för att kunna bistå 

personalen då arbetsterapeuten inte är närvarande hela tiden, utan kommer in vid behov och 

gör punktinsatser vilket illustreras av detta citat från en av deltagarna: 

Om man nu ska handleda vårdpersonal, det är ju lite… Man måste ju kolla först vad 

som är problemet, vad upplever de är problem? Man får ju först alltid muntlig 

information om att det här är tungt, det här är svårt, det här går inte. Men sen då vill 

ju vi se hur gör ni i det här momentet som ni tycker är tungt? Att man kan se 

någonting där, att om du gör på det här sättet kommer det att fungera bättre eller vara 

lättare. Eller så får vi sätta in det här hjälpmedlet. Men det är ju viktigt att vara 

lyhörd för vad de upplever som problem, för jag kanske kan tycka att det är väl inget 

problem, men för undersköterskorna som jobbar är det det. 

 

Hos majoriteten av deltagarna sågs vikten att hela tiden fortbilda sig och hålla sina egna 

kunskaper fräscha för att bibehålla sin specifika kompetens. Flera av deltagarna nämner 

fortbildning som exempelvis kunde erbjudas från olika hjälpmedelsföretag som ett sätt att lära 

sig mer praktiskt handhavande vid förflyttning. En deltagare tyckte också att gemensam 

fortbildning gjorde att ett gemensamt tänkande grundlades bland kollegorna och efter 

genomgången fortbildning var det viktigt att snabbt få omsätta det i handling. Resultatet 

visade också att undervisa i något som man behärskar har positiv inverkan på självförtroendet, 

samt att möjligheten till fortbildning var en inspiration i yrkesutövandet. 

 

Gällande övrig kunskapsutveckling inom ämnet och yrket fanns en genomgående uppfattning 

hos deltagarna att ett sätt att bygga på sin kunskap är att ta hjälp från sina erfarna kollegor om 

tips och råd. Tiden sågs hos också som en faktor för inlärning: både att ha tid att undersöka en 

fråga, men också att tiden i sig gör att den egna kunskapsbanken byggs på om man själv är 

uppmärksam. 
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Beträffande vad en arbetsterapeut behöver ha för kunskaper fanns gemensam uppfattning om 

att arbetsterapeuten behöver kunskaper om sjukdomars inverkan på klientens fysiska och 

kognitiva förmågor. Det fanns även en uppfattning om att arbetsterapeutstudenter behövde få 

mer undervisning om bemötandets betydelse vid förflyttningssituationer och adekvata 

hjälpmedel redan i grundutbildningen. Vikten av en egen god kroppsuppfattning och 

rörelsemedvetenhet var något som flertalet deltagare tryckte på vid intervjuerna. 

 

Strukturella förutsättningar 

I resultatet framkom att klienterna som finns på särskilt boende idag övervägande är 

vårdtunga, och frågor relaterade till förflyttningsproblematik var därför återkommande. 

Arbetsterapeuten blev kallad till särskilda boenden när problematiska förflyttningssituationer 

uppstod. För att tillmötesgå de behov som fanns på de särskilda boende strävade deltagarna 

efter att vara flexibla och kunna erbjuda handledning efter situation, och deltagarna anpassade 

sig i hög grad efter vårdpersonalens förutsättningar i tid och rum i syfte att arbeta 

skadepreventivt, vilket kan beskrivas med detta citat: 

Förflyttningskunskap är jätteviktigt! För att vi vet att det är ett tungt jobb. Och så 

tänker man att undersköterskorna ska inte behöva göra illa sig i onödan. Och sen är 

det ju viktigt att den man ska hjälpa ändå får använda sina resurser så länge det går. 

Alltid finns det nånting man kan göra! 

 

En genomgående likhet i deltagarnas beskrivningar var upplevelsen av bristfällig tid för att 

arbeta på ett kontinuerligt sätt istället för att göra punktinsatser, samt avsaknaden av tid för att 

kunna göra uppföljningar på ett mer strukturerat sätt. Vidare fanns en upplevelse hos 

deltagarna att det skulle kunna ha positiv betydelse för vårdpersonalens hälsa om de hade 

kunnat arbeta mer proaktivt i stället för att komma när problem redan uppstått. 

 

En annan återkommande uppfattning hos deltagarna var hur tiden inverkade på 

vårdpersonalens villkor att kunna genomföra sitt arbete. Vårdpersonalen hade begränsad tid 

att utföra arbetsuppgifter och önskade därför snabba insatser med hjälpmedel för att kunna 

räcka till för alla klienter. Tidsramen var en strukturell förutsättning som accentuerar 

skillnaden mellan vårdpersonalen och deltagarna, och det blev tydligt i det klientnära arbetet 

där deltagarna utifrån rollen som arbetsterapeut hade uppfattningen att klienten skulle vara 

delaktig i en högre grad.  Deltagarna gav också en enad bild av att vårdpersonalen tyckte det 

gick bättre för arbetsterapeuten att arbeta med klienten i förflyttningssituationer än för dem 

själva, vilket detta citat belyser: 
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Personalen säger ja nu var ju nån från rehab här så då gick det bättre. På 

äldreboendena nu är de äldre ofta väldigt sköra och det fluktuerar över dagen, deras 

aktivitetsförmåga och vad de orkar eller inte orkar. Vi har lite olika approach, jag är 

inte lika stressad, jag är där för den personen och har satt av 30-40 minuter medan 

personalen ska göra det i farten. 

 

En uppfattning hos deltagarna var att vårdpersonal i handling skulle visa på konsekvenserna 

av bristfällig arbetskraft. Majoriteten av deltagarna tog upp chefens betydelse för att skapa 

förutsättningar för bästa möjliga arbete genom de prioriteringar och värderingar som 

genomsyrar verksamheten, och som också kan ses hos personalen. 

 

Arbetsmiljö sågs av deltagarna som chefens huvudansvar, medan arbetsterapeuten genom sin 

kompetens kunde arbeta skadepreventivt genom exempelvis handledning. Riskerna inbegrep 

inte bara personal, utan även klienten vid förflyttningsmomenten. Med referens till egen 

arbetsteknik beskrev en deltagare skillnaden med att arbeta efter att ha fått adekvat utbildning, 

vilket gav en ergonomiskt skonsammare belastning. Hur förhållandet mellan preventiv 

förflyttningsteknik och eventuella sjukskrivningar var inte klargjort. En samstämmighet kring 

betydelse av god förflyttningskunskap och utbildning fanns också vilket illustreras av detta 

citat: 

Jag tänker också så, att man mera regelbundet skulle ha såna här 

förflyttningsutbildningar som några håller i, så att det kanske är återkommande varje 

år eller så. För det blir ju så efter ett tag att man faller in i gamla arbetssätt, att man 

får fräscha upp det där kontinuerligt. 

 

Klienten och arbetsterapeuten 

Hos deltagarna fanns en mycket stark och tydlig gemensam uppfattning om vikten av att 

arbeta klientcentrerat genom att utgå från klientens förmågor och möjligheter till aktivitet och 

delaktighet, och att kunna anpassa tekniken och tillvägagångssätt samt miljön efter varje 

brukares förutsättning. Vidare betonades betydelsen av att arbetsterapeuten använde sig av sig 

själv terapeutiskt i klientarbetet. Genom att använda terapeutiska strategier kunde klienten bli 

mer delaktig i förflyttningen. Vikten av en lugn och trygg miljö, att ge tid och anpassad 

information till klienten var en uppfattning som överensstämde hos alla deltagarna, och det 

fanns också en uppfattning bland deltagarna att vårdpersonalen kunde lära sig att göra 

klienten delaktig efter handledning av arbetsterapeut. 

 

Bemötandet var hos samtliga deltagare en nyckelfaktor till att lyckas i arbetet med klienten; 

att respektera klienten, leva sig in i klientens situation och att vara empatisk. Vidare fanns en 
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tydlig gemensam linje innebärandes att behandla klienten som ett subjekt och att rikta sin 

kommunikation direkt till hen. Gemensamt drag hos deltagarna var vikten av att 

arbetsterapeuten är lyhörd i olika situationer, oavsett om det gäller verbal eller ickeverbal 

kommunikation, och det belyses av detta citat: 

Man får ju försöka tänka sig in i hur patienten har det, hur kan patienten uppleva det 

här? Och man får ta det lugnt och informera muntligt kanske att nu, nu får du vända 

dig åt den här sidan eller nu får du vända dig mot mig. Så att de hinner vara med på 

noterna. Är man gammal och dement så tar det ju ett tag för tankebanorna att 

registrera vad det är som händer. Och då blir det som att nån kommer här och 

försöker rycka upp mig, att jag kanske blir rädd och stretar emot. 

 

Faktorer som är gynnsamma för klienten kommer också personalen till godo, varför 

beståndsdelar i vårdmiljön upplevdes som svåra att separera. Bland deltagarna fanns även 

funderingen kring det komplexa i att balansera klientens behov mot personalens. Samfällt 

sågs vikten av att kunna finna flexibla lösningar som både innefattar klients aktivitets-och 

funktionsfokus såväl som skadepreventiva lösningar för personalen. En tydlig uppfattning hos 

deltagarna fanns även kring betydelsen av att kunna utbilda vårdpersonalen för att de själva 

skulle kunna arbeta på ett hälsopromotivt sätt. 

 

Undervisning i förflyttningskunskap 

Bra förflyttningskunskap bygger på samarbete från alla parter och skapar möjlighet för klienten 

att vara så aktiv det är möjligt samt minskar risken för skador hos personalen. Det är mycket 

viktigt i det fysiskt krävande arbetet som ett vårdyrke kan innebära och att kunna ge rätt 

undervisning kräver att den som utbildar har rätt kompetens för ändamålet. Undervisning och 

handledning delades in de tre områden: handledning i enskilda ärenden, gruppundervisning av 

vårdpersonal samt undervisning av sommarvikarier. Hur undervisningen och handledningen 

organiseras varierade beroende på var deltagarna arbetade, dock kunde två genomgående drag 

för organisation av undervisning urskiljas: en specialistgrupp med några få specialiserade 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt ett rullande schema där hela rehabiliteringsenheten 

var involverade i undervisningen. Att kunna ha en speciell lokal avskild från övrig 

verksamhet att tillgå för undervisning var något som upplevdes som positivt då det gav 

vårdpersonalen bättre möjligheter att kunna fokusera på uppgiften. 

 

Innehållet i undervisningen bestod av olika moment och hjälpmedel inom området 

förflyttningar, presenterade antingen av fysioterapeuten eller arbetsterapeuten med fokus på 

ergonomi och säkerhet som också innefattade träning i att iaktta den egna kroppens rörelser i 
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syfte att lära vårdpersonalen den bästa arbetstekniken i det dagliga arbetet. Stort fokus vid 

tillfällena lades på att vårdpersonalen skulle få träna själva. Citatet visar den gemensamma 

uppfattningen hos deltagarna om vikten att vid ett lärande få tillämpa kunskap i handling: 

Jag tänker att man ska få prova själv! Att det inte ger så mycket om jag står och visar 

alltså så här ska man göra en förflyttning, utan personalen måste få prova själv för att 

det ska sätta sig. Det är kanske då de kommer på hur ska jag tänka här, hur ska jag 

stå… 

 

Undervisningen behövde enligt majoriteten hos deltagarna bygga på vad arbetsterapeuten sett 

att vårdpersonalen behövde träna på utifrån identifierade svårigheter och utvecklingsområden, 

och bygga undervisningen efter vårdpersonalens behov i stället för att arbetsterapeuten kom 

med en färdig undervisningsprodukt utan att ha gjort efterforskningar. Citatet visar på hur 

flexibilitet kopplat till undervisningssituationen kan ta sig i uttryck: 

Man får vara väldigt noga med att säga det finns inget omöjligt fall! Man ska kunna 

lära sig, det handlar om oss, att vi inte har rätt pedagogik. För du måste ju anpassa 

dig mycket efter vem du har framför dig. 

 

Det fanns skillnader mellan att undervisa en grupp med förkunskaper och erfarenheter i ämnet 

jämfört med en grupp som saknar detta, exempelvis sommarvikarierna. Grupper med 

förkunskap kunde undervisas mer kortfattat. Vidare upplevde majoriteten av deltagaren att 

motivationen till att medverka i utbildningen kunde vara högre hos de personer som inte hade 

någon tidigare förförståelse och erfarenhet att grunda på till skillnad från de bland personalen 

som redan hade etablerat strategier och tillämpningar och upplevde sig nöjda med dessas 

resultat. Arbetsterapeutens uppgift i undervisningssituationer var inte att komma med färdiga 

lösningar, utan sammanställa den befintliga kunskapen hos personalen för att den skulle få 

omsätta det i handling. En annan stark återkommande uppfattning hos deltagarna var att 

arbetsterapeuten inte kunde påtvinga vårdpersonalen något, bara erbjuda kunskap och metoder 

och visa på alternativa sätt att göra på och att motivationen hade stor betydelse som 

lärandefaktor. Det fanns en stor samstämmighet kring vikten av att som arbetsterapeut vara 

lyhörd för en grupp, men också en uppfattning om att arbetsterapeuten måste våga vila på sin 

kunskap och profession i undervisningssituationen och vara bestämd. 

 

Vidare fanns uppfattningar att det är enklare att lära ut en förflyttning direkt till en klient där 

så var möjligt och slippa gå genom vårdpersonalen. Genomgripande hos deltagarna fanns 

uppfattningen om att vikten av att arbetsterapeuten har en god relation både till brukaren och 

till övrig personal samt betydelsen av ett gott klimat för att skapa förutsättning för samarbete 

och handledning. Vidare såg flera betydelsen av att arbetsterapeuten hade förmåga att läsa av 
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en grupp och möta den, samt att det var arbetsterapeutens uppgift att försöka skapa den 

grundläggande relationen och vara lyhörd för gruppen och hur deltagare i den kunde uppleva 

saker. 

 

Att jobba med “case” för att lösa förflyttningsproblem hämtade ur verkligheten uppgavs vara 

en uppskattad undervisningsmetod för att arbeta med vårdpersonal. Överhuvudtaget 

betonades en flexibilitet samt vikten av att arbetsterapeuten måste hitta egna pedagogiska 

vägar att nå dem som undervisades. Gällande det egna lärandet fanns uppfattningen att det 

växer genom reflektivt handlande. Inte bara formell pedagogisk utbildning hade betydelse för 

hur framgångsrik interaktionen med en grupp utföll, utan arbetsterapeutens egna egenskaper 

har också betydelse för undervisningssituationen. Genom att visa ett intresse för dem man 

undervisar kan en ömsesidighet uppstå vilket uttrycks i citatet: 

Jag kör jättemycket på det här i början på ett nytt boendeställe, att liksom sitta ner 

och fika, sitta ner och försöka umgås. Så man inte bara kommer in och gör det man 

ska. Det handlar ju mycket om att få det här samarbetet, bygga den här relationen. 

 

Ämnet förflyttningskunskap ansåg av flertalet deltagare vara ett komplext ämne som 

innefattar bitarna psykologi, ergonomi, biomekanik och kommunikation. Problematiska bitar 

inom ämnet är att som arbetsterapeut kunna göra en relevant analys av problemsituationen för 

att därigenom föreslå en åtgärd för att lösa problemet. Arbetsterapeuten måste sålunda 

reflektera över sin egen kropp och sitt görande, och kunna verbalisera det till klienten och 

vårdpersonalen. Det är inte bara vårdpersonalen som behöver vara kroppsligt medvetna under 

förflyttningssituationen, utan även klienten behöver uppmuntras och vägledas ansåg flera av 

deltagarna. Då människor har olika fysiska förutsättningar är det viktigt att ta detta i beaktade 

när man ska undervisa i förflyttning, eftersom det som fungerar för en inte har samma effekt 

för en annan. För att kunna tillhandahålla en god undervisning måste därför arbetsterapeuten 

på frekvent basis hålla kunskapen levande genom att träna förflyttningar samt fortbilda sig. 

Bemötandets betydelse i förflyttningssituationen är en punkt som borde tas upp mer redan i 

grundutbildningen hävdade en deltagare, eftersom förflyttningssituationer ofta skapar en oro 

hos den som blir lyft och där fysisk och kognitiv nedsättning kan öka oron. 

 

Resultatdiskussion  

Resultatet av studien utifrån syftet att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att handleda 

och undervisa vårdpersonal på särskilt boende i ämnet förflyttningskunskap visade att detta är 
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ett komplext område då flera faktorer samverkade och påverkade handledningen och 

undervisningen.  

  

Av resultatet framgick att deltagarna kunde bistå med sin kompetens som arbetsterapeut för 

att ta hand om de förflyttningsärenden som var svåra. Resultatet visade också att deltagarna 

erfor att vårdpersonalen ville ha snabba åtgärder medan de som arbetsterapeuter inte ville 

sätta in en intervention utan att ha bildat sig en egen uppfattning genom bedömning av 

klientens utförande, vilket överensstämmer med tillvägagångssättet i arbetsterapiprocessen 

(Fisher, 2009; Kielhofner, 2012) samt med de yrkesvärderingar Etisk kod för arbetsterapeuter 

(FSA, 2012) beskriver om individens möjlighet till aktivitet och autonomi. 

 

Resultatet visade också att deltagarnas erfarenheter vid förflyttningssituationer var att 

vårdpersonalen ansåg att det fungerade bättre för klienterna med förflyttningarna då 

rehabiliteringspersonalen var där. Detta skulle kunna förstås utifrån att det finns en skillnad 

mellan professionernas fokus, att arbetsterapeuter har ett aktivitetsfokus för klienten 

(Kielhofner, 2012).  En annan tänkbar förklaring till att det upplevs fungera bättre för 

rehabiliteringspersonalen kan finnas i det som Kneafsey et al. (2014) beskriver om “care 

handling” och “therapeutic handling” relaterat till syftet med att patienten gör en förflyttning. 

Målet i “therapeutic handling” är enligt Kneafsey et al. (2014) att klienten genom terapeutisk 

vägledning i aktiviteten ska arbeta mot mål och vara så aktiv som möjlig, och att 

förflyttningen kan ses som en del av aktiviteten. Detta kan tolkas som att klienten var mer 

delaktig i förflyttningssituationen när rehabiliteringspersonalen var involverad och därmed 

också mer engagerad. Resultatet visade även hur arbetsterapeuten i mötet med klienten på det 

särskilda boendet försöker involvera hen i förflyttningen utifrån vad klienten kan och vill, 

utifrån sin aktuella utförandekapacitet, och bjöd in klienten till aktivitet och medverkan 

genom att använda terapeutiska strategier som att uppmuntra, stötta och guida för att klienten 

på så sätt ska kunna vara aktiv vid förflyttningar (Kielhofner, 2012). 

 

Ett återkommande inslag i resultatet var betydelsen av att arbeta klientcentrerat vid 

förflyttningssituationerna. Deltagarna gav också flera exempel på detta genom beskriva hur de 

försökte att leva sig in i klientens situation, att ge klienten tid och hur de tog hänsyn till hur 

olika nedsättningar och sjukdomar kunde påverka klientens förmåga, samt hur dessa 

påverkade klienten vid förflyttningssituationer vilket kan benämnas som kliniskt resonemang 

(Boyt Schell, 2014; Darragh et al.(2013). Resultatet visade också att deltagarna var medvetna 
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om att klienternas fysiska och kognitiva förmågor hade betydelse för hur en 

förflyttningssituation kunde upplevas vilket också beskrivs av Thunborg et al. (2012), samt 

behovet av att kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för att minska obehag för 

klienten. 

 

Eftersom erfarenheten av att arbeta klientcentrerat förekom så frekvent i resultatet vill 

författaren lyfta McCorquodale och Kinsella (2015) som uttrycker vikten av kritisk reflektion 

i det klientcentrerade arbetet. Författaren anser att det finns ett värde att inte använda 

begreppet klientcentrerat oreflekterat oavsett om det gäller kliniskt-eller teoretiskt arbete. 

Fynden i studien innefattade deltagarnas uppfattning om att klienten skulle sättas först, men 

vad klientens egen uppfattning var framgick inte lika tydligt. Författaren ser en betydelse i att 

ytterligare studier görs för att fördjupa sig i begreppet i enlighet med hur Whalley-Hammell 

(2013) diskuterar kring begreppet: vad är klientcentrering enligt klientens egen uppfattning? 

 

Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter (FSA, 2015) anger att klienter kan utgöras av 

enskilda individer, grupper eller organisationer. Författaren ser utifrån resultatet en 

komplexitet i klientbegreppets omfång genom att det fanns en strävan hos deltagarna i studien 

att både se till klientens bästa men även arbeta för bra lösningar för vårdpersonalen. 

En avvägning som arbetsterapeuten vid förflyttningssituationen behövde göra utifrån klienten 

och vårdpersonalen, och där bägge faktiskt är klienter till arbetsterapeuten. I resultatet 

framgick att arbetsterapeuten behövde lyssna på vårdpersonalen och ta deras behov på allvar, 

men väga detta mot vad som gynnar klienten vilket blir ett etiskt ställningstagande. Detta kan 

jämföras med det som Robertson, Warrender och Barnard (2015) beskriver gällande 

arbetsterapeutens självreflektion och kritiska tänkande i sitt dagliga arbete. Arbetsterapeuten 

behöver enligt Robertson et al. (2015) ta ställning till och fatta beslut i sina interventioner, 

grundat på sin erfarenhet och kompetens och vara förmögen att värdera situationer och agera 

utifrån dessa. 

 

Det framkom i resultatet att arbete på särskilt boende innefattar omsorg av vårdtunga klienter. 

Resultatet visade att det fanns en stark gemensam uppfattning bland deltagarna om vikten av 

att regelrätt undervisa om säker patienthantering, lyftteknik och ergonomi för att genom detta 

kunna bidra till att förebygga skador hos personalen. Vikten av undervisning i förflyttnings-

kunskap beskrivs av Bos et al. (2006) samt av Hjalmarsson (2015) och styrks även genom 

AFS 2012:12 (Arbetsmiljöverket, 2012) som anger arbetsgivarens skyldighet att ge 
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arbetstagaren rätt kunskaper för att kunna arbeta säkert. Genom att koppla samman egna 

praktiska erfarenheter ifrån förflyttningssituationer med teoretiska kunskaper om ämnet kunde 

deltagarna i handlednings- och undervisningssituationen bättre förankra detta hos 

vårdpersonalen. Resultatet visade också på deltagarnas erfarenheter av att i förflyttnings-

situationerna försöka använda sig av vårdpersonalens och klienternas naturliga 

rörelsemönster. Här finns en komplexitet; rätt arbetsteknik utifrån varje enskild persons 

rörelsemönster är eftersträvansvärt men det innebär också en viss risk för belastningsskada 

(Kjellberg, 2008). En för hög grad av standardisering i utförandet kan enligt Kjellberg öka 

risken för skador, varför det är av betydelse att på ett säkert sätt finna variationer i utförandet 

av arbetsmoment som sker upprepade gånger.  

 

Resultatet beskrev också att en stor faktor som påverkade det klientnära arbetet var tiden. I 

deltagarnas redogörelse återkom vårdpersonalens upplevelse av tidsbrist samt chefens 

betydelse som återkommande faktorer som påverkar vårdpersonalens möjligheter att utföra 

sitt arbete, vilket också beskrivs av Dhaini et al. (2016). Jeon et al. (2015) redogör för hur 

mellanchefer kan vara trängda mellan budget och vilja att implementera förändringar, och 

författaren funderar om det som Jeon et al. (2015) beskriver om chefernas dilemma också 

skulle kunna tänkas ha någon inverkan för det kontext deltagarna beskrev gällande särskilda 

boenden och personalen där utifrån de ekonomiska förutsättningarna för personalen att utföra 

sitt arbete sett till personaltäthet och arbetsuppgifternas omfång. 

 

Resultatet visade på betydelsen av att den som handleder och undervisar baserar sin 

undervisning utifrån mottagare genom att tillvarata befintlig kompetens, respektera den andra 

parten och förmågan av flexibilitet hos den som lär ut (Mac Rae, 2010; Pertoft & Larsen, 

2012; Youngström, 2014). Vidare framkom att genom att låta vårdpersonal få prova själva 

och få lära sig genom att tillämpa befästs kunskaperna i förflyttningskunskap bättre precis 

som det lärandet som John Dewey förespråkade (Egidius, 2009). Nisbet, Lincoln och Dunn 

(2013) beskriver informellt lärande som ett lärande som sker genom att den som lär sig får 

experimentera och utöva till skillnad från formellt lärande som ofta utgår från läroplan och 

styrda undervisningsformer. Detta blev också tydligt i resultatet utifrån lärtillfällenas 

flexibilitet då arbetsterapeuterna frågade klienterna och vårdpersonalen om de provat 

alternativa sätt och lät dem testa sig fram. Resultatet visade också att deltagarna hade 

erfarenheter av vårdpersonalens egna stora kunskaper om förflyttningskunskap så väl som 

kunskaper om sina klienter. Bilett (2016) beskriver lärande genom arbetet och redogör för hur 
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svår den sortens kunskap som inhämtas kan vara att medvetandegöra eftersom den förvärvats 

gradvis under arbetets gång och att den kan vara svår för den yrkesverksamme att sätta ord på 

och svår att mäta. Bilett visar också att lärande i en klinisk verksamhet sker genom att 

individerna tillsammans skapar mening och kunskap vilket kan jämföras med lärandet som 

uppstod i situationerna där förflyttningskunskap tränades. Resultatet visade också att 

arbetsterapeuten vid handledning och undervisning behövde finna sätt att nå deltagarna för att 

kunna ta tillvara på vad de vet, kan, gör och värderar vilket av Bilett beskrivs som 

epistemologisk kunskap. Detta var en stor utmaning då det inte bara innebar en hänsyn till 

vårdpersonalens utan även klienternas kunskap. Sammanfattningsvis beskrev resultatet att ett 

informellt lärande hela tiden äger rum vid förflyttningskunskapstillfället: och att det är ett 

lärande som i olika grad är uppmärksammat av de involverade parterna. 

 

Metoddiskussion  

Studiens trovärdighet och etisk reflektion 

En kvalitativ metod möjliggör att beskriva upplevelser och erfarenheter hos den som 

intervjuas ur ett subjektivt perspektiv (Kristensson, 2014). I likhet med det som Carpenter och 

Suto (2008) beskriver blir dock intervjuformen en slags andrahandsinformation genom att den 

som forskar får ta del av en muntlig redogörelse utan att ta del av det faktiska skeendet; 

forskaren ska med sitt utifrånperspektiv “etic” försöka fånga in deltagarnas subjektiva 

upplevelser och erfarenheter “emic”. Författaren är medveten om svårigheten kring detta och 

även hur den egna förförståelsen kan ha påverkat tolkandet av deltagarnas svar. Kvalitativ 

forskning är enligt Carpenter och Suto (2008) ett tolkande ur flera aspekter genom att 

deltagarna uttrycker sina åsikter och tankar, forskaren har en roll och ett förhållningssätt till 

deltagarna och bägge parter befinner sig i en kontext som påverkar kommunikationen. Vidare 

påverkas även presentationen av fynden av hur forskaren valt att tolka detta (Carpenter & 

Suto, 2008). 

 

För att kunna besvara syftet var det viktigt att urvalet deltagare hade erfarenheter av 

handledning och undervisning. Antalet deltagare i studien var totalt sex stycken. Det faktum 

att fyra av deltagarna arbetade inom samma kommun och enhet kan ha haft en betydelse för 

likheter i deras utsagor, samtidigt som deras sätt att beskriva sina erfarenheter i mycket 

överensstämde med de två deltagarna från en annan kommun. Eventuellt hade ett större urval 
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från större område kunnat ge svar som varit mindre enhetligt, och det är tänkbart att det kunde 

ha förekommit en bredare varians i erfarenheterna och upplevelserna. Författaren är medveten 

om detta men anser också i enlighet med Carpenter och Suto (2008) att slutsatserna i en 

kvalitativ studie inte kan generaliseras på ett större plan. 

 

Till grund för datainsamlingen låg intervjuguiden (Bilaga 2) som mailades ut till alla deltagare 

innan intervjutillfället så att det skulle finnas en möjlighet för dem att ta del av frågorna innan 

intervjutillfället. Den semistrukturerade metoden ger den som blir intervjuad ett stort utrymme 

och en frihet att berätta med egna ord, men samtidigt finns det en risk att samtalet löper sin 

egen väg (Bowling, 2009).  Dock var författaren medveten om detta och strävade efter att ha 

en riktning i intervjuerna för att söka få svar på frågorna i intervjuguiden då dessa var 

grundläggande för att försöka få svar på syftet. 

 

Transkriberingen utgjorde också en känslig punkt när det talade ordet skulle bli text genom att 

ordagrant skrivas ner; här kan information missuppfattas (Carpenter & Suto, 2008). Under 

transkriberingsprocessen fick författaren upprepade gånger lyssna på vissa partier av 

intervjuerna och verifiera dessa mot den nedskrivna texten, för att försäkra sig om att det 

fanns en överensstämmelse. När en transkribering ska göras är det bra om den sker i så snar 

anslutning till intervjutillfället som möjligt vilket författaren försökte genomföra, detta för att 

en kvalitativ intervju inte bara består av orden i sig utan också av själva kontexten (Carpenter 

& Suto, 2008). Tiden efter intervjutillfället varierade, några av intervjuerna transkriberades 

väldigt snabbt medan resterande dröjde längre. Eftersom det fanns ljudfil såg författaren bara 

en mindre risk med det förfaringssättet. 

 

Hos författaren finns en insikt om hur de egna tolkningarna och förförståelsen har påverkat 

urvalet av meningsbärande enheter, kondensering, kodning och kategorisering. Författaren har 

gjort studien ensam, men ser i efterhand vilken betydelse det kunde haft att arbeta med en 

kollega. Därigenom hade ett gemensamt kritiskt resonemang kring analysens steg och 

indelningar kunnat föras, för att på så sätt minska risken för subjektiva felslut, då författaren 

utgör analysinstrumentet (Carpenter & Suto, 2008). Författaren ser ytterligare en svårighet vid 

databearbetningen genom att en semistrukturerad intervjumetod använts; materialet blev 

innehållsrikt men samtidigt mer komplext att analysera (Bowling, 2009). 
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Texten har tolkats så manifest som möjligt genom att författaren i så stor utsträckning det gått 

försökt att ordagrant ta deltagarnas uttryck till bearbetning; detta för att försöka undvika att 

lägga in egna värderingar i materialet. Vidare har redogörelser från olika deltagare lagts in 

som ordagranna citat under resultatdelen som förtydligande illustrationer för ökad 

trovärdighet. 

 

I kvalitativ metod används begreppet trovärdighet vilket avser resultatets grad av sanning 

(Olsson & Sörensen, 2011). Urvalet i studien var litet, därför kan inga stora slutsatser dras 

därur. En risk med kvalitativ forskning är att forskaren har små möjligheter att förutse 

resultaten, och enligt Carpenter och Suto (2008) är forskaren själv inom kvalitativa studier en 

del av instrumentet. Tolkningen av deltagarens svar, återkopplingen som ges till deltagaren 

och sättet att ställa frågor är faktorer som påverkar resultatet (Bowling, 2009). Författaren 

försökte under såväl intervjutillfället, databearbetning och resultatredovisning att vara 

medveten om detta, men har insikt om subjektivitetens inverkan på forskningsprocessen. 

 

Studien är författarens sammanfattande arbete utifrån deltagarnas redogörelser om sina 

erfarenheter kring arbete med förflyttningskunskap, och ger en parts del av bilden. Nyttan 

med studien är att den genom sina fynd kan belysa frågor kring det omfattande ämnet 

förflyttningskunskap såväl som handledning, att arbeta med redan på arbetsterapeutens 

grundnivå och att den också kan användas för att fundera på hur arbetet ser ut kliniskt i 

enlighet med Carpenter och Suto (2008). 

 

Konklusion 

Resultatet från studien har gett en ökad inblick i hur omfattande området handledning och 

undervisning relaterat till ämnet förflyttningskunskap är. Arbetsterapeuten behöver anpassa 

sig efter varje unik situation i fråga om bemötande, kommunikation och undervisning. Vidare 

har studien belyst att arbetsterapeuten relaterat till förflyttningssituationerna arbetar både med 

klienten och vårdpersonalen och att en hänsyn till bägges behov måste tas utifrån den struktur 

som ligger till grund. Arbetsterapeuten behöver ha goda kunskaper i arbetsteknik och 

ergonomi, inlevelseförmåga i klientens situation och vara flexibel med sin tid och sin kunskap 

för att uppnå bästa möjliga resultat i förflyttningsarbetet. 
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Resultatet går inte att generalisera då det är en kvalitativ studie med en liten undersöknings-

grupp och inga stora slutsatser kan dras därur, men det ger ändå en bild av vilka faktorer som 

samspelar och vilka förutsättningar som kan finnas för att omsätta detta ämne i praktiken. 

Författaren tror att studien kan ligga till grund för att starta ett resonemang kring grund-

utbildningens innehåll relaterat till området handledning och undervisning av klienter såväl 

som hur det kan omsättas i det kliniska arbetet. Det finns behov av mera forskning om både 

handledning, pedagogik samt om vad som sker i mötet mellan arbetsterapeut, personal och 

klient utifrån ett lärandeperspektiv vilket författaren genom sin studie erfarit. Denna studie 

hade sitt fokus på arbetsterapeuter, framtida studier skulle istället kunna undersöka klienters 

och vårdpersonals erfarenheter av samma ämne. 

 

Tillkännagivande 

Ett varmt tack till alla deltagare som möjliggjorde studien genom att dela med sig av sina 

värdefulla erfarenheter. Tack till handledare Margareta Lilja för konstruktiv handledning och 

bra samtal kring arbetet. Slutligen: tack familjen för er support, nu är det dags för äventyr! 
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Bilaga 1 Missivbrev 

 
Information och förfrågan om att delta i studie om arbetsterapeuters 
handledning och undervisning i förflyttningskunskap för 
vårdpersonal inom kommunens särskilda boende 
 

Som arbetsterapeutstuderande vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) ingår i sista terminen på 

utbildningen en uppsats på kandidatnivå. Jag har påbörjat mitt uppsatsarbete som handlar om 

arbetsterapeuters handledning och undervisning i förflyttningskunskap för vårdpersonal inom 

kommunens särskilda boenden. Studien är viktig eftersom den kan ge information om vad 

arbetsterapeuter behöver för kunskap inom detta område. 

 

Jag önskar intervjua dig som har erfarenhet från att handleda och undervisa personal inom 

förflyttning. Deltagandet i studien är helt frivilligt och innebär ett intervjutillfälle på ca.30-45 

minuter. För att underlätta genomförandet av intervjun kan jag komma till din arbetsplats. 

Intervjuerna kommer att spelas in och därefter skrivas ut. Allt datamaterial kommer att 

avidentifieras Inga uppgifter som kan avslöja person eller plats kommer att avslöjas. Tillgång 

till ljud-och textmaterial från intervjuerna kommer efter att mitt arbete avslutats att förstöras, 

och det är under arbetets gång bara jag och min handledare som kommer att ha tillgång till 

dem. Den färdiga studien kommer sedan att finnas för läsning via LTU:s hemsida på 

http://epubl. Jag bifogar de frågor jag kommer att ställa under intervjun. 

 

Om det är några frågor kring min studie går det också bra att höra av sig. 

 

Med vänliga hälsningar 

Karolina Svärd 

Kontaktuppgifter 

Karolina Svärd 

 

Mail: karsva-4@student.ltu.se Tel: 073-033 70 82 

 

LTU:s handledare för arbetet: 

Margareta Lilja 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

1.  Vilka erfarenheter som arbetsterapeut har du av handledning och undervisning av 

förflyttningskunskap? 

2.   Berätta om hur du bedriver handledning och undervisning av förflyttningskunskap! 

3.   Hur resonerar du kring klienter med har speciella behov, gällande handledning och 

undervisning av förflyttningskunskap? 

4.   Hur tänker du kring pedagogik inom handledning och undervisning? 

5.   Vilket behov av ämneskunskap behövs för att kunna arbeta med förflyttningskunskap? 

 

 


