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Sammanfattning 

Berglund, P. (2011) Framgångsfaktorer i ett fallförebyggande arbete inom hemtjänsten. C-

uppsats. Folkhälsovetenskap, 15 hp. Akademin för hälsa och arbetsliv. Högskolan i Gävle 

 

År 2005 föll mer än 48 000 pensionärer så illa att de behövde sjukvård och nästan 1200 av 

dem dog till följd av fallet vilket gör fallolyckor hos äldre till ett av våra största 

folkhälsoproblem. Forskning kring området är omfattande och trots att vi vet vad som orsakar 

en fallolycka och hur vi i teorin bör arbeta för att förebygga att de inträffar så är detta ett 

problem som ökar. Det verkar finnas ett glapp mellan forskning och praktik och 

undersökningar kring varför detta glapp uppstår är lätträknade. Syftet med studien var att 

identifiera framgångsfaktorer med ett fallförebyggande arbete sett ur ett personalperspektiv. 

Som grund för studien användes ett fallförebyggande projekt. Studien var av kvalitativ 

karaktär och hade en beskrivande design. Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade 

intervjuer och sammanlagt fem respondenter medverkade i studien. Data analyserades utifrån 

en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att påverkan och delaktighet var två faktorer 

som hade stor betydelse för respondenterna. Vidare visade även resultatet att faktorer som 

utbildning, framtagande av eget material samt gruppsammansättningen hade betydelse för 

arbetet. I analysen identifierades även två hotbilder mot det fallförebyggande arbetet vilka var 

rädsla för det som är nytt och brist på uppföljning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
In 2005 over 48 000 senior citizens fell so badly that the needed medical care and almost 1200 

of them died. This makes falls in the elderly one of our biggest public health problems. 

Research in this area is extensive and although we know what causes a fall and how we in 

theory should work to prevent their occurrence, this is a problem that is increasing. There 

seems to be a gap between research and practice, and research into why this gap occurs is 

very narrow. The purpose of this study was to identify success factors with fall prevention 

from a staff- perspective. A project about falls in elderly was used as a base for this study. 

The study was qualitative in nature and had a descriptive design. Data were collected through 

semi-structured interviews and a total of five respondents participated in the study. Data were 

analyzed based on a qualitative content analysis. The results showed that the influence and 

participation were two factors that were important to respondents. Furthermore, the results 

also showed that factors such as education, production of material and group dynamics was 

important for the work. The analysis also identified two threats against the preventive work 

which were fear of new things and a lack of follow-up. 
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Förord 
Den här uppgiften skrivs på uppdrag av Falu kommun som efterfrågade en utvärdering av 

metoden som används vid det fallförebyggande projektet Fallfritt Falun. Jag vill rikta ett tack 

till projektledarna Angela Poroli och Ingrid Liss som varit till stor hjälp under arbetets gång. 

Tack också till respondenterna som deltagit i studien, utan er hade uppsatsen inte kunnat bli 

av och ni har tagit emot mig väl på era arbetsplatser och fått mig att känna mig välkommen. 

Tack också till min handledare Ann-Sofie Hiswåls som varit ett stort stöd i mitt 

uppsatsskrivande.  
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Introduktion 

Fallolyckor – ett folkhälsoproblem 

 

Fallolyckor bland äldre är idag ett stort folkhälsoproblem i Sverige och de skador som 

uppkommer till följd av en fallolycka kan få allvarliga konsekvenser. En fallskada definieras 

av folkhälsoinstitutet som: 

 

”Skada till följd av ett fall, där ett fall är en händelse som resulterar i att en person 

oavsiktlig hamnar i viloläge på marken eller golvet eller annan lägre nivå.” 

(Gyllensvärd, 2009) 

 

Personer över 65 år klassas som äldre och i snitt dör tre äldre personer om dagen till följd av 

fallolyckor vilket är mer än dubbelt så många som dör i trafiken (Gyllensvärd, 2009). Trots en 

ökad medvetenhet om problemet fördubblades antalet höftfrakturer under det senaste 

decenniet. Höftfrakturer är en av alla de skador som är vanliga vid fallolyckor och innebär 

såväl ett stort lidande för den drabbade och en ökad belastning på anhöriga som höga 

kostnader för samhället. Att drabbas av en fallolycka kan få katastrofala konsekvenser för den 

enskilde individen med kraftiga smärtor, långvarigt beroende av andra samt en påtvingad 

isolering som följd. Att råka ut för en fallolycka medför oftast en rädsla för att falla igen 

vilket kan leda till en ökad försiktighet och en minskad vilja att röra på sig (Berleen, 2003). 

 

Det har i flera decennier forskats mycket om fallolyckor och vad som kan göras för att 

förebygga dessa. Många av dessa studier visar att det finns metoder som kan förhindra att 

fallolyckor sker och genom att arbeta aktivt med fallprevention kan samhället spara stora 

summor pengar och samtidigt kan ett stort individuellt lidande förhindras (Gyllensvärd, 

2009). I forskningen så nämns framförallt det som kallas för multifaktoriella interventioner 

vilket är åtgärder som inriktar sig på flera olika riskfaktorer (Gillespie et al, 2001). 

Fallolyckor är ett komplex problem med många riskfaktorer inblandade och ju fler 

riskfaktorer som en individ har desto större är sannolikheten att individen kommer att drabbas 

av en fallolycka (Berleen, 2003). Vidare är det av vikt vid arbetet med fallprevention att det 

förekommer ett samarbete mellan de olika professionerna som är inblandade (Gillespie et al, 

2001).  
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Sverige är idag ett föregångsland vad gäller att arbeta med folkhälsa. Trots detta är arbetet 

med äldre relativt ny i sammanhanget och det finns fortfarande mycket att göra (Berleen, 

2003). McClure et al (2005) skriver att arbetet med fallolyckor bör ha sin utgångspunkt i att 

jobba med individen och dennes egna unika förutsättningar. Detta kan innefatta identifiering 

av individer med hög risk att falla samt att kartlägga riskfaktorer och fallutlösande 

mekanismer. Ett framgångsrikt fallförebyggande arbete bör även inkludera utbildning och 

kompetenshöjning för den inblandade personalen såväl som att jobba med både 

beteendevetenskapliga och miljömässiga inslag och förbättra samarbetet mellan de olika 

yrkesgrupperna (Stevens & Olson, 2000). Förändring bör vara baserad på bästa tillgängliga 

kunskap, genomförbar och attraktiv för de inblandade. Att arbeta med endast föreläsningar är 

inte tillräckligt utan det krävs åtgärder på flera nivåer för att lyckas med det fallpreventiva 

arbetet (Hellner et al, 2007). 

 

Demografisk utveckling 

Befolkningsutvecklingen i Sverige visar att antalet äldre blir fler och att andelen äldre 

kommer bli större i framtiden. I en befolkningsprognos som gjordes för Folkhälsoinstitutet 

visade resultatet att antalet äldre var 1,6 miljoner år 2005 och beräknas bli 2,5 miljoner 2050, 

vilket motsvarar en ökning med drygt 56 procent. Eftersom antalet äldre ökar kan även 

kostnaderna för fallolyckor öka om inte fallpreventivt arbete prioriteras (Gyllensvärd, 2009). 

 

Fallolyckor ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 

Antalet fallolyckor ökade med 9 procent från år 2000 till 2005 vilket är mer än vad som 

förklaras av att andelen äldre blir fler. Räknas procentuell förändring per invånare ses ändå en 

ökning på 6 procent. År 2005 ramlade mer än 48 000 pensionärer så illa att de behövde 

sjukvård och nästan 1200 av dem dog till följd av en fallolycka (Gyllensvärd, 2009). 

Samhällets kostnader för fallolyckor är höga och bara en höftfraktur beräknas kosta en kvarts 

miljon kronor och i takt med att samhället får fler och fler äldre kommer kostnaderna 

följaktligen att öka (Hellner et al, 2007). Kostnaderna för fallolyckor beräknades 2005 vara 14 

miljarder kronor och i och med befolkningsökningen så beräknas kostnaderna öka till 

uppskattningsvis 22 miljarder kronor år 2050 om inte extra insatser sätts in. För att få 

perspektiv på dessa siffror kan det nämnas att 14 miljarder är mer än hälften av Sveriges 

nettokostnad för primärvård exklusive hemsjukvård.  
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Fallförebyggande arbete bör utformas på så sätt att det är kostnadseffektivt vilket innebär att 

effekten blir stor i relation till kostnaderna. För att kunna jobba så kostnadseffektivt som 

möjligt med fallolyckor är det angeläget att öka kunskapen om vad som orsakar fallolyckor. 

Om kunskapen finns kan problemen också åtgärdas men svårigheten med fallolyckor är, som 

tidigare nämnts, att orsakerna är många vilket gör att det också finns flera olika sätt att arbeta 

förebyggande. Dock visar forskning att de åtgärder som riktar in sig på flera riskfaktorer tros 

vara mest kostnadseffektivt. Dessa interventioner kallas för multifaktoriella interventioner och 

betraktas som de åtgärder som är mest effektiva och ger ”mest hälsa för pengarna” 

(Gyllensvärd, 2009). 

 

Vårdgivares upplevelse av att arbeta med fallprevention 

En svensk avhandling från Karolinska institutet visar att vårdgivare som arbetar med 

fallprevention inom äldrevården upplevde att trygghet i sin kompetens och i sin person gjorde 

det lättare att förhålla sig till vårdtagare och att anpassa sig till olika typer av situationer. 

Vidare upplevdes en stor frustration över att inte kunna påverka sitt arbete och fatta egna 

beslut och de ansåg att detta påverkade omvårdnaden på ett negativt sätt. Det fanns även ett 

ökat behov och ett intresse av vidareutbildning som exempelvis en specialistutbildning som är 

anpassad för just fallpreventivt arbete. Vidare fanns det en önskning om att dela in arbetet i 

olika ansvarsområden för att på så sätt kunna ge bättre vård (Karlsson, 2007).  

 

En ökad känsla av delaktighet har beskrivits som nyckel till att personalen upplever sig vara 

nöjda med sitt fallförebyggande arbete. Bättre kommunikation mellan personalen, 

patientfokus och att ha utgångspunkt i individen leder även det till ett bättre arbete. För att 

personalen ska känna sig tillfredsställda med arbetet behövs en engagerad ledning och ett 

samarbete mellan olika professioner (Dempsey, 2009). 

 

I en undersökning som syftade till att ta reda på bland annat sjuksköterskors upplevelse av att 

arbeta med fallprevention inom äldrevården visade det sig att det som upplevdes som viktigast 

var att ta ett ansvar för det fallpreventiva arbetet, att arbeta strukturerat och kvalitetssäkert 

samt att samarbeta i vårdkedjan. Vidare upplevde sjuksköterskorna att arbetet med fallolyckor 

var intressant, viktigt och stimulerande men att det behövdes ett aktivt lärande med stöd från 

ett team. De sjuksköterskor som jobbade inom kommunen upplevde att det fallförebyggande 

arbetet fungerade med bra rutiner och ett bra teamsamarbete som grund medan de som 

jobbade i primärvården saknade teamkänslan och ansåg att de hade tidsbrist. Slutsatsen med 
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studien blev att det krävs ett samarbete mellan olika professioner för att kunna utveckla och få 

ett fungerande arbete och därmed minska fallrisken bland äldre (Nyman, 2009). 

 

Den brukarcentrerade modellen 

Folkhälsoarbete kan ske på flera olika samhällsnivåer och inkludera människor med olika 

bakgrunder och utbildningar. I många fall är det de människor som har resurser som har 

makten och därför blir besluten fattade på hög nivå i samhället vilket gör arbetet toppstyrt. 

Motsatsen är ett gräsrotsstyrt folkhälsoarbete där ”vanliga människor” betraktas som 

jämställda och kapabla till att fatta beslut inom de områden där de besitter stora kunskaper 

och erfarenhet. Att låta dessa vanliga människor delta i planering och genomförande av 

folkhälsoarbete kallas för brukarmedverkan. Graden av denna brukarmedverkan i planering av 

formellt organiserade aktiviteter kan variera från inget inflytande alls till mycket stort 

inflytande. Aktuellt för den här studien är det som Ewels & Simnett (2005) benämner som 

”mycket hög grad av medverkan” vilket innebär: 

 

”organisationen definierar och presenterar ett problem för målgruppen, anger ramarna och 

ber målgruppen att fatta ett antal beslut. Dessa ligger till grund för utformandet av en plan 

som målgruppen kan acceptera.” (Ewels & Simnett, 2005) 

 

Ett av milen med denna typ av arbete är att stärka individens förmåga att lösa problem genom 

att tillhandahålla rätt kunskaper i exempelvis undervisning (Ewels & Simnett, 2005).  

 

Naidoo & Wills (2007) beskriver brukarmedverkan som en förskjutning av maktbalansen 

eftersom organisationen erkänner och värdesätter deltagarna så att de kan gå från att vara 

passiva till att medverka aktivt. Vidare beskrivs denna överlämning av kontrollen som 

potentiellt tidskrävande vilket kan vara ett problem. Deltagarna kan även bli besvikna om 

resultaten uteblir och de inte upplever att projektet har gett dem något konkret. 

Målgruppen har en unik förmåga att identifiera lokala problem som kan vara svåra för en stor 

organisation att upptäcka. Utbildning skapar trygghet och bidrar till ökad motivation och 

självförtroende. Genom att få människor delaktiga i processen skapas ett annat engagemang 

för de projekt som de har varit med och utvecklat vilket kan återskapa ett förlorat förtroende 

för den offentliga servicen. Delaktighet och medverkan är faktorer som bidragit till större 

öppenhet och ansvar inom den egna organisationen vilket har visat sig vara positivt i 
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folkhälsoarbete. Däremot måste delaktigheten och medverkan anpassas till kontexten och ta 

hänsyn till konkreta frågor och problem (Naidoo & Wills, 2007). 

 

Empowerment 

Empowerment är ett begrepp som används inom hälsofrämjande arbete och kan på svenska 

heta maktmobilisering, självförstärkning eller vardagsmakt. För att åstadkomma 

empowerment bör individen fokusera på hur hon kan möjliggöra för sig själv att kunna 

utveckla den egna förmågan att bemästra sin livssituation. Grunden är en människosyn i 

vilken människan ses som både kapabel att göra val och som ansvarig för de val hon gör. För 

att empowerment ska vara möjlig ska individen ha möjlighet att påverka omgivningen och ha 

en inre känsla av att hon vill, och kan, utnyttja de potentialer till påverkan som finns (Medin 

& Alexanderson, 2000). 

 

Förändringsarbete 

Då syftet med ett projekt är att arbeta med förändring i en organisation kan den så kallade 

”Plan-Do-Study-Act” PDSA – cykeln användas. Detta är en välanvänd modell vid 

förändringsarbete och syftet med modellen är att planera och genomföra en intervention i en 

liten grupp för att sedan göra en utvärdering och därefter göra de ändringar som krävs för att 

sedan genomföra interventionen i en full skala. Att testa på en mindre grupp beskrivs som 

framgångsrikt eftersom det är lättare att arbeta med en liten grupp människor och kostnaderna 

minskar. Det har även visat sig att genom att om förändringen är genomförd och testad på en 

mindre grupp arbetskamrater blir acceptansen hos hela personalen sedan större. Förändringen 

blir alltså lättare accepterad om vetskapen om att arbetskamrater varit med och testat den 

tidigare finns och det blir därför enklare att få medhåll och genomföra förändringen i hela 

personalstyrkan (Nolan et al, 1996).  

 

Projektet fallfritt Falun 

Projektet Fallfritt Falun syftade till att höja kompetensen och att utveckla metoder inom 

hemtjänsten för att förebygga och bedöma fallrisker hos kund samt att göra insatser som kan 

minska fallrisken. Ett ytterligare syfte var att utveckla arbetet med fallförebyggande åtgärder i 

samarbete med primärvårdens personal, distriktsarbetsterapeut, distriktssjukgymnast samt 

distriktssköterska. 
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Målet med projektet var att dels minska antalet fall och dels göra personalen inom 

hemtjänsten mer uppmärksam på fallrisker genom att förse dem med ökad kunskap om risker 

och möjliga insatser samt att alltid skriva fallrapporter för att skapa ett underlag för fortsatt 

arbete. Ytterligare ett mål med projektet var att utöka samarbetet mellan olika professioner 

(distriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut) för att på så sätt utveckla ett gemensamt 

förhållningssätt och skapa rutiner som verkar förebyggande. 

 

Som metod för att ta fram material till projektet valdes tre hemtjänstområden ut inom 

kommunen. I dessa områden utsågs det sedan fallombud vilka fick till uppgift att ha ett extra 

ansvar för det fallförebyggande arbetet. Gruppen fick gå en utbildning där olika typer av 

föreläsare deltog för att ge en bra bild om fallolyckor och olika former av preventivt arbete. 

Därefter fick gruppen i uppgift att utarbeta ett användbart material vilket resulterade i en 

broschyr och en pärm. Broschyren innehåller information om fallolyckor och vad som kan 

göras för att förebygga dessa. I broschyren finns även en checklista som hemtjänstpersonal, 

anhöriga eller de äldre själva kan gå igenom och därmed göra sin omgivning mindre riskfull. 

Pärmen är till för de som jobbar inom hemtjänsten och innehåller information om fallolyckor 

och fallförebyggande arbete. I pärmen finns instruktioner om hur en fallrapport ska skrivas 

och det finns även telefonnummer till fallombuden om någon fråga skulle uppstå. Pärmen och 

broschyren har idag delats ut till samtliga hemtjänstområden i kommunen och arbetet med att 

införa broschyren och pärmen i de vardagliga rutinerna har precis påbörjats (Poroli & Liss, 

2009). 

 

Mot bakgrund av den forskning som presenterats kan det tyckas att vi har all den kunskap 

som vi behöver för att minska fallen och fallolyckorna. Trots all kunskap så är verkligheten 

annorlunda och problematiken med fallolyckor kvarstår. Det tycks finnas ett glapp mellan 

forskningen och praktiken, mellan det vi vet och det vi gör. Av någon anledning 

implementeras inte kunskapen i praktiken och därför kvarstår detta folkhälsoproblem. Den 

personal som arbetar inom äldrevården torde besitta en stor mängd praktisk kunskap och 

erfarenhet inom området varför personalens åsikter kan betraktas som viktiga för det 

fallförebyggande arbetet men dessa åsikter har sällan undersökts.  
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Syfte 

Syftet är att, utifrån ett personalperspektiv, identifiera framgångsfaktorer vid fallförebyggande 

arbete inom hemtjänsten. 

 

Frågeställningar 

- Vilka faktorer har varit viktiga i arbetet? 

- Har den metod som används varit framgångsrik och i sådana fall, varför? 

- Vilken betydelse har personalens deltagande haft? 

Metod 

 

Design 

Kvale (1997) menar att en kvalitativ forskningsdesign är att föredra då en studies syfte är att 

beskriva intervjupersonernas subjektiva upplevelse utav någonting. Då denna uppsats syfte är 

att, utifrån ett personalperspektiv, identifiera framgångsfaktorer vid fallpreventivt arbete har 

således en deskriptiv kvalitativ forskningsdesign valts. Vidare menar Kvale (1997) att 

fördelarna med en beskrivande studie är att de ger ett större djup till det aktuella problemet 

eller den aktuella situationen vilket är svårt att uppnå vid användandet av andra metoder.  

 

Urval 

I denna studie har deltagarna i ett fallförebyggande projekt intervjuats. Projektgruppen bestod 

av sex personer och samtliga deltagare tillfrågades och fem av sex medverkade i studien. 

Eftersom projektgruppen bestod av ett specifikt antal förutbestämda personer var således 

urvalet ändamålsenligt. Kvale (1997) beskriver det som vanligt att forskaren i en kvalitativ 

studie ofta väljer sitt urval efter tillgänglighet vilket har gjorts i det här fallet. Vidare skriver 

Kvale (1997) att de som intervjuas bör ha rika erfarenheter inom det område som ska studeras 

och att ingen annan grupp än den valda besitter den efterfrågade erfarenheten och skulle 

kunna ge svar på studiens specifika syfte.   

 

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av fem personer som alla deltagit i projektet Fallfritt Falun 

samt arbetar eller har arbetat inom hemtjänsten. Alla fem deltagare var kvinnor och i gruppen 

representerades olika yrkesroller. Samtliga respondenter deltog vid en utbildning där de fick 
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lära sig om fallolyckor och hur dessa kan förebyggas. Efter utbildningen fick de tillsammans 

med projektledarna utarbeta material vars syfte var att användas i det fallförebyggande arbetet 

i hemtjänsten i hela kommunen. Deltagarna saknade erfarenhet i att arbeta fram material och 

fick heller ingen specifik handledning i detta utan arbetet skedde genom dialoger och ett 

utbyte av erfarenheter och idéer. Vidare har en mer utförlig beskrivning av 

undersökningsgruppen undvikts för att undvika identifiering av deltagarna.  

 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna genomfördes med en halvstrukturerad intervjumall som grund. Kvale (1997) 

beskriver en halvstrukturerad intervju som en intervju som är uppbyggd kring ett tema snarare 

än strikt strukturerade frågor. En sådan intervju tillåter intervjuaren att vara mer flexibel och 

det blir ett större utrymme för improviserade frågor vilket är framgångsrikt då syftet är att 

undersöka den subjektiva upplevelsen utav någonting. Intervjumallen bestod av tolv fasta 

frågor med tillhörande följdfrågor (se bilaga). Frågorna utgick ifrån syftet och togs fram med 

hjälp av projektledare, handledare för denna uppsats samt författaren själv. Samtliga fasta 

frågor ställdes till alla respondenter och följdfrågorna varierade beroende på hur 

intervjusamtalet såg ut. Alla intervjuer spelades in med hjälp av en mp3-spelare för att senare 

underlätta transkriberingen. 

 

 

Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med projektledarna för projektet för att få kontaktuppgifter till deltagarna varpå 

mailadresser utlämnades. Ett missivbrev (se bilaga) skickades ut till samtliga deltagare vilket 

dock endast en av deltagarna svarade på. Efter en tid övergick författaren till att ta 

telefonkontakt med deltagarna genom att använda sig av mobiltelefonnummer som fåtts av 

Falu kommuns telefonväxel. Efter telefonkontakt bokades intervjuer in där respondenterna 

själva fick bestämma tid och plats vilket i samtliga fall resulterade i att intervjun skedde på 

respondentens arbetsplats. Respondenterna informerades om de forskningsetiska principerna i 

såväl missivbrevet, telefonsamtalet som innan intervjusamtalet. Intervjuerna skedde ostört i 

enrum på deras arbetsplatser, pågick i mellan 25-45 minuter och spelades in med hjälp av en 

mp3-spelare. Transkriberingen skedde omedelbart efter intervjuerna i samtliga fall utom ett då 

transkriberingen skedde dagen efter intervjun. Alla intervjuer ägde rum inom loppet av sju 

dagar.  
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Dataanalys 

Avsikten med analysen i den här studien var att göra en innehållsanalys vilken Gillham 

(2008) beskriver som en klassisk analysmetod som främst handlar om att analysera 

transkriberad text och de mer uppenbara aspekterna av detta. Granheim & Lundman (1994) 

beskriver innehållsanalys som en metod som i första hand är en beskrivande analysmetod och 

inte teoribildande eller tolkande.  Analysen i detta arbete inleddes med att författaren läste 

igenom texten flertalet gånger för att skapa en helhetsbild av innehållet. Därefter skedde en 

strukturering och kartläggning av texten vilket Kvale (1997) beskriver som en nödvändighet 

för att kunna analysera materialet. Kartläggning och strukturering innebär att eliminera 

överflödigt material som upprepningar och irrelevanta avvikelser samt att bestämma vad som 

är väsentligt och vad som är oväsentligt. Arbetet fortsatte med att författaren kopplade ihop 

likheter mellan de olika intervjuerna och olika meningsbärande enheter bildades. Under 

arbetets gång växte sedan kategorier och subkategorier fram vilka sedan användes för att 

presentera resultatet. Granheim & Lundman (2004) beskriver analysen som en komplicerad 

process som innehåller flera olika steg för att kunna se mönster och hitta gemensamma 

nämnare. För att kunna säkerställa att alla mönster upptäcktes pågick analysen under en 

längre tid och därmed blev författaren mycket insatt i texten och behövde inte skynda på 

processen. För att öka analysens trovärdighet valdes att inkludera olika citat från 

intervjusamtalen. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det finns fyra grundläggande forskningsetiska principer vilka utgör riktlinjer för de etiska 

aspekter som bör beaktas inom all forskning. De fyra principerna är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa fyra krav innebär 

kortfattat att forskaren är skyldig att informera deltagaren om studiens syfte och att 

medverkan är frivillig, deltagaren har rätt att bestämma på vilka villkor studien ska 

genomföras, personuppgifter ska hanteras konfidentiellt och den information som utvinns får 

inte användas i något annat sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

För att uppfylla de etiska kraven har vissa åtgärder vidtagits i arbetet med denna uppsats. I det 

missivbrev som skickades ut informerades respondenterna om de etiska kraven (se bilaga). 

Denna information upprepades även innan intervjun samt i telefonsamtalet till de 

respondenter som inte svarade via mail. Under arbetets gång har materialets hanterats 

konfidentiellt och ingen annan än författaren har haft tillgång till de transkriberade 
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intervjuerna. Problematiskt för just denna studie var att de områden som medverkat i projektet 

varit kända sedan tidigare och följaktligen är även deltagarna kända dels för varandra men 

också för övrig personal inom hemtjänsten i Falu kommun. För att undvika att någon av 

respondenternas åsikter blir igenkända har inte namnen på hemtjänstgrupperna nämnts i denna 

uppsats. Resultatet har också presenterats på gruppnivå för att undvika att individers specifika 

åsikter kan identifieras. Dock är det inte respondenternas privata åsikter som efterfrågades i 

studien utan deras åsikter i egenskap av deras yrkesroll som offentligt anställda.  

 

Resultat 

 

Under analysprocessen av de transkriberade intervjuerna framkom fem huvudkategorier som 

kommer att redovisas under denna rubrik. Dessa kategorier ses som framgångsfaktorer och 

består av: delaktighet och påverkan, personalens roll i processen, utbildning, framtagandet av 

ett material samt gruppsammansättning. Under analysens gång identifierades även två 

hotbilder mot arbetet vilka var: rädsla för det som är nytt och utebliven uppföljning. Såväl 

framgångsfaktorerna som hotbilderna redovisas i löpande text som stöds av citat från 

intervjuerna.  

 

Delaktighet och påverkan 

Eftersom projektet använt sig av en brukarcentrerad modell så har deltagarna fått vara med 

och påverka allt ifrån arbetssättet till materialets innehåll. Detta beskrivs genomgående som 

något mycket positivt och att projektet inte varit detsamma utan delaktigheten ifrån 

projektgruppen.  

 

”Men konceptet att känna sig delaktig och få vara med i processen det tycker jag är 

jätteviktigt.” 

 

Vidare beskrivs det som uppskattat att deltagarna har fått chansen att träffa människor från 

olika enheter och på så sätt kunna beskriva sin egen vardag och jämföra med hur andra har 

det. En av respondenterna beskriver detta som det mest positiva med hela upplevelsen 

tillsammans med att få en möjlighet att slippa vardagen och få lära sig någonting nytt.  

 

”Det bästa har varit att få träffa folk ifrån andra hemtjänstgrupper, det har det verkligen. Att 

få höra hur dom har det och berätta hur vi har det, det har gett jättemycket.” 
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Det framkom även att möjligheten att få vara med och påverka materialet upplevdes som 

mycket positivt av samtliga respondenter. Det är vanligt förekommande att personalen får ett 

material tilldelat sig och förväntas sedan att anamma materialet i det dagliga arbetet vilket det 

varken finns tid eller motivation till. En respondent beskriver hur viktigt det har varit för 

henne att vara med från början och lära sig grundligt om problemet och menar att detta skapat 

en förförståelse som varit avgörande för hur engagerad hon har blivit. 

 

”Det har varit framgångsrikt att personalen från olika hemtjänstgrupper, får, att man får se, 

eller vara med själv och inte bara bli styrd uppifrån. Vanliga arbetare eller vad man ska 

säga, får vara delaktiga och vara med och ta fram material, det tror jag är väldigt viktigt. Det 

är det som har varit det viktiga för att då får man ju se att man får fram någonting själv och 

inte bara få tilldelat något material.” 

 

Personalens roll i processen 

Arbetet i projektet skedde i små grupper där det förekom mycket diskussioner för att på så sätt 

komma fram till vad som var viktig att belysa och vad som kunde strykas. Detta arbete 

inträffade i stort sett utan direkta riktlinjer för hur gruppen skulle arbeta och vad den skulle 

fokusera på. Arbetssättet beskrevs som frustrerande till en början men även som mycket 

givande och uppskattat. 

 

”Det är klart att där fick vi ju gnugga geniknölarna en hel del så att vi fick ta reda på mycket 

själva och tänka igenom och så men det gick bra.” 

 

”Det är väldigt bra för personalen att få arbeta utan riktlinjer för att det blir ju personalen i 

vardagen som ser vad man kan göra och vilken information man kan ge.”  

 

Utbildning 

Deltagarna i projektgruppen fick gå en flera dagars lång utbildning som innehöll föreläsningar 

om de olika faktorerna som påverkar fall och fallolyckor. Denna utbildning beskrivs av 

samtliga respondenter som mycket positiv både för det kommande arbetet med projektet men 

även som ett slags uppvaknande från vardagstristessen. 
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”När man går i ett arbete hela tiden så faller man ju in i någon slags vardag, det gör man. 

Men direkt man får lite nya föreläsningar och folk som pratar om saker och ting så vaknar 

man liksom till liv och bara ”Aha!” ja, just det. För mig är det väldigt kul.” 

 

Samliga respondenter beskriver sin förvåning över hur stort problemet med fallolyckor är och 

trots lång erfarenhet tycks problemets omfattning komma som en överraskning.  

 

”Jag hade ingen aning om hur stort problem det är med fallolyckor liksom, hur mycket 

skador det blir och vad det kostar egentligen. Det hade jag ingen aning om så att det var 

verkligen en aha-upplevelse.” 

 

Den nya kunskapen om fall och fallolyckor beskrivs både som användbar i arbetet där ”man 

har bytt glasögon” och ser på miljön och kunderna på ett annat sätt men även som en 

motivationshöjare eftersom att när vetskapen om problemet omfattning finns där skapar det i 

sig ett engagemang att förbättra miljön och göra de åtgärder som krävs.  

 

”Jag hade ju faktiskt inte en aning om att det här är ett av våra största folkhälsoproblem, det 

är fascinerande alltså, jag trodde inte att fallolyckor var ett sådant stort folkhälsoproblem, 

och då kan man ju inte annat än att bli engagerad.” 

 

En annan stor fördel med utbildningen beskrevs som att personalen fick chansen att träffa 

personal från andra enheter och därmed kunna byta erfarenheter och kunskap mellan 

varandra. Att få veta hur andra enheter arbetar och samtidigt kunna få berätta om sin egen 

vardag upplevdes som mycket positivt och det finns en önskan om att dessa kontakter 

kommer att upprätthållas.  

 

Framtagandet av ett material 

Tidigare har nämnts att påverkan och delaktighet har varit viktigt i projektet och det som 

deltagarna har kunnat påverka i största mån har varit det material som framtagits. Arbetet 

resulterade i en broschyr som innehåller en checklista samt lättsmält allmän information om 

hur människor själva kan förebygga fallolyckor. Även fast broschyren precis har börjat 

användas har det redan skapats rutiner kring hur den används i det vardagliga arbetet. På de 

enheter som undersökts används broschyren på samma sätt och det är framförallt vid första 

mötet med en ny kund som den gås igenom tillsammans med övrig information. En av 
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respondenterna nämner hur viktigt det är att gå igenom broschyren igen ett visst antal 

månader senare eftersom hälsoläget för denna grupp kunder kan kraftigt förändras på bara 

några månader.  

 

Samtliga respondenter beskriver hur viktig det har varit för dem att broschyren ser proffsig 

och fin ut. Flera av dem kan inte förstå att det är dem själva som har varit med och arbetat 

fram någonting som ser ut att vara gjort av professionella experter och stoltheten över det 

gruppen åstadkommit är påtaglig. 

 

”Det är ju samma som jag tänkte med broschyren där att den är ju otroligt proffsig och, ja 

den ser genomarbetad och väl, den är vältänkt liksom och så känner jag med projektet också 

att vi fick så pass lång tid på oss liksom att det blev väldigt grundligt allting.” 

”Så snygg blev den! Det är helt otroligt, ja alltså att den blev så bra.” 

 

Vidare beskrivs materialet som positivt eftersom det var något konkret och deltagarna hade 

något att visa upp efter deras arbete var avslutat. Det är även detta material som har delats ut 

till övriga hemtjänstområden i kommunen som inte varit med i projektet vilket har gjort att det 

har varit viktigt att materialet blivit bra.  

 

”Den har haft en väldigt stor betydelse. Dels också att kontentan av att ”så här blev det” plus 

att det blir en likställdhet om man tänker sig för alla enheter det är inte bara vi som är med i 

projektet utan alla.” 

 

Genomgående är att det finns en rädsla för att varken broschyren eller pärmen kommer att 

användas. De som varit med i projekt tidigare beskriver hur vanligt det är att sådant här faller 

mellan stolarna efter en tid och att det glöms bort. Samtliga i projektgruppen känner ett stort 

ansvar för att hålla det levande och inte låta deras arbete rinna ut i sanden.  

 

Gruppsammansättning 

Från första början var det tänkt att detta skulle vara ett EU-projekt vilket blev ändrat. Efter 

hand ändrades även förutsättningarna vilket gjorde att projektet drog ut på tiden och det tog 

lång tid innan det kom igång. Detta beskrev fyra av fem respondenter som någonting negativt 

och menade att det kändes utdraget och osammanhängande. 
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”Det drog ut på tiden väldigt, det gjorde det. Det var nog det mest negativa med hela 

projektet. Man hade nog kunnat vara mer effektiv, om man jobbat lite hårdare.” 

 

En av respondenterna beskriver däremot den väl tilltagna tiden som det mest positiva med 

hela projektet och menade att det var tack vare tiden som projektet blev så bra som det blev.  

 

”Det var nog inte tänkt att det skulle ta så lång tid egentligen det tror jag inte, men det ser 

jag ändå som någonting väldigt positivt. För att vi hade liksom möjlighet att lära känna 

varandra och vi kunde liksom stöta och blöta och verkligen få fram någonting effektivt 

tillslut.” 

 

Tid beskrivs överlag som att vara ett problem för tre av fem respondenter som upplever att det 

inte finns tillräckligt med tid för att lära sig nya saker och skapa nya rutiner i sitt arbete. Två 

av respondenterna upplever däremot att de absolut har fått tillräckligt med tid för projektet 

och även ett stort stöd ifrån chefer och medarbetare.  

 

”Och sen det här projektet var väl ett av de få som jag kände att vi hade fått den tiden vi 

behöver.” 

 

I projektgruppen ingick olika professioner som arbetsterapeut, enhetschefer, medarbetare och 

projektledare vilket beskrivs som positivt. Medarbetarnas kunskaper och erfarenheter var 

viktiga i arbetet med även de andra professionerna hade kunskaper som de kunde bidra med 

och att ha en blandning av olika yrken beskrivs som någonting positivt. 

 

”Vi hade möjlighet att ta med olika professioner i de här grupperna både enhetschefer och 

medarbetare och projektledarna hade ju sina kunskaper också att bidra med.” 

 

Rädsla för det som är nytt 

Under arbetets gång framkom det även vissa hotbilder som var väldigt tydliga. Därför valdes 

att även redovisa dessa eftersom de har betydelse för det fallförebyggande arbetet. 

Respondenterna visade en oro över hur materialet kommer att mottas från de grupper som inte 

deltagit i projektet men även den personal på den egna arbetsplatsen som inte varit med i 

projektet. De beskrev ett motstånd mot det som är nytt och uttryckte en oro över detta. 
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Respondenterna har haft i uppgift att informera personalen på den egna arbetsplatsen om 

fallolyckor och fallförebyggande arbete vilket har upplevts som roligt men nervöst. 

 

”När man ska informera en stor grupp som kanske har arbetat länge så är det motstånd, det 

finns ett motstånd mot allt möjligt nytt.” 

 

”För det finns ett motstånd mot att det kommer folk utifrån med en annan profession och så 

slår man dövörat till. Men är det vi själva så blir det på samma nivå liksom.” 

 

Flera av respondenterna beskriver hur viktigt det är att använda personalens eget språk och att 

informationen därför får ett bättre mottagande om de får höra den från en av sina egna. Under 

utbildningen upplevdes det av några att språket inte var anpassat till deras nivå och var rädda 

för att samma sak skulle hända vid informationen till de egna arbetskamraterna. 

 

”Läkare och så de använder ju andra ord än vad vi använder och sånt dom använder, har ett 

helt annat språk än vad vi har och det sa vi hela tiden under projektet att de måste vi, att det 

måste användas det språket som vi använder. Det är jätteviktig för att annars så kommer det 

inte komma ut på arbetsplatserna.” 

 

Respondenterna beskrev också en rädsla för att det inte skulle finnas tillräckligt med tid på 

arbetsplatserna för ännu en nyhet. Personalen som jobbar inom hemtjänsten har ett tajt 

schema och om man inte genast ser fördelarna med en nyhet så prioriteras den inte.  

 

”Medarbetarna kan ibland bli trötta på att det blir så mycket nytt hela tiden så då blir man, 

nästan så man stänger av för man, det blir för mycket.” 

 

Utebliven uppföljning 

Respondenterna uttryckte även en oro för att projektet kommer att rinna ut i sanden eftersom 

att de i dagsläget inte vet någonting om en eventuell uppföljning.  

 

”Vi sitter i väldigt mycket projekt hela tiden och det har alltid en början och ett slut och sen 

så liksom bara faller det mellan stolarna ungefär det är ofta att det blir så. Jag tror ju på, vi 

borde lägga väldigt mycket mera kraft och energi och id på uppföljning än vad vi gör för att 

också poängtera hur viktigt det är.” 
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Flera av respondenterna känner att de har stort ansvar i sin roll som fallombud och hoppas att 

de kommer att få träffa övriga projektdeltagare årligen för att diskutera erfarenheter och ge 

tips och råd till varandra. Det finns även önskemål om fortsatt utbildning för att hålla 

projektet levande. 

 

”Det behövs inte så mycket egentligen för vi har ju ombud för i stort sett allting och för att 

hålla den rollen levande så tror jag ju mycket på utbildning och träffar och dialog så att det 

aldrig bara blir ett namn på ett papper.” 

 

Diskussion 

 

Huvudresultat 

Syftet med denna uppsats var att hitta framgångsfaktorer i ett fallförebyggande arbete inom 

hemtjänsten, sett ur ett personalperspektiv. Efter analys av det insamlade materialet framkom 

fem huvudsakliga kategorier som var: delaktighet och påverkan, personalens roll i processen, 

utbildning, framtagandet av material och gruppsammansättning. Det framkom även två 

betydelsefulla hotbilder mot det fallförebyggande arbetet vilka var: rädsla för det som är nytt 

och utebliven uppföljning. Den faktor som torde har störst betydelse för ett framgångsrikt 

fallförebyggande arbete är delaktighet och påverkan som samtliga respondenter menade har 

haft en avgörande betydelse. Deltagarna fick vara med och ta fram projektets material vilket 

gjorde att de upplevde en hög känsla av delaktighet. Projektet resulterade även i ett konkret 

material som deltagarna var stolta över. Vidare nämns den utbildning som deltagarna fick 

närvara vid som mycket uppskattad och lärorik. Utbildningen gav deltagarna den kunskap och 

de verktyg som de upplevde att de behövde för att kunna vara delaktiga i processen med att ta 

fram materialet. Eftersom projektet pågick under en längre tid hann deltagarna i 

projektgruppen lära känna varandra väl vilket verkar ha underlättat för samarbetet i gruppen. 

Gruppen bestod även av personer med olika bakgrund och olika professioner vilket gjorde att 

de kunde bidra med olika typer av information beroende på vad de hade för tidigare 

erfarenheter. Förutom framgångsfaktorer kunde även denna undersökning identifiera två 

hotbilder som båda var påtagliga i analysen. Det fanns en ängslan hos flertalet av 

respondenterna att materialet och de nya rutinerna inte skulle bli väl emottagna på den egna 

arbetsplatsen. De upplevde att det fanns en rädsla för det som är nytt bland de egna 

arbetskamraterna och beskrev en vardag där det i dagsläget fanns ett motstånd mot ny 
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information och nya rutiner. Respondenterna trodde dock att det underlättade när den nya 

informationen kom från dem själva och inte från någon utomstående och hoppades att den 

övriga personalen skulle engagera sig i frågan. Respondenter var också rädda för att projektet 

skulle rinna ut i sanden och beskrev andra projekt där de deltagit där just detta hade skett. De 

föreslog en årlig uppföljning för samtliga fallombud där problem och rutiner kunde diskuteras 

för att hålla liv i projektet.  

 

Resultatdiskussion 

Den här studien visade att delaktighet och påverkan var två faktorer som hade stor betydelse 

för framgången i det fallförebyggande arbetet. Respondenterna beskriver det som ovanligt 

men mycket inspirerande att själva få vara med och påverka ett projekt. Ewels & Simnett 

(2005) beskriver denna typ av arbete som gräsrotsstyrt arbete där ”vanliga människors” 

kunskaper och erfarenheter används. De menar att ett sådant arbetssätt används för att 

individens egen förmåga stärks och ofta nås ett fördelaktigt resultat. Naidoo & Wills (2007) 

skriver att brukarmedverkan värdesätter deltagarna i en process och gör dem aktiva istället för 

passiva och eftersom deltagarna besitter en unik kunskap som kan hjälpa till att identifiera 

lokala problem i en stor och annars svåröverblickad organisation. Denna delaktighet kan även 

sammankopplas med begreppet empowerment eftersom känslan av delaktighet i ett projekt 

kan hjälpa till att stärka den enskilda individens självförtroende. Genom att ge individen 

förmågan att påverka sin egen omgivning och därmed tillföra något till ett projekt växer 

individen med uppgiften och det kan tänkas att hon då tar ett större ansvar på den egna 

arbetsplatsen (Medin & Alexandersson, 2000). 

 

I Nymans (2008) studie som undersökte sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med 

fallprevention framkom det att bristen på möjlighet att kunna påverka sin egen situation 

upplevdes som mycket frustrerande. Dempsey (2009) skriver att en ökad känsla av delaktighet 

är viktig då personalen ska känna sig nöjda med sitt arbete med fallprevention. Med detta sagt 

så torde det vara en framgångsfaktor i det fallförebyggande arbetet att göra personalen själva 

delaktiga och ge dem makt och kunskap att påverka processen. 

 

Samtliga respondenter beskrev hur viktigt materialet har varit för projektet. Att kunna visa 

upp att ”såhär blev det” har gjort att deltagarna känt att deras arbete varit viktigt och lett till 

någonting konkret. Även det faktum att resurser lades på att försöka få resultatet att se 

proffsigt och genomarbetet ut har varit uppskattat av deltagarna. Naidoo & Wills (2007) 
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beskriver det som riskfyllt att lämna över kontrollen till deltagarna eftersom det går åt mer tid 

på grund av bristen på direkta riktlinjer. De beskriver då vikten av att få deltagarna att känna 

att de får fram någonting konkret och att de uppnår ett reslutat för ett fortsatt framgångsrikt 

arbete. 

 

Gemensamt för respondenterna för den här studien var att de alla uppskattade den utbildning 

som de fick gå och menade att den var mycket viktigt för deras kommande arbete med att ta 

fram materialet. Utbildningen gav dem en grund att stå på och flera respondenter beskriver 

den som en ”aha-upplevelse” där de tidigare saknat kunskap om hur omfattande problemet 

med fallolyckor är i Sverige idag. Utbildning av personalen har visat sig i flera studier vara 

framgångsrik. Karlsson (2007) skriver hur personalen upplevde att trygghet i sin kompetens 

gjorde att de hade lättare att förhålla sig till nya situationer. Det fanns även en efterfrågan hos 

personalen i den studien på vidareutbildning inom det fallförebyggande området. Ewels & 

Simnett (2005) menar bland annat att individen stärks genom utbildning och får en ökad 

förmåga till att lösa problem. Även Naidoo & Wills (2007) är positiva till att vidareutbilda 

personalen och skriver att utbildning skapar trygghet och bidrar till ökad motivation och 

självförtroende.  

 

De interventioner som visat sig vara mest effektiva ur ett kostnadsperspektiv är 

multifaktoriella interventioner där alla faktorer som kan bidra till en fallolycka tas i beaktande 

(Gyllensvärd, 2009). Att utbilda personalen och ge dem information och kunskap om om alla 

dessa faktorer och deras påverkan på fallrisken borde därför vara en god investering ut ett 

samhällsekonomiskt perspektiv.  

 

Det finns studier som uppvisar att ett samarbete mellan olika professioner är positivt i ett 

fallförebyggande arbete (Gillespie et al, 2001). Projektgruppen bestod av människor med 

olika yrken och olika bakgrund vilket endast en av respondenterna framhäver som en 

framgångsfaktor. Dock var det flera av respondenterna som menade att projektgruppen 

fungerade mycket väl och var lätt att arbeta i vilket skulle kunna vara ett resultat av 

blandnigen av professioner och därför trots allt kanske skulle kunna tolkas som en 

framgångsfaktor. Stevens & Olson (2000) skriver att samarbetet mellan olika yrkesgrupper 

bör förbättras samtidigt som Hellner et al (2007) menar att det krävs arbete på flera olika 

nivåer i samhället för att lyckas. Nyman (2009) skriver att samarbetet i vårdkedjan bör utökas 



19 

 

och Dempsey (2009) framhäver förutom ett samarbete mellan olika professioner en engagerad 

ledning som en faktor för ett framgångsrikt arbete.  

 

I studien framgick det även att det finns en del hotbilder mot det fallförebyggande arbetet och 

genom analys kunde två av dessa hotbilder identifieras. Den första var att det, i denna 

yrkesgrupp, finns en rädsla och ett motstånd mot det som är nytt. Respondenterna fruktade att 

allt deras arbete med att ta fram materialet skulle vara förgäves om det inte blev väl mottaget 

på den egna arbetsplatsen. För att minimera risken att detta skulle hända var det flera av 

respondenterna som valde att själv informera sina arbetskamrater om det nya materialet och 

de nya rutinerna för att på så sätt undvika att någon utomstående kommer till arbetsplatsen 

och berättar hur det ska gå till. Respondenterna var även mycket måna om att deras 

arbetskamrater också skulle förstå bakgrunden till och problematiken med fallolyckor för att 

på så sätt bli engagerade.  Detta problem försökte undvikas genom att använda modellen 

”Plan – do – study – act” där förändringen testas på en mindre grupp inledningsvis för att 

sedan appliceras på den stora gruppen. Att testa på en mindre grupp har såväl ekonomiska 

som praktiska fördelar men framförallt så har det visat sig att acceptansen hos personalen ökar 

om man är medveten om att förändringen först är testad på en mindre grupp arbetskamrater 

(Nolan et al, 1996). Av respondenternas svar att döma kan det konstateras att denna modell 

inte räcker till för att helt ta bort det motstånd som finns. Med tanke på det som tidigare 

skrivits om vidareutbildning av personalen och dess betydelse för ett lyckat arbete skulle en 

sådan insats för hela personalen kunna öka förståelsen för vikten av fallförebyggande arbete 

och således även minska motståndet. Vidare bör ny information fortsätta att presenteras av 

den egna personalen istället för från en utomstående eftersom informationen blir mer 

accepterad om det presenteras av en arbetskamrat.  

 

Gemensamt för respondenterna var även att de var rädda för att projektet skulle rinna ut i 

sanden om det inte blev någon uppföljning. Flera av deltagarna hade tidigare erfarenheter av 

projekt som runnit ut i sanden på grund av brist på uppföljning och var alltså rädda att så 

skulle bli fallet även med detta projekt. De föreslog årliga uppföljningar för alla fallombud där 

problem och rutiner kunde diskuteras för att på så sätt hålla liv i projektet. En respondent 

förslog även fortsatt utbildning för att uppdatera fallombuden och på så sätt hålla 

motivationen uppe. Dempsey (2009) beskriver en engagerad ledning som en förutsättning för 

att ett fallförebyggande arbete ska lyckas vilket även krävs när beslut om uppföljning ska tas. 

Respondenterna har hittills haft en hög grad av medverkan i projektet och för att spinna vidare 
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på samma tråd bör deras åsikter kring uppföljning även tas i beaktande. Det är i dagsläget inte 

fastställt hur projektet kommer att följas upp och det har såväl ekonomiska som praktiska 

orsaker. Ett förslag utifrån resultatet är att deltagarna själva får vara med och bestämma hur 

uppföljningen kommer att se ut för att vidmakthålla deras engagemang och motivation.  

 

Metoddiskussion 

Eftersom studiens syfte var att identifiera framgångsfaktorer i ett fallförebyggande arbete, sett 

ur ett personalperspektiv valdes en kvalitativ forskningsdesign. Kvale (1997) menar att en 

kvalitativ forskningsdesign är att föredra när syftet är att undersöka en individs upplevelse 

utav någonting vilket motiverade valet. En kvantitativ design uteslöts eftersom en sådan 

metod inte skulle svara mot syftet på ett önskat sätt. Urvalet för studien var bestämt på 

förhand eftersom det deltog ett begränsat antal personer i projektet och att intervjua andra än 

projektdeltagare skulle inte tillföra studien något av värde. Däremot besatt respondenterna 

stora kunskaper inom det område som undersöktes vilket torde resultera i svar som svarar mot 

syftet och frågeställningarna. Dock är undersökningsgruppen liten vilket medför att resultatet 

inte går att generalisera vilket heller inte är eftersträvansvärt vid användandet av en kvalitativ 

ansats. Däremot har studiens resultat ett viss mått av överförbarhet då såväl framgångsfaktorer 

och hotbilder kan tas i beaktande vid andra, liknande former av fallpreventivt arbete. 

Intervjuerna genomfördes med en halvstrukturerad intervjuguide som stöd vilket innebär att 

vissa frågor är förutbestämda och intervjuaren har möjlighet att anpassa följdfrågorna utefter 

varje enskild intervju (Kvale, 1997). En svaghet med studien skulle kunna vara att 

intervjuguiden skapades av författaren själv i samarbete med handledare och projektledare för 

projektet vilket innebar att inga standardiserade frågor användes. Intervjuaren använde sig av 

en mp3-spelare för att spela in intervjun något som respondenterna kan ha upplevt som 

stressande. Intervjuerna pågick i 25-45 minuter vilket borde innebära att såväl respondenten 

som intervjuaren kunde hålla fokus under hela intervjun. Intervjuarens brist på tidigare 

erfarenhet med att genomföra intervjuer kan ha påverkat resultatet och författaren upplevde 

också att intervjuerna blev bättre och bättre ju längre tid studien pågick.  

 

Transkriberingen av intervjuerna skedde omedelbart efter intervjutillfället för att undvika att 

någon information skulle glömmas bort. Vidare var det samma person som hanterade texterna 

under hela analysen vilket gjorde att författaren blev mycket insatt i texterna vilket i sin tur 

underlättade för analysarbetet.  
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Problematiskt med studien har varit att hålla deltagarna anonyma eftersom de redan är kända 

för varandra och för allmänheten genom deras medverkan i projektet. Dock vidtogs ett antal 

åtgärder för att i största möjliga mån kunna minimera risken för att någon av respondenterna 

identifieras.  

 

Författarens slutord 

Vad gäller att identifiera framgångsfaktorer i ett fallförebyggande arbete kan föreliggande 

studie ses som framgångsrik. Flera faktorer har identifierats tillsammans med en del hotbilder 

som bör undvikas i ett fallpreventiv arbete. Med tanke på den positiva responsen från 

deltagarna i studien bör det fallförebyggande arbetet komma att förbättras och upprätthållas 

inom de utvalda områdena. Dock kan ett möjligt scenario bli att responsen inte kommer bli 

densamma i de grupper som inte deltog i projektet vilka utgör en stor del av hemtjänsten i 

kommunen. Syftet för det projekt som legat till grund för föreliggande studie var att på sikt 

minska fallolyckorna i kommunen och om detta syfte är allvarligt menat bör ett fortsatt aktivt 

arbete eftersträvas. Att göra om projektets alla steg skulle vara kostsamt och tidskrävande och 

därför inte ett rimligt alternativ. Studiens resultat kan istället användas för att underlätta för ett 

fortsatt arbete. Delaktighet, påverkan och utbildning kan ses som de mest framträdande 

framgångsfaktorerna i det fallförebyggande arbetet och för ett vidare arbete bör fokus ligga på 

dessa faktorer. Ett möjligt alternativ skulle kunna vara utbildning på området för all personal 

med efterföljande workshops i smågrupper. I grupperna kan erfarenheter, såväl positiva som 

negativa, diskuteras samtidigt som arbetet med fallprevention och materialet utvärderas. 

Genom att hålla materialet levande förbättras ständigt det fallförebyggande arbetet samtidig 

som personalen får känna sig delaktiga samt att de kan påverka sin egen situation. Detta är 

även någonting som en större grupp skulle kunna ta del av utan allt för stora kostnader som 

följd. Kommunen bör ta lärdom av studiens resultat och fundera på hur resultatet kan 

användas på andra områden inom hemtjänsten då faktorer som delaktighet, påverkan och 

utbildning inte endast rör fallförebyggande arbete. Ett arbetssätt som inkluderar dessa faktorer 

torde ha en positiv inverkan på personalen och därför i förlängningen även förbättra 

livskvaliteten hos vårdtagare.  

 

Vidare anser författaren att mer forskning inom området bör genomföras eftersom trots ett 

brett forskningsunderlag om var, när, varför och hur en fallolycka uppstår fortsätter det att 

vara ett problem. Kanske är det dags att lyssna till och integrera den personal som arbetar med 

frågan dagligen för att på lång sikt kunna få bukt med problemet?  
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BILAGA 1 

Följebrev 

Hej! 

  

Jag heter Pia Berglund och är student vid Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i 

Gävle. Under hösten skriver jag mitt examensarbete i ämnet folkhälsovetenskap och jag har 

valt att skriva om projektet Fallfritt Falun. Syftet med arbetet är att undersöka deltagarnas 

erfarenheter av projektet. För att besvara mitt syfte vill jag genomföra intervjuer med 

fallombuden samt enhetscheferna och därför behöver jag nu din hjälp. Utan din medverkan är 

studien ogenomförbar och därmed blir du en viktig del i undersökningen.  

  

Intervjun kommer att ske enskilt och genomföras på en plats som du själv får välja på en 

överrenskommen dag och tidpunkt. Samtalet kommer att spelas in för att underlätta 

sammanställningen av materialet. All information som framkommer kommer att behandlas 

konfidentiellt och i uppsatsen kommer det inte vara möjligt att utläsa vem informationen 

kommer från. Att delta i studien är frivilligt och deltagandet kan när som helst avbrytas. 

Materialet kommer under arbetets gång förvaras säkert och endast att användas för denna 

uppgift. Efter en analys är gjort kommer materialet att förstöras.  

Om du skulle vilja ställa upp på en intervju kan du antingen svara på detta mail och ange ditt 

telefonnummer så ringer jag upp dig och bokar en tid. Alternativt kan du ringa mig direkt på 

telefonnummer: 070- *******. Tveka heller inte att kontakta mig om du har några frågor 

kring studien och ditt deltagande.  

 

Vänliga Hälsningar/Pia Berglund 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2 

 

Intervjumall 
 

Kan du beskriva hur du kom i kontakt med projektet Fallfritt Falun första gången? 

 

Hur kom det sig att du blev delaktig i projektet? 

- Utsedd, tillfrågad, självanmäld 

 

Vad tycker du om den utbildning som du fick delta i? 

- Hur viktigt tycker du den har varit? 

- Rätt innehåll? 

- Bra genomförd? 

 

Beskriv vad som hände sedan, efter utbildningen. 

- Arbetsgången  

 

Vilken betydelse anser du att broschyren har haft? 

- Används den? 

- Kunder/personal/familj 

 

 

Vilken betydelse har pärmen haft? 

- Används den? 

- Rutiner 

 

Kan du beskriva hur materialet används i vardagen? 

- Rutiner  

 

Berätta om din roll i processen med att ta fram materialet 

- Har du känt dig delaktig? 

- På vilket sätt? 

 

 

Berätta om din roll i projektet totalt sett 

- Delaktig? 

 

Hur skulle du beskriva din erfarenhet av det här? 

- Positivt 

- Negativt 



 

 

Upplever du att du har fått tillräckligt med stöd i den här processen? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, varför inte? 

 

Är detta en metod som du skulle rekommendera för andra kommuner? 

- Om ja, vad anser du är det som har gjort att arbetet är framgångsrikt? 

- Om nej, varför inte? 

 

Tror du att antalet fall kommer att minska i och med projektet Fallfritt Falun? 

- Varför/varför inte 

 

Har du någonting mer som du skulle vilja tillägga?  

 

 
 


