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Sammanfattning 

 

Fallolyckor är vanligt förekommande bland äldre personer i Sverige. Trots detta saknas studier 

på de drabbades upplevelse efter ett fall. Syfte: Examensarbetets syfte var därför att beskriva 

hur äldre upplever sina dagliga aktiviteter efter fall. Metod: Metoden för examensarbetet var 

kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. Nio personer i södra Sverige mellan 71–94 år har 

deltagit. Materialet har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet 

mynnade ut i tre kategorier, känslor som påverkar utförandet av aktiviteter, fysiska 

upplevelser som leder till begränsningar samt strategier för att hantera vardagen. Efter fall 

upplevde många trötthet, rädsla och oro. Även smärta och försämrad rörelseförmåga förekom 

bland deltagarna. Konsekvenserna efter fall upplevdes påverka och begränsa vardagliga 

aktiviteter. Slutsats: I resultatet framkom att de personliga erfarenheterna, känslorna och 

upplevelsen av fall hade minst lika stor påverkan på vardagen som den tillhörande fysiska 

skadan. 

 

Nyckelord: arbetsterapi, rädsla för fall, aktivitetsbegränsning, energibrist 



 
 

Summary 

 

Older people' s experience of activities in daily life after fall. 
A qualitative interview study  
  

Fall accidents are common among older people in Sweden. Despite that there is lack of 

studies about the affected person's experience after a fall. Purpose: The purpose of the study 

is therefore to describe how older people’s experience their daily activities after falling. 

Method: The study was a qualitative interview study with semi-structured interviews. 

Nine people 71-94 years old from south Sweden have been participating in the interview 

study. The collected data was analyzed with a qualitative content analysis. Result: The result 

was divided into three categories:  Feelings that affect the performance of activities, physical 

experiences that lead to limitations and strategies for managing everyday life. Many 

experienced tiredness, fear and anxiety after a fall. Even pain and impaired mobility occurred 

among the participants. The consequences after a fall were found to affect and limit the 

everyday life. Conclusion: Based on the results of this study the personal experiences, 

feelings and the experience of the fall had at least as much influence on the daily life as the 

physical injury. 

 

Keywords: occupational therapy, fear of falling, disability, lack of energy. 
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Introduktion 

Inledning 

Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning som bor i eget boende och är 65 år eller äldre 

drabbas varje år av en fallolycka (Sveriges kommuner och landsting, 2009). Fall kan leda till 

fysiska begränsningar på grund av skada, men även psykiska begränsningar i form av rädsla 

för att falla igen. Rädslan för fall leder till minskad självständighet och större behov av stöd 

(Nilsson & Magnusson, 2003). Tidigare studier har främst fokuserat på fallprevention efter fall 

eller på specifika skador. Inga studier har hittats angående hur personer upplever att en 

fallolycka påverkar deras vardag, vilket är viktiga aspekter för upplevd hälsa (Erlandsson & 

Persson, 2014).     

  

Att fler äldre behöver vård och omsorg kan enligt Socialstyrelsen (2016) leda till att 

kostnaderna för äldreomsorgen ökar med 70 procent fram till 2050. Därför är det viktigt att 

rehabilitering och förebyggande insatser utvecklas för att minska risken för att äldre drabbas 

av funktionsnedsättning (ibid.). Genom att arbeta med fokus på förebyggande åtgärder kan de 

äldres livskvalitet påverkas positivt och deras funktionsförmåga bibehållas, vilket leder till 

färre insatser från vård och mindre behov av äldreomsorg (Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys, 2015). Bibehållande av självständighet och vardagsrutiner skapar mening i den 

äldres vardag (Statens Folkhälsoinstitut, 2005). Arbetsterapi främjar möjligheter för individer 

att leva ett så gott liv som möjligt genom aktiviteter och delaktighet, och ska utgå ifrån 

individens egna perspektiv på sin situation och vilka behov individen anser sig ha (Förbundet 

Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). Detta examensarbete syftar att uppmärksamma 

målgruppens erfarenheter av sin vardag efter en fallolycka för att de ska kunna få rätt sorts 

insatser, och på så sätt minska lidande och öka livskvaliteten för individen. Detta skulle i längre 

utsträckning kunna leda till vinster för samhället genom minskade behov av vård- och 

omsorgsinsatser för målgruppen. En djupare förståelse av målgruppens subjektiva upplevelse 

kan leda till större möjligheter för arbetsterapeutiska insatser för målgruppen. 
 

Bakgrund 

Fall definieras som att utan avsikt hamna på golvet/marken och är inte beroende av om fysisk 

skada inträffat, i enlighet med Sveriges kommuner och landsting (2011). Enligt Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (2014) ökar risken för fall vid bland annat ålder då hög 

ålder bidrar till försämrad syn och balans. År 2016 var drygt 2 miljoner av Sveriges befolkning 

65 år eller äldre (Statistiska centralbyrån, 2017). Många äldre har även någon sjukdom eller 

mediciner som ökar risken för att falla (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014). 

Förutom att fall orsakar lidande för individen påverkar det även samhället då exempelvis en 

höftfraktur beräknas kosta runt en kvartsmiljon kronor första året. Flest antal fallolyckor 

beräknas inträffa 2020–2030, dels för att vi blir äldre och andelen äldre ökar, men även på 

grund av minskad fysisk aktivitet bland de äldre (Sveriges kommuner och landsting, 2009; 

Nilsson & Magnusson, 2003). Då den funna statistiken utgår från personer 65 år och uppåt 

definieras "äldre" i detta examensarbete som personer över 65 år.    

  

Den vanligaste skadan hos den äldre befolkningen vid en fallolycka är fraktur, så som höft- 

eller lårbensfraktur, skallskador, frakturer i extremiteter och andra frakturer (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2014b). Osteoporos, benskörhet är vanligt i den äldre 
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befolkningen speciellt hos kvinnor vilket är en väsentlig riskfaktor för frakturer vid fall (ibid). 

Om ett fall orsakar en fraktur kan det förutom att orsaka smärta och lidande leda till lång vård- 

och rehabiliteringstid (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014a; Sveriges 

kommuner och landsting, 2009). En höftfraktur innebär i 40% av fallen att den äldre inte kan 

bo kvar hemma (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014). Skadan kan även leda 

till långvarig smärta och rörelsehinder (Socialstyrelsen, 2015). Även ökad sjuklighet och behov 

av långtidsvård är konsekvenser av fall (Nilsson & Magnusson, 2003). Ökad smärta leder till 

ökad risk för fall, även problem med balans och koordination ökar parallellt med smärta (Patel, 

et. Al., 2014; Munch et. Al., 2015; Marshall et. Al., 2016).  Patel, et. Al., (2014) menar att äldre 

personer som upplever smärta upplever också rädsla för att falla i större utsträckning än de 

utan smärta. En riskfaktor för att råka ut för fall är förutom fysisk skada även depressiva 

symptom som kan ta sig uttryck genom smärta (Eggermont, Penninx, Jones & Leveille, 2012).   

  

Psykologiska konsekvenser efter fall kan ha lika stor negativ effekt som fysiska skador (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2014). En konsekvens som inte uppmärksammas särskilt 

mycket efter fall är rädslan för att falla igen (Nilsson & Magnusson, 2003). Enligt forskning 

gjord i Brasilien upplevde 51,9% över 64 år rädsla för att falla. Bland de över 64 år som tidigare 

råkat ut för fall var 95% rädda för att falla vid ytterligare tillfällen (Moura Malini, Alves 

Lourenco & Lopes, 2015). En liknande studie gjord i Kanada visade att 60% av deltagarna som 

var 60 år och äldre var rädda för att falla inom det närmaste året samt att rädslan ökade 

parallellt med antalet tidigare fall (Kloseck, et. al., 2007). Rädsla för fall kan leda till att de 

äldre känner sig otrygga och osäkra vilket gör att de blir mindre aktiva och får större behov av 

stöd utifrån (Nilsson & Magnusson, 2003). Att upprätthålla den fysiska aktiviteten är viktigt 

för att kunna vara så självständig som möjligt i utförandet av dagliga aktiviteter (Guzman, 

Lacampuenga & Lagunsad, 2015).  Både gångförmågan och balansen försämras till följd av 

rädslan för fall (Hung, Chi & Hu, 2013; Rochat, et. al., 2010). För att minska den negativa 

påverkan på rörlighet och funktion som kommer av rädslan för att falla krävs tidigt insatta 

interventioner (Rochat, et. al., 2010). Däremot är det oklart vilka interventioner som kan 

minska rädslan för fall. Varken undervisning om fall eller fallpreventiva åtgärder i hemmet har 

givit resultat i form av minskad rädsla (Zidén, Häggblom-Kronlöf, Gustafsson, Lundin-Olsson 

& Dahlin-Ivanoff, 2013). Det finns motstridiga resultat som har visat att det inte finns någon 

större långsiktig skillnad i välmående hos de som faller och de som inte faller, samt hos de som 

är rädda och de som inte är rädda för att falla (Kloseck, et. al., 2007). Men det framkom i 

samma studie skillnader i det kortsiktiga välmåendet där de som fallit och de som var rädda 

för att falla kände sig dystrare och mindre nöjda med sitt liv den närmaste tiden efter fallet än 

de som inte fallit och de som inte var rädda (ibid.).  
 

Teoretisk anknytning  

Aktivitet beskrivs i ValMO-modellen (Erlandsson och Persson, 2014) som ett samspel mellan 

människa, utförande av aktivitet och omgivning. Det vi gör bestäms av våra unika 

förutsättningar och erfarenheter. Aktiviteter kan ha olika värde och mening för olika personer. 

Hälsan påverkas av att känna mening och värde i de aktiviteter som utförs. Om en person skulle 

förlora meningsfulla aktiviteter, exempelvis på grund av konsekvenser efter fall, går personen 

miste om värdet och meningen som är kopplad till aktiviteten (ibid.).    

   

I Model Of Human Occupation (Kielhofner, 2012) definieras aktiviteter i det dagliga livet som 

sysslor vi utför för att vårda och sköta om oss själva, som att äta, städa, duscha. De aktiviteter 
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vi utför för att vi har lust kallas lek och kan vara att måla, promenera, träna. Produktivitet är 

aktiviteter som leder till att tjänster eller produkter förmedlas till andra och kan vara både 

obetalt eller betalt arbete. Aktiviteter i dagliga livet, lek och produktivitet är alla mänskliga 

aktiviteter. Över tid tenderar aktiviteter att hålla en viss regelbundenhet och bildar på så vis 

aktivitetsmönster. Dessa aktivitetsmönster är svåra att ändra på då de bygger på vårt sätt att 

tänka, vara och känna. Ett aktivitetsmönster kan förändras till följd av interna eller externa 

omständigheter som leder till att våra tankar, beteenden och känslor förändras. Även 

förändringar i miljön och förmågan att utföra aktiviteter kan påverka aktivitetsmönstret 

(Kielhofner, 2012).   

  

För att uppnå en fungerande vardag samt välmående beskriver Kielhofner (2012) vanor och 

roller som viktiga aspekter, vilka kan gå förlorade efter ett fall. Vanor är något som påverkar 

våra liv i stor utsträckning, det ger oss struktur och förutsägbarhet i vardagen. Med hjälp av 

vanor kan vi utföra aktiviteter med mindre ansträngning och lägga mer resurser på andra 

aktiviteter. Förlust av förmågan att utföra vissa aktiviteter leder till att känslan av struktur och 

kontroll i vardagen förändras. Vad vi gör och hur vi gör det påverkas av våra roller. En roll är 

en identitet och ett sätt att se på saker. Varje roll har sina specifika handlingar vilka påverkas 

av sociala system och egna erfarenheter. Förlorade roller kan upplevas som förlust av identitet, 

mening och struktur i vardagen. Vanor och roller skapar tillsammans mönster av våra 

vardagliga handlingar vilket ger livet dess välbekanta karaktär (Kielhofner, 2012).   

   

Kielhofner (2012) definierar miljön som föremål, platser, sociala grupper, kultur, samt det 

politiska och ekonomiska sammanhanget som påverkar våra aktiviteter. Miljön bidrar med 

resurser, möjligheter och verktyg som gör det möjligt att utföra aktiviteter. Det finns även 

hinder i miljön som kan begränsa individens utförande. Om miljöns krav på en individ är över 

hennes kapacitet så kan det orsaka en känsla av oro och hopplöshet hos individen. Nedsättning 

av förmåga kan även leda till att individen känner sig exkluderad ur sociala grupper hon 

tidigare tillhört (Kielhofner, 2012).     

  

Tidigare forskning  

Trots sökningar har det inte framkommit några vetenskapliga studier om hur en fallolycka hos 

äldre personer kan påverka deras vardag. Däremot framkommer flera studier om 

fallprevention. Enligt Stockholms läns landsting och Stiftelsen Stockholms Läns 

Äldrecentrum, 2001) är det viktigt i att kartlägga vilka faktorer som påverkar hälsan för att ta 

reda på vilka åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa (ibid.). Varje person är expert på 

sin unika situation och därför har det gett positiva resultat att utgå från en patientcentrerad 

vård där patienten är delaktig (Hallberg, 2012). Enligt Kielhofner (2012) är det viktigt att förstå 

ett funktionshinder utifrån individens egen upplevelse då ett objektivt förhållningssätt kan 

leda till att olika aspekter av personens funktionella kapacitet förbises. Utförandet av 

aktiviteter handlar inte enbart om individens kapacitet att utföra dem utan även upplevelsen 

av sig själv inverkar (ibid.). Examensarbetet handlar därför om att beskriva äldres egna 

upplevelser av sina dagliga aktiviteter efter fall.  
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Syfte 

 

Syftet var att beskriva hur äldre upplever sina dagliga aktiviteter efter fall.  

 

Material och metod  

Examensarbetet genomfördes som en kvalitativ intervjustudie då det var en passande metod 

för att ta del av deltagarnas erfarenheter och upplevelser kring ett specifikt område 

(Kristensson, 2014).   

  

Förförståelse  

Författarna hade genom arbete och personliga relationer varit i kontakt med äldre personer 

som fallit, vilket då gav författarna en grundläggande kännedom om målgruppen. 

Förförståelsen var att många äldre personer som fallit upplevde rädsla för att falla igen och att 

det gör att de inte vågar utföra vissa aktiviteter och därmed blir mer inaktiva i sin vardag. Då 

författarna hade olika bakgrunder och erfarenheter vad gäller både jobb och utbildning gav 

detta möjlighet till att se saker på olika sätt. Under examensarbetets gång genomfördes 

reflektion kontinuerligt då författarna var medvetna om att deras förförståelse kunde påverka 

datainsamling och databearbetningen.    

  

Urval 

Deltagare rekryterades genom bekvämlighetsurval. Inklusionskriterier för att deltaga i 

examensarbetet var en ålder på 65 år eller äldre, att bo i ordinärt boende, ha råkat ut för en 

fallhändelse inom det senaste året före intervjutillfället och att prata och förstå svenska 

språket. Exklusionskriteriet var de med en nedsatt kognitiv förmåga som inte kunde redogöra 

för upplevelsen av fallet. Både kvinnor och män inkluderas i examensarbetet.     

  

För att rekrytera deltagare kontaktades enhetschefer i hemsjukvården på ett antal områden i 

södra Sverige för att få godkännande om vidare kontakt med hemsjukvårdens 

arbetsterapeuter. Ett informationsbrev (bilaga 1) skickades via mejl till enhetscheferna som 

godkände att författarna tog kontakt med arbetsterapeuterna. I nästa steg fick 

arbetsterapeuterna ett informationsbrev (bilaga 2) via mejl där de fick ta del av 

examensarbetets syfte, vad det innebar för dem att rekrytera samt ett informationsbrev (bilaga 

3) de kunde delge de potentiella deltagarna. Informationsbreven förklarade examensarbetets 

syfte, innehåll och att det var frivilligt att delta. Deltagarna meddelade sitt intresse att deltaga 

till arbetsterapeuten som därefter delgav författarna deras kontaktuppgifter så att de kunde 

kontakta deltagarna och boka in möte.  Alla tillfrågade valde att delta.    

  

Datainsamlingsinstrument   

En intervjuguide skapades och användes utifrån Kristensson (2014). Intervjuguiden (bilaga 4) 

var ett sätt att skapa struktur och fungerade som ett stöd för att hålla frågorna inom 

examensarbetets syfte. Intervjuguiden utarbetades med hjälp av MOHO (Kielhofner, 2012) 

som är en arbetsterapeutisk modell. Modellen användes för att komma fram till vilka 
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frågeområden var viktiga att ta upp under intervjuerna. Frågeområden som togs upp under 

intervjuerna var aktivitetsmönster, sociala nätverk, upplevd hälsa och framtiden. MOHO tar 

upp aktivitetsmönster som något viktigt som påverkar hälsan och som innefattar dagliga 

aktiviteter men också vanor (Kielhofner, 2012). Sociala nätverk ingår i miljön och en persons 

roller. Förändringar i vardagen kan leda till förändringar i den upplevda hälsan, vilken är 

individuell och därför viktigt att fråga varje person (ibid). Frågor om framtiden kompletterade 

området upplevd hälsa för att också här fånga upplevelsen av den egna hälsan och de dagliga 

aktiviteterna. Kielhofner (2012) menar att de individuella värderingarna, tankarna och 

känslorna påverkar hur en person upplever förändringar och funktionsnedsättningar.  

 

För att säkerställa att intervjuguiden var bra utfördes testintervjuer varefter frågeområdena 

korrigerades för att få ut så mycket och relevant information som möjligt genom intervjuerna. 

Provintervjuerna bidrog även till att författarna kände sig mer bekväma i intervjusituationen.  

Datainsamling 

Material för studien samlades in genom semistrukturerade intervjuer under försommaren 

2017. Det innebar att frågor ställdes utifrån bestämda frågeområden till alla deltagare. 

Frågorna var öppna och intervjuformen inbjöd till följdfrågor och fritt berättande 

(Kristensson, 2014).   

 

Intervjuerna hölls på en plats som valts av intervjupersonerna själva (Kristensson, 2014), vilket 

i samtliga fall var i intervjupersonernas hem. Intervjuerna delades upp så jämbördigt som 

möjligt mellan författarna och båda författarna deltog i samtliga intervjuer. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av två mobiltelefoner för att minska risken att material gick förlorat. 

Varje intervju varade mellan 10–40 minuter.  

 

Etiska överväganden 

Under examensarbetet togs det hänsyn till individskyddskravet som omfattar informations- 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven (Kristensson, 2014). De personer som blev 

tillfrågade att deltaga i examensarbetet fick redan i början tydlig information, genom 

informationsbrev, om att det var frivilligt att vara med och att det var tillåtet att när som helst 

hoppa av examensarbetet utan konsekvenser. Vid intervjutillfället erbjöds ytterligare muntlig 

och skriftlig information om examensarbetet för att säkerställa att alla deltagare fått ta del av 

den. Alla deltagare skrev på en samtyckesblankett (bilaga 5) innan intervjuerna genomfördes. 

Deltagarna informerades om att de insamlade materialet endast användes i detta 

examensarbete. Materialet sparades och förvarades oåtkomligt för obehöriga. De frågor som 

ställdes under intervjuerna var noga genomtänkta för att inte skapa obehag för deltagaren. 

Konfidentialitet säkerställdes genom att rapporten skrevs på ett sådant sätt att informationen 

inte kunde härledas tillbaka till deltagarna. Alla deltagare i examensarbetet fick samma 

möjligheter och behandlades likvärdigt, bland annat genom att liknande frågor ställdes vid 

varje intervju. Deltagandet i examensarbetet hade ingen påverkan på eventuellt pågående 

behandling. Etisk egengranskning har skrivits under och godkänts av handledare.  

 

Databearbetning   

Transkriberingen av intervjuerna delades upp mellan författarna. De inspelade intervjuerna 

skrevs ut ordagrant, pauser och känsloyttringar skrevs ut inom parenteser. För att avidentifiera 
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texterna skrevs namn, platser och i vissa fall årtal som "x" vid transkriberingen. Den 

transkriberade texten utgjorde sedan analysenheten. Texten analyserades av båda författarna 

med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, som beskrivet av Lundman och Graneheim (2008). 

Detta gjordes genom att båda författarna läste igenom analysenheten så att båda kunde skapa 

sig en helhetsbild av materialet. Därefter bröts texten ner till meningsenheter, kondenserade 

meningsenheter och koder. Meningsenheterna bestod av bitar av texten som var intressanta 

utifrån examensarbetets syfte och valdes ut genom att författarna tillsammans färgmarkerade 

i texten. Meningsenheterna kondenserades därefter till kortare meningar eller ord, 

kondenserade meningsenheter, för att göra materialet mer lätthanterligt. Därefter 

abstraherades de kondenserade meningsenheterna och bildade koder som bestod av endast ett 

eller ett fåtal ord. Kondenseringen och koderna gjorde författarna var för sig, jämförde sedan 

och diskuterade vad de kommit fram till. Koderna jämfördes sedan för att hitta likheter och 

färgkodades därefter för att delas upp i olika kategorier. Vid skapandet av kategorier togs 

hänsyn till att alla koder inkluderades och att varje kod endast passade i en kategori i så stor 

utsträckning som möjligt, i enlighet med Lundman & Graneheim (2008). De fyra kategorierna 

som skapades delades därefter in i underkategorier så att varje kategori fick minst två 

tillhörande underkategorier (tabell 1). Under analysens gång gick författarna tillbaka genom 

processen för att se till att det som sagts i intervjuerna hängde ihop genom alla analysens delar 

och att det fanns en röd tråd genom arbetet. Genom hela analysen diskuterade författarna med 

varandra för att säkerställa enighet genom processen. Med denna metod tolkades resultatet 

genom att söka samband och förklaringar (Lundman, & Graneheim, 2008; Kristensson, 

2014).   

 

Tabell 1. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och 

kategori.  

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod  Underkategori  Kategori 

”Jag har 

tappat livsglädjen. (…) 

vad skönt det skulle 

vara att inte vakna 

imorgon.” 

Tappat 

livsglädjen. Skulle 

vara skönt att inte 

vakna. 

Tappat 

livsglädjen. 

 

Tappat hoppet och 

livsglädjen 

Känslor som 

påverkar 

utförandet av 

aktiviteter 

”Jag hade ju mer ork. 

Kunde orka och göra 

mer men det är som 

att orken har 

försvunnit.” 

Hade mer ork. 

Orkade göra mer. 

Orken har 

försvunnit. 

Orken har 

försvunnit 

Trötthet Fysiska 

upplevelser som 

fall leder till 

begränsningar  
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Resultat 

I examensarbetet deltog 9 personer varav de allra flesta hade fallit mer än en gång. Deltagarna 

var mellan 71 och 94 år och var bosatta i södra Sverige. Sex deltagare var ensamboende och 

änka/änkeman. Tre deltagare var samboende. Då flera deltagare fallit mer än en gång så har 

vissa upplevt flera olika typer av skador efter fall. De skador som förekom bland deltagarna var 

sårskada, bula, blåmärke, fraktur och hjärnskakning. Några deltagare har även varit med om 

fall där de inte skadat sig alls. De flesta fallen har skett inomhus, men några deltagare har även 

varit med om fall utomhus vid något tillfälle. Några av fallen har berott på sjukdom eller fysisk 

åkomma, som exempelvis Parkinsons, lågt blodtryck eller inre blödning. De flesta fall har 

berott på snubblingar, att personen inte sett sig för eller tappat balansen av okänd anledning.  

 

Tabell 2. Sammanställning av bakgrundsfakta 

 

Kön Antal personer 

Kvinna 7 

Man 2 

 

Boendeform Antal personer 

Ensamboende 6 

Samboende 3 

 

Antal fall Antal personer 

3 eller fler 4 

1–2 gånger 5 

 

Resultatet visade att äldres upplevelse av fall kunde sammanföras i tre kategorier med 

tillhörande underkategorier (tabell 3). Samtliga deltagare är representerade med citat i 

resultatet och numrerade 1–9.  

 

Tabell 3. Kategorier och underkategorier 

 

Kategori Känslor som 

påverkar utförandet 

av aktiviteter  

Fysiska upplevelser 

som leder till 

begränsningar 

Strategier för att 

hantera vardagen 

Underkategori Rädsla för att vara 

aktiv 

Smärta Anpassning av den 

fysiska omgivningen 

Tappat mening och 

livsglädje 

Trötthet Preventivt beteende 

Hopp om att 

återuppta aktiviteter 

Tjänster utifrån 

 

Hålla igång 

 

 

Känslor som påverkar utförandet av aktiviteter  
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Flera deltagare nämnde hur känslor kopplade till fallen påverkade deras utförande av 

aktiviteter i sin vardag. Många upplevde rädsla för att vara aktiv, hopp om att återuppta 

aktiviteter samt minskad mening och livsglädje. Dessa känslor påverkade dem negativt 

genom att de valde bort aktiviteter som tidigare hört till deras dagliga aktiviteter och på så vis 

blev mer inaktiva både fysiskt och mentalt. Några deltagare upplevde även positiva känslor 

som hopp om återhämtning efter fall. De deltagarna hade motivation att träna och återuppta 

aktiviteter de förlorat efter fall.  

  

Rädsla för att vara aktiv 
Flera deltagare upplevde någon slags rädsla som påverkade deras vardag. Rädslan var hos flera 

deltagare kopplad till att falla och att inte kunna ta sig upp eller inte kunna påkalla hjälp. Denna 

rädsla beskrevs av deltagarna som en orsak till begränsningar i sin vardag. På grund av rädslan 

valde de bort aktiviteter även om de varit meningsfulla eller nödvändiga för dem att utföra 

innan fallet. Det kunde handla om aktiviteter i hemmet, som att laga mat, sköta sin hygien och 

städa. Många upplevde att de inte vågade gå ut för att fixa i trädgården, gå på promenader, 

handla mat och besöka vänner och anhöriga. De beskrev att de inte litade på sig själva i de 

nämnda aktiviteterna och att utförandet av dem var en för stor risk för ytterligare fall, trotts 

att aktiviteterna hade stor mening för dem.  

  

"(…) det känns att man, man är rädd. Och det påverkar kroppen. Den här rädslan, eller en får någon 

stress, att jag klarar inte det, jag kan inte gå själv." (Deltagare 1)  

  

Tappat mening och livsglädje 
Flera deltagare berättade att de inte tänkte på framtiden eller att de inte hade någon framtid. 

De kände att de blivit så mycket sämre efter fallet och såg inget hopp om att bli bra igen. De 

upplevde att vardagen tappat sin mening och att de inte kände någon livsglädje längre. För 

många deltagare kom denna uppgivenhet ifrån att de tappat förmågan att utföra meningsfulla 

och viktiga aktiviteter i sin vardag efter fallet samt upplevelsen av att ha blivit så begränsade 

och osjälvständiga.  

    

”Jag har tappat livsglädjen. Precis. Jag bara, bara tänker på när jag ska gå och lägga mig, vad skönt 

det skulle vara att inte vakna imorgon.” (Deltagare 4)  

    

”Det är inte roligt att bli gammal och förbi du vet.” (Deltagare 3)  

  

Hopp om att återuppta aktiviteter 
Vissa deltagare var på bättringsvägen och kände därmed hopp om att återfå de förmågor som 

de hade förlorat eller som hade försämrats efter fallen. De deltagarna kände hopp för framtiden 

och hade mål och förhoppningar om sin förbättring och träning. De berättade om aktiviteter 

de kunnat återuppta efter en tids rehabilitering och även aktiviteter de såg fram emot att kunna 

återuppta i framtiden.   

   

”Jag brukar säga såhär att jag vill gärna vara med ett tag till.” (Deltagare 7)  
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Fysiska upplevelser som leder till begränsningar 

 
De flesta deltagarna hade någon form av fysisk påverkan efter fall, så som skada, som ledde till 

smärta och/eller begränsad rörlighet. Flera deltagare upplevde även någon form av trötthet, 

orkeslöshet eller minskad energi. De nämnda fysiska upplevelserna ledde till begränsningar i 

deltagarnas utförande av dagliga aktiviteter.  

  

Smärta   
Flera deltagare uppgav att de upplevde smärta till följd av fallet. Vissa upplevde ständig smärta 

medans andra upplevde smärta i vissa situationer, som vid ansträngning. Deltagare uppgav att 

smärtan orsakade begränsning i rörelseförmågan, sömnproblem och svårigheter att komma 

igång att göra saker. Det gjorde att deltagare ofta valde bort aktiviteter de tidigare utfört för att 

undvika smärtan. Smärtan påverkade deltagarna även en längre tid efter fallet.   

   

"Ja för det första har jag mer ont och sen för det andra så har jag inte kommit ut så mycket efter jag 

ramlade senaste gången." (Deltagare 5)  

  

Trötthet  
Flera deltagare berättade om orkeslöshet som hade kommit efter fall. De beskrev att de orkade 

mindre och var tröttare efter fallet jämfört med innan. Flera deltagare viste inte exakt vad 

tröttheten berodde på utan visste bara att de blivit tröttare efter fallet. Några deltagare sa att 

det kunde bero på sömnproblem eller annan bakomliggande sjukdom. Deltagare som upplevde 

trötthet uttryckte en önskan om att vara piggare. Tröttheten beskrevs leda till att det blev svårt 

att komma igång och att allt blev jobbigare. Andra beskrev det som att de hade mer fart och 

energi före fallet. Tröttheten begränsade deltagarna på så vis att de kände att de inte orkade 

utföra alla aktiviteter de tidigare gjort och valde därför bort aktiviteter som att fixa i 

trädgården, promenera, dammsuga och bjuda hem vänner och anhöriga.   

  

” (…) Jag har inte ork, jag orkar inte med mina blommor jag orkar inte… nej jag har ingen kraft”  

(Deltagare 9)  

  

Strategier för att hantera vardagen 

 
Deltagarna hade hittat olika strategier för att klara av sina dagliga aktiviteter trotts de 

svårigheter som kommit efter fallet. Strategierna omfattade förändringar av miljön, stöd från 

hjälpmedel eller andra personer, träning och anpassning av det egna beteendet. Strategierna 

hjälpte även deltagarna att känna en ökad trygghet och att undvika ytterligare fall.  

  

Anpassning av den fysiska omgivningen  
Flera deltagare hade, med hjälp av vårdpersonal, anhörig eller på egen hand, modifierat 

hemmiljön för att få den bättre anpassad efter sin situation och sina behov efter fallet. Sådana 

anpassningar var exempelvis att plocka bort mattor, placera ut stolar i hemmet för att kunna 

"landa" om deltagaren skulle bli yr, och att ställa saker mer lättillgängligt för att slippa sträcka 

och böja sig.  
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En annan anpassning av den fysiska omgivningen innefattade hjälpmedel. Flera deltagare 

hade börjat använda rollator inomhus och/eller utomhus för att komplettera balansen, och på 

så vis minska risken för fall. Andra hjälpmedel deltagarna använde var duschstol, 

toalettförhöjning, anti-halksockar inomhus och stabila skor utomhus. De flesta deltagarna 

hade ett larm på sig som de kunde använda för att larma hemtjänsten om något skulle hända. 

Detta upplevde många som en trygghet.   

  

"Jag har fått lite mer hjälpmedel, det är väl det enda positiva. (…) det var det bästa jag kunde ha fått." 

(Deltagare 2, om trapphiss)  

   

Anpassningarna av den fysiska omgivningen möjliggjorde för deltagarna att upprätthålla flera 

av sina dagliga aktiviteter efter fall då de exempelvis kunde fortsätta gå trotts obalans, fortsätta 

laga mat trotts att de inte nådde upp i skåpen och fortsätta duscha självständigt med större 

trygghet.  

   

Preventivt beteende  
Flera deltagare uppgav att de var mer aktsamma och försiktiga efter fallet för att undvika 

ytterligare fall. För att hantera tröttheten begränsade flera av deltagarna sina aktiviteter för att 

orka med dagarna. Även återhämtning i form av vila under dagen var ett sätt bland deltagarna 

att orka med vardagen. Deltagare använde medvetet preventiva strategier i specifika 

aktiviteter. Ett exempel var en deltagare som var mycket noggrann med att backa hela vägen 

till stolen och känna med händerna att stolen var bakom innan deltagaren satte sig ned, för att 

undvika att missa stolen och hamna på golvet. Ett annat exempel var en deltagare som hasade 

ner för trappan på ändan och kröp upp för trappan istället för att gå upprätt för att minska 

risken för fall. Vissa deltagare var medvetna om sin gång och påpekade själva att de borde gå 

långsammare för att undvika att tappa balansen. Deltagare berättade att de i perioder slarvade 

med sina preventiva beteenden trots risken för ytterligare fall. Det berodde på att de glömde 

bort att tänka på att vara försiktiga när det hade gått ett tag utan nya fall.   

  

"(…) hon lärde mig hur jag ska göra när jag sätter mig. Och då går jag fram med rollatorn. När jag 

kommer så går jag fram såhär, då vänder jag rollatorn om och sen tittar jag bakåt vad jag har. Sen 

går jag såhär (visar), och så sätter jag mig. Och sen jag började med det har jag icke ramlat en gång." 

(Deltagare 6, strategi för att sätt sig)  

  

Tjänster utifrån  
En annan form av strategi som flera deltagare brukade var hjälp av andra, bland annat från 

hemtjänst, anhöriga, vänner eller företag. Det kunde handla om att få hjälp med inköp, 

förflyttning, mat, städning och personlig vård. Flera av deltagarna hade börjat få hem färdig 

mat i olika utsträckning, då de inte själva klarade av att laga mat längre. Vissa fick istället hjälp 

av hemtjänsten att plocka ner varor och köksverktyg från skåpen i köket för att sedan kunna 

laga maten själva då den fysiska förmågan blivit begränsad i samband med fallet. Det var även 

deltagare som istället tog hjälp av företag som körde hem matvaror samt tvättade åt dem. 

Flertalet deltagare hade fått ökade hemtjänstinsatser efter fallet för att få hjälp med exempelvis 

dusch samt av/påklädning. Några deltagare förklarar att de upplever sig vara beroende av stöd 

från andra vilket sågs som någonting negativt. De som inte tidigare hade haft hemtjänst, eller 

bara haft få insatser från hemtjänst såg det i större utsträckning som någonting negativt att få 

så mycket hjälp. De som hade haft större hemtjänstinsatser även innan fallet såg tjänsterna 

utifrån som en stor hjälp och beskrev att de var vana vid att få hjälp av andra.  
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"Det är ju mindre roligt, men just nu bryr jag mig inte så mycket om det för nu tycker jag bara att det 

är skönt att få hjälp. För att jag klarar inte av det själv och då är det är bara som det är, och sen sitter 

jag ju i rullstol." (Deltagare 8, om hemtjänst)  

  

Hålla igång 
Flera deltagare påpekade vikten av att "hålla igång", det vill säga göra så mycket av det man 

brukar göra som man orkar och kan för att inte bli sämre. Deltagare nämnde vikten av att träna 

fast det var svårt och gjorde ont för att kunna återhämta sig och få tillbaka förlorade förmågor. 

Träningen kunde vara att göra dagliga aktiviteter, som att bädda sängen. Det kunde även vara 

att träna sin gång med hjälp av rehabiliteringspersonal eller på egen hand.  

   

"Jag tror att det är det där att man håller igång, går och styr och såhär." (Deltagare 7)  
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Diskussion 

Metoddiskussion  

 

Examensarbetet utfördes med en kvalitativ design eftersom syftet med examensarbetet var att 

ta reda på hur deltagarna upplever sina dagliga aktiviteter efter fall. Genom att göra en 

kvalitativ intervjustudie hade författarna möjligheten att fånga deltagarnas egna perspektiv 

och deras egna upplevelser kring examensarbetets syfte (Kristensson, 2014). Anledningen till 

att examensarbetet hade fokus på upplevelsen var för att tidigare studier om fall främst haft en 

kvantitativ design. Författarna anser att syftet är besvarat genom datainsamling och analys.  

   

Då de första intervjuerna var få och endast 10–20 minuter långa ledde det till att materialet 

inte blev så informativt som det hade kunnat bli vid längre intervjuer. En anledning till att 

intervjuerna blev så korta var på grund av att författarna inte hade mycket erfarenhet av att 

intervjua. Det kunde också bero på att intervjuguiden inte var tillräcklig (Kristensson, 2014). 

De personer som användes vid testintervjuer som gjordes innan de riktiga intervjuerna 

genomfördes motsvarade dessutom inte inklusionskriterierna. Det ledde till att antalet 

följdfrågor blev begränsade, vilket i sin tur kan ha lett till att materialet blev tunnare i de första 

intervjuerna än det hade blivit om fler följdfrågor ställts. Dock utvecklade författarna sin 

intervjuteknik och förbättrades under examensarbetets gång, på grund av detta blev de sista 

intervjuerna längre och fylligare. De sista intervjuerna varade mellan 35 och 40 minuter vilket 

bidrog till att det kan ha uppstått viss skillnad i kvaliteten på intervjuerna.   

 

I Intervjuguiden fokuserade frågorna på deltagarens upplevelse av fallet och tiden efter fallet, 

vilket gjorde att frågorna som ställdes var syftesrelevanta. Under arbetets gång har 

intervjuguiden modifierats efter reflektioner som gjordes efter varje intervju. Inga större 

förändringar gjordes förutom att fler exempel på följdfrågor lades till för att underlätta för 

intervjuarna och se till att så mycket som möjligt gick att få ut vid intervjuerna. Vissa frågor 

fick även byta plats för att det skulle bli mer logisk ordning och bättre flyt i intervjuerna.  

 

Vid varje intervju hade en av författarna huvudansvaret medan den andra kunde lägga till 

frågor som den förste författaren missade, vilket gjorde att mer gick att få ut vid varje intervju. 

Intervjuerna gjordes tillsammans då författarna saknade tidigare erfarenheter av att intervjua, 

detta tillsammans med intervjuguiden bidrog till en ökad känsla av trygghet för författarna. 

Trots att intervjuerna var begränsade av ovan nämnda anledningar tillkom ingen ny 

information under de senare intervjuerna vilket tyder på en mättnad (Kristensson, 2014). Dock 

har intervjufrågornas kvalitet stor betydelse för upplevelsen av ett mättat resultat. Att 

intervjuerna skedde i deltagarnas hem bidrog till att deltagarna kände sig bekväma, att det var 

privat och att det uppstod få störande moment (ibid).   

   

Intervjuerna spelades in på två mobiltelefoner för att minska risken att något material gick till 

spillo. Filerna av inspelningarna sparades sedan i en särskild mapp på författarnas datorer för 

att enligt författarna minska risken för att obehöriga skulle kunna få tag i 

materialet.  Författarna upplever också att de har behandlat alla deltagare likvärdigt.    

   

Urvalet gav en god variation av deltagare vad gäller ålder och civilstånd vilket ger ökad 

trovärdighet då det är större chans att få fler perspektiv utifrån deltagarnas olika erfarenheter 

(Lundman & Graneheim, 2008). Emellertid var urvalet begränsat vad gäller antal och kön då 
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9 personer deltog i examensarbetet och endast två av dem var män. Författarna har valt att 

använda bekvämlighetsurval för att få tag på deltagare. Det skedde genom kontakt med olika 

arbetsterapeuter inom olika kommuner som sedan valde ut deltagare utifrån sina klienter. 

Nackdelen med denna urvalsmetod var att rekryteringen tog mycket tid eftersom 

arbetsterapeuternas chef behövde godkänna kontakten med arbetsterapeuterna. 

Arbetsterapeuterna i sin tur var väldigt upptagna med sitt arbete och hade svårt att hinna söka 

och kontakta deltagare. Fördelen med urvalsmetoden var att arbetsterapeuterna hade kontakt 

med personer som passade vårt urval och kunde på så vis hjälpa till att rekrytera passande 

deltagare. För att spara tid hade rekryteringen av deltagare kunnat ske med hjälp av en större 

grupp, som exempelvis undersköterskor i hemtjänsten. Risken hade då istället varit att fler än 

nödvändigt tillfrågats vilket hade lett till att författarna behövt tacka nej till vissa. 

Rekryteringen hade också kunnat ske succesivt vilket hade minskat risken för att behöva tacka 

nej till tillfrågade deltagare. Om urvalet hade skett genom exempelvis hemtjänstpersonal så 

hade urvalet blivit mer begränsat då det inte hade inkluderat de som fallit men inte behövt 

hemtjänstinsatser.  

   

Då examensarbetet är kvalitativt innebär det att resultatet i examensarbetet är författarnas 

egen tolkning av materialet och därmed inte den enda möjliga tolkningen (Kristensson, 2012). 

Författarnas förförståelse presenteras i metoden och beskriver deras erfarenheter inom ämnet 

som kan påverka tolkningen. Nackdelarna med författarnas förförståelse var att det var svårt 

att utföra intervjuerna utan förutfattade meningar. Med detta menas att det var svårt att inte 

ställa ledande frågor utifrån svar som framkommit i tidigare intervjuer.   Det positiva var att 

författarna med sin tidigare kunskap kunde analysera materialet från olika perspektiv.    

   

I examensarbetet har verifierbarhet och tillförlitlighet stärkts genom triangulering. Båda 

författarna har analyserat och tolkat materialet för att den enskilda förförståelsen ska påverka 

resultatet så lite som möjligt. Då transkriberingen skedde genom att intervjuerna skrevs ned 

ordagrant samt att citat användes i resultatet stärks verifierbarheten i examensarbetet 

ytterligare. Även känsloyttringar skrevs med i transkriberingen för att underlätta tolkningen 

av intervjuerna. Genom att inkludera citat i resultatet ger det insyn i hur texten analyserats och 

stärker därmed examensarbetets trovärdighet, inga citat togs ur sitt sammanhang 

(Kristensson, 2012; Lundman & Graneheim, 2008).    

   

Författarna är medvetna om att trovärdigheten påverkas då datamaterialet var begränsat. 

Författarna är även väl medvetna om att resultatet inte kan generaliseras på grund av 

examensarbetets kvalitativa design. Trots det kan överförbarheten stärkas genom att 

författarna gett en noggrann beskrivning av urvalet, deltagarna, datainsamlingen och 

databearbetningen (Lundman & Graneheim, 2008; Kristensson, 2012).   

   

Intervjuguiden hjälpte de båda författarna att ställa liknande frågor och stärker 

examensarbetets giltighet. Giltigheten stärks även genom att redovisa när i tiden intervjuerna 

utfördes (Kristensson, 2014). Även att examensarbetet inkluderade både män och kvinnor i 

olika åldrar är en stärkande faktor för giltigheten (Lundman & Graneheim, 2008).    
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Resultatdiskussion  

 
Författarna kunde se att deltagarna upplevde att deras dagliga aktiviteter påverkades av fall 

genom stora begränsningar som i stor utsträckning berodde på smärta, trötthet och rädsla. 

Begränsningar i utförandet av dagliga aktiviteter ledde till minskad självständighet då 

deltagarna behövde ta hjälp av andra, vilket flera deltagare upplevde som jobbigt. Deltagarna 

hade olika strategier för att hantera och minska begränsningarna de upplevde. De deltage som 

upplevt framgångsrik träning upplevde hopp och var motiverade att fortsätta träna. De här 

fynden anser författarna vara de mest betydande i studiens resultat.  

  

Smärta, trötthet och rädsla leder till förlust/begränsning av dagliga aktiviteter  
Det blev tydligt i resultatet att särskilt tre konsekvenser efter fall påverkade deltagarnas dagliga 

aktiviteter negativt: smärta, trötthet och rädsla. De tre konsekvenserna ledde till att deltagarna 

valde bort eller inte längre kunde utföra vissa dagliga aktiviteter de tidigare utfört och som 

varit meningsfulla eller viktiga för dem innan fallet. Enligt Nilsson & Magnusson (2003) kan 

fall leda till både fysiska och psykiska begränsningar. Med psykiska begränsningar syftar de på 

rädsla för att falla vilket leder till minskad självständighet och större behov av stödinsatser. 

Liu, Lai, Siu, Kwong och Tse (2016) menar att äldre personer som upplever trötthet har 

begränsade aktiviteter, mer funktionsnedsättningar och större behov av hjälpinsatser, vilket 

många utav deltagarna i examensarbetet upplevde. Fysisk skada kan enligt Socialstyrelsen 

(2015) leda till långvarig smärta och rörelsehinder.  

   

Utifrån resultatet går det inte att säga att rädslan berodde enbart på fallen då det även kunde 

finnas andra faktorer som spelade roll, exempelvis åldrandet i sig. Scaffa, Reitz och Pizzi, 

(2010) menar att rädslan för att falla ökar med ålder och skörhet. Det framkom inte heller 

exakt vad som orsakade tröttheten då de allra flesta deltagarna inte själva visste det. Ett fåtal 

deltagare uppgav att de hade sömnproblem, medans de flesta såg tröttheten som en direkt 

orsak av fallet. En teori är att rädslan för fall och tröttheten kan hänga ihop på så vis att 

personer som är rädda för att fall, och där med går runt och är oroliga, spända samt mindre 

fysiskt aktiva också blir tröttare. Teorin stärks av Skaffa, Reitz och Pizzi (2010) enligt vilka 

rädslan för fall som äldre upplever kan bidraga till minskad ork, vilket skapar en ond cirkel 

(ibid.). Känsla av otrygghet och osäkerhet som kommer av rädslan för att falla kan även leda 

till att de äldre blir mindre aktiva (Nilsson & Magnusson, 2003). Flera deltagare i 

examensarbetet upplevde minskad ork, en del deltagare upplevde även rädsla för fall. Det 

skulle kunna finnas flera olika faktorer som orsakade orkeslösheten. Att äldre som fallit 

påverkas genom ökad orkeslöshet är inget författarna hittat mer utförligt i tidigare forskning 

om fall. Det kan bero på att de flesta tidigare studier om fall är kvantitativa och inte fokuserar 

på de drabbades upplevelse. Även smärtan skulle kunna ha ett samband med rädslan då 

deltagare i examensarbetet uttryckte rädsla för att uppleva smärta i olika situationer. Enligt 

Patel, et. al. (2014) har det framkommit att rädsla för fall förekom i större utsträckning hos de 

äldre som upplevde smärta än de som inte upplevde smärta.  

  

Förlust av möjligheten att utföra vissa dagliga aktiviteter efter fallet involverade många 

negativa känslor och tankar för de flesta deltagarna i examensarbetet. Alla deltagare berättade 

om minst en daglig aktivitet de saknade som de inte längre kunde utföra efter fallet. I ValMO-

modellen (Erlandsson & Persson, 2014) beskrivs aktiviteter ha olika mening och värde vilket 

påverkar hälsan. Att gå miste om en aktivitet av värde för individen skulle därmed ha en 

negativ inverkan på hälsan. Om det blir obalans i upplevelsen av värde i de dagliga 
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aktiviteterna hos en individ som samtidigt upplever låg kontroll över sin situation ökar risken 

för sämre upplevd hälsa (ibid.). Att deltagarna exempelvis inte längre kom ut på promenader, 

kunde träffa vänner och familj eller gå till affären för att handla mat ledde till att flera av dem 

upplevde att det blev för mycket innanför väggarna och att de blev begränsade i så väl 

meningsfulla som sociala aktiviteter. Deltagare beskrev även att deras vardag hade tappat sin 

mening och att de inte längre kände livsglädje. Enligt Scaffa, Reitz & Pizzi (2010) kan förlust 

av aktiviteter bidra till social isolering, depression och ångest vilket i sin tur kan förvärra 

rädslan för att falla (ibid.).  Depression kan dessutom ta sig uttryck genom smärta och även 

därigenom bidra till ökad risk för fall bland äldre (Eggermont, Penninx, Jones & Leveille, 

2012). När deltagarna i examensarbetet förlorade förmågan att utföra vissa aktiviteter efter fall 

så förändrades deras vardag och där med även deras vanor. Förlusten av vanor som deltagarna 

upplevde skulle kunna kopplas till att vissa deltagare upplevde att deras vardag saknade 

mening. Resultatet visade även att några av deltagarna förlorat roller efter fallet då de inte 

kunde delta i sina fritidsaktiviteter eller bjuda hem sina anhöriga längre vilket då hade 

ytterligare negativ påverkan på deras välmående. Detta ligger i linje med Kielhofners (2012) 

beskrivning av vanor och roller som viktiga delar i att uppnå en vardag som fungerar och även 

för att uppnå välmående. Förlorade vanor och roller kan upplevas som förlust av mening och 

struktur i vardagen (ibid).  

  

Då många av de dagliga aktiviteter som valdes bort var aktiviteter som krävde fysisk aktivitet, 

då sådana aktiviteter upplevdes för riskabla, för energikrävande eller bidrog till smärta, så blev 

flera deltagare mindre fysiskt aktiva. Resultatet visade även att flera deltagare blev mindre 

självständiga efter fallet. Enligt Guzman, Lacampuenga & Lagunsad (2015) kan 

självständigheten i vardagen påverkas negativt vid minskad fysisk aktivitet, och det är därför 

viktigt att den upprätthålls (ibid.). För flera deltagare var det en stor omställning att behöva 

hjälp utifrån när de tidigare varit helt eller nästan helt självständiga. Flera upplevde det som 

jobbigt att behöva hjälp utifrån. De som hade haft mycket hemtjänstinsatser tidigare var mer 

vana och tyckte inte att omställningen var lika stor.   

  

Bred variation i strategier för att underlätta dagliga aktiviteter  

Resultatet visade att miljön hade stor betydelse för hur deltagarnas vardag och aktiviteter 

fungerade. Flera deltagare hade själva eller med hjälp av andra anpassat den fysiska 

omgivningen för att öka tryggheten och bibehålla förmågan att självständigt utföra olika 

aktiviteter. Miljön är de platser där en individ befinner sig men även de människor och föremål 

individen har omkring sig (Kielhofner, 2012). Miljön innehåller möjligheter, resurser och 

hinder för individer att utföra aktiviteter. För att individen ska må bra och kunna utföra 

meningsfulla aktiviteter så krävs att individens kapacitet och miljöns krav matchas. Deltagarna 

i examensarbetet berättade om en bred variation av strategier för att underlätta sina dagliga 

aktiviteter trotts de svårigheter som fallet orsakat. Många kände tacksamhet och glädje för de 

hjälpmedel de hade då de fick dem att känna sig mer självständiga och mindre rädda. Flera 

hade även hittat på sina egna strategier och lösningar på problem som uppstått. Kielhofner 

(2012) beskriver att hjälpmedel kan ses som både en påminnelse för individen om sin 

funktionsnedsättning, men också som en nödvändighet för att kunna utföra dagliga aktiviteter 

(ibid.).  
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Betydelse för arbetsterapi   

 
Resultatet i examensarbetet ger en inblick i äldre personers upplevelser av dagliga aktiviteter 

efter fall och kan ge en ökad förståelse för deras situation. Det är viktigt att vård- och 

omsorgspersonal har en insikt i vårdtagarnas situation för att kunna komma med rätt sorts 

hjälp och stöd (Socialstyrelsen, u.å). Eftersom arbetsterapeuten med utgångspunkt från 

klientens syn på situationen ska främja möjligheter för aktivitet och delaktighet (Förbundet 

Sveriges arbetsterapeuter, 2012) kan examensarbetet vara till nytta för att bidra med 

klienternas upplevelse av situationen.    

 

Resultatet visar att fall skapar lidande som inte enbart är kopplat till en kroppslig skada och 

orsakar därmed svårigheter i utförandet av dagliga aktiviteter, minskad självständighet och 

otillfredsställelse med situationen. Enligt Sveriges Arbetsterapeuter (u.å) kan arbetsterapi 

hjälpa personer som saknar meningsfullhet i sin vardag. Arbetsterapeutiska insatser kan 

hjälpa människor att bibehålla och bygga upp förmågan att klara av sin vardag. De kan också 

öka livsglädjen och självständigheten hos individen (Sveriges Arbetsterapeuter, u.å.). Därför 

anser författarna att fler arbetsterapeutiska insatser efter fall kan leda till mindre lidande för 

de drabbade individerna och snabbare återhämtning. Därmed bidrar examensarbetet till att 

belysa behovet av arbetsterapeutiska insatser för äldre som fallit.    

  

Förslag till fortsatt forskning  

 

Eftersom denna studie endast hanterar en liten del i problemet skulle det vara av intresse att 

undersöka upplevelser efter fall ytterligare. Förslagsvis liknande studie med fler deltagare och 

längre intervjuer för att om möjligt få ett mera omfattande material. Författarna anser att det 

skulle vara intressant att vidare undersöka vilka interventioner som skulle kunna minska 

omfattningen av rädsla för att falla. I tidigare forskning har det konstaterats att det krävs tidiga 

insatser för att minska den negativa effekten som rädsla för fall har (Rochat, et. al., 2010). Men 

det är fortfarande oklart vilka åtgärder som har effekt för att minska rädslan. Det har visats att 

fallpreventiva åtgärder och undervisning om fall inte har någon störrepåverkan på den 

upplevda rädslan (Zidén, Häggblom-Kronlöf, Gustafsson, Lundin-Olsson & Dahlin-Ivanoff, 

2013). Därför skulle författarna gärna se vidare forskning i vilka strategier och metoder 

arbetsterapeuter använder i dagsläget och vad som skulle kunna förbättras för att tillgodose 

dessa personers behov. Det krävs även mer forskning kring vilka metoder som kan användas 

för att minska lidandet för de äldre som fallit och förbättra rehabiliteringen för att möta deras 

behov. 
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Slutsatser 

Syftet med examensarbetet var att beskriva hur äldre upplever sina dagliga aktiviteter efter fall. 

Resultatet visar att deltagarna inte längre kunde utföra alla aktiviteter som de kunde innan de 

föll, vilket främst berodde på smärta, rädsla eller trötthet efter fall.   

  

Rädsla för fall, smärta och trötthet har drabbat flera deltagare efter fall. Det har orsakat förlust 

av dagliga aktiviteter genom att deltagarna valt bort aktiviteter på grund av risk för fall, risk 

för smärta eller för att de tar för mycket energi. Den minskade självständigheten har för flera 

deltagare lett till många negativa känslor och tankar, och flera har behövt större insatser från 

hemtjänst för att klara sina dagliga aktiviteter. Även anpassning av hemmet och hjälpmedel 

har hjälpt deltagarna. Deltagarna har även förändrat sitt eget beteende för att bättre klara av 

de nya utmaningarna efter fall. Några deltagare har använt sig av träning i dagliga aktiviteter 

och fysisk aktivitet för att bli bättre och återhämta sig efter fall. I resultatet framkom att de 

personliga erfarenheterna, känslorna och upplevelsen av fall hade minst lika stor påverkan på 

vardagen som den tillhörande fysiska skadan.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev till enhetschef   

 

Hej!   

Vi är två studenter som går sista terminen på arbetsterapeutprogrammet. Vi ska 

nu göra vårt examensarbete och skulle behöva hjälp att rekrytera 10 deltagare till 

intervju för vår studie. Vi undrar därför om vi får ta hjälp av arbetsterapeuterna 

som är anställda i kommunen för att hitta potentiella deltagare.    

   

Examensarbetets bakgrund och syfte   

Det har gjorts studier som visar på att många av de äldre som råkat ut för en fallolycka har 

blivit begränsade på olika sätt. Det kan till exempel vara genom en skada eller genom rädsla 

för att falla igen. Detta examensarbete syftar till att beskriva hur äldre upplever sina dagliga 

aktiviteter efter fall.  

 

Varför görs detta examensarbete? 

Detta examensarbete syftar att uppmärksamma mindre synliga problem som målgruppen 

upplever för att de ska kunna få rätt sorts hjälp, vilket förhoppningsvis leder till större 

självständighet och bättre upplevd hälsa för den som fallit. Det skulle troligtvis även leda till 

färre hjälpinsatser från samhället, så som hemtjänst eller särskilt boende. Större kunskap om 

fall utifrån en arbetsterapeutisk synvinkel skulle kunna leda till att arbetsterapeuters roll i 

rehabilitering av målgruppen stärks vilket gynnar professionen.   

 

Vilka kan deltaga i examensarbetet? 

Deltagarna i examensarbetet ska vara 70 år eller äldre, bo hemma och råkat ut för en 

fallhändelse inom det senaste året. Deltagarna ska kunna prata och förstå svenska. Både män 

och kvinnor inkluderas i studien som omfattar 10 deltagare.    

 

Vad innebär deltagandet i examensarbetet? 

Deltagande innebär en intervju om cirka 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in och 

enbart användas i forskningssyfte. Intervjun kommer avidentifieras för att säkerställa 

konfidentialitet. Deltagande i examensarbetet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Pågående och framtida insatser kommer inte påverkas oavsett val av deltagande i studien eller 

inte.    

 

Hur redovisas examensarbetet? 

Examensarbetet kommer att redovisas i en rapport i form av en C-uppsats.   

 

Vem ansvarar för examensarbetet?   

Vi är två studenter som går sista terminen på Hälsohögskolan i Jönköping där vi läser till 

arbetsterapeuter. Denna studie är vårt examensarbete. Vi har stöd av en handledare som har 

erfarenhet i yrket.   
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Hur kan du hjälpa oss?   

Vi skulle med din tillåtelse vilja ta kontakt med arbetsterapeuterna i kommunen för att få hjälp 

av dem att rekrytera deltagare, eftersom de troligtvis träffar många människor som tillhör den 

målgrupp vi söker.   

 

Kontaktuppgifter   

Studenterna:   

Julia Flygare Pettersson. Mail: peju1407@student.ju.se Telefon: 070-643 60 95    

Isabelle Jacklin. Mail: jais14RR@student.ju.se Telefon: 073-84 83 900   

Handledaren:   

Christina Ekelund. Mail: christina.ekelund@ju.se    

   

 

   

   

   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

 

 

 

 

 

mailto:peju1407@student.ju.se
mailto:jais14RR@student.ju.se
mailto:christina.ekelund@ju.se
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Bilaga 2. Informationsbrev till arbetsterapeuter   

 

Hej!   

Vi är två studenter som går sista terminen på arbetsterapeutprogrammet. Vi ska 

nu göra vårt examensarbete och skulle behöva hjälp att rekrytera 10 deltagare till 

intervju för vår studie.   

   

Examensarbetets bakgrund och syfte   

Det har gjorts studier som visar på att många av de äldre som råkat ut för en fallolycka har 

blivit begränsade på olika sätt. Det kan till exempel vara genom en skada eller genom rädsla 

för att falla igen. Detta examensarbete syftar till att undersöka om, och i så fall hur, upplevelsen 

av ett fall påverkar äldres aktivitetsmönster och vardag.    

 

Varför görs detta examensarbete? 

Detta examensarbete syftar att uppmärksamma mindre synliga problem som målgruppen 

upplever för att de ska kunna få rätt sorts hjälp, vilket förhoppningsvis leder till större 

självständighet och bättre upplevd hälsa för den som fallit. Större kunskap om fall utifrån en 

arbetsterapeutisk synvinkel skulle kunna leda till att arbetsterapeuters roll i rehabilitering av 

målgruppen stärks vilket gynnar professionen.   

 

Vilka kan deltaga i examensarbetet? 

Deltagarna ska vara 70 år eller äldre, bo hemma och råkat ut för en fallhändelse inom det 

senaste året. Deltagarna ska kunna prata och förstå svenska. Både män och kvinnor inkluderas 

i studien som omfattar 10 deltagare. Personer med en nedsatt kognitiv förmåga som innebär 

att de inte kan redogöra för upplevelsen av fallet kan inte deltaga i examensarbetet.    

 

Vad innebär deltagandet i examensarbetet? 

Deltagande i examensarbetet innebär en intervju om cirka 30 minuter. Intervjun kommer att 

spelas in och enbart användas i forskningssyfte. Intervjun kommer avidentifieras för att 

säkerställa konfidentialitet. Deltagande i är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Pågående 

och framtida insatser kommer inte påverkas oavsett val av deltagande i examensarbetet eller 

inte.    

 

Hur redovisas examensarbetet? 

Examensarbetet kommer att redovisas i en rapport i form av en C-uppsats.   

 

Vem ansvarar för examensarbetet? 

Vi är två studenter som går sista terminen på Hälsohögskolan i Jönköping där vi läser till 

arbetsterapeuter. Denna studie är vårt examensarbete. Vi har stöd av en handledare som har 

erfarenhet i yrket.   

 

Hur kan du hjälpa oss?   

Eftersom du arbetar i kommunen antar vi att du träffar många personer som hör till 

målgruppen vi söker. Vi skulle därför vara väldigt tacksamma om du ville ta en liten stund i 

mötet med dem, berätta om vår studie och om det passar erbjuda dessa personer att deltaga i 

vårt examensarbete.    
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Kontaktuppgifter   

Studenterna:   

Julia Flygare Pettersson. Mail: peju1407@student.ju.se Telefon: 070-643 60 95    

Isabelle Jacklin. Mail: jais14RR@student.ju.se Telefon: 073-84 83 900   

Handledaren:   

Christina Ekelund. Mail: christina.ekelund@ju.se  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:peju1407@student.ju.se
mailto:jais14RR@student.ju.se
mailto:christina.ekelund@ju.se
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Bilaga 3.  Informationsbrev till deltagare   

 

Hej!   

Du får detta informationsbrev för att du blivit erbjuden att deltaga i en studie om 

hur fallolyckor påverkar personer som är 70 år eller äldre. Nedan följer 

information om examensarbetet och vad det skulle innebära för dig om du väljer 

att deltaga.   

   

Examensarbetets bakgrund och syfte   

Det har gjorts studier som visar på att många av de äldre som råkat ut för en fallolycka har 

blivit begränsade på olika sätt. Det kan till exempel vara genom en skada eller genom rädsla 

för att falla igen. Detta examensarbete syftar till att undersöka om, och i så fall hur, upplevelsen 

av ett fall påverkar äldres dagliga aktiviteter    

 

Varför görs detta examensarbete?   

Detta examensarbete syftar att uppmärksamma mindre synliga problem som målgruppen 

upplever för att de ska kunna få rätt sorts hjälp, vilket förhoppningsvis leder till större 

självständighet och bättre upplevd hälsa för den som fallit.   

 

Vad innebär deltagandet i examensarbetet? 

Deltagande i examensarbetet innebär en intervju om cirka 30 minuter. Intervjun kommer att 

spelas in och enbart användas i forskningssyfte. Intervjun kommer avidentifieras för att 

säkerställa konfidentialitet. Deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Pågående och framtida insatser kommer inte påverkas om du deltar i examensarbetet eller 

inte.    

 

Vad händer med information du lämnat under examensarbetet? 

All information du lämnat under examensarbetet hanteras konfidentiellt. Det innebär att ingen 

kommer att kunna identifiera dig när de läser studien. Ingen information kommer att delas 

vidare eller på annat sätt spridas utanför examensarbetet. 

 

Hur redovisas examensarbetet? 

Examensarbetet kommer att redovisas i en rapport i form av en C-uppsats.   

 

Vem ansvarar för examensarbetet? 

Vi är två studenter som går sista terminen på Hälsohögskolan i Jönköping där vi läser till 

arbetsterapeuter. Denna studie är vårt examensarbete. Vi har stöd av en handledare som har 

erfarenhet i yrket.   

 

Vill du deltaga i examensarbetet? 

Om du är intresserad av att deltaga i examensarbetet vänligen meddela din arbetsterapeut så 

tar vi kontakt med dig för att boka in ett möte.   

   

Kontaktuppgifter   

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss, vår handledare eller din 

arbetsterapeut.   
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Studenterna:   

Julia Flygare Pettersson. Mail: peju1407@student.ju.se Telefon: 070-643 60 95    

Isabelle Jacklin. Mail: jais14RR@student.ju.se Telefon: 073-84 83 900   

Handledaren:   

Christina Ekelund. Mail: christina.ekelund@ju.se  

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:peju1407@student.ju.se
mailto:jais14RR@student.ju.se
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Bilaga 4. Intervjuguide   

4–5 frågeområden   

 

Bakgrundsfrågor:    

Ålder, kön, civilstånd   

Hur länge sedan är det du ramlade?   

Hur många gånger har du ramlat?   

Kan du berätta om fallet/fallen?   

 

Dagliga aktiviteter  

Berätta hur en vanlig dag såg ut för dig innan fallet. Vad var viktigt för dig?   

Berätta hur en vanlig dag ser ut för dig i dagsläget. Vad är viktigt för dig?   

Har något förändrats i din vardag efter fallet?   

• I så fall vad? (Något du ej kan göra/väljer att inte göra nu som du kunde/gjorde innan 

fallet?)    

• Varför? (skada, rädsla, ökad hjälp, annat?)   

• Hur upplever du den förändringen? (positiv/negativ/neutral)   

• Hur hanterar du den/de förändringarna du upplever? (får hjälp, strategier?) 

 

Upplevd hälsa   

Hur upplever du din hälsa (eller tillfredsställelse med vardagen) idag jämfört med innan 

fallet?   

Är du nöjd med hur din vardag ser ut? Något du önskar var annorlunda?   

 

Socialt nätverk   

Har du några anhöriga i närheten? (make/maka, barn, barnbarn...)   

• Hur har de reagerat på din fallolycka? (stöttande, oroliga...)   

Har du vänner i närheten?   

• Hur har de reagerat på din fallolycka? (stöttande, oroliga…)   

• Har de själva fallit? 

• Har du deltagit i några sociala aktiviteter utöver att träffa vänner/familj på fritiden 

innan/efter fallet? (förening, kyska, ideellt arbete)   

 

Framtiden   

Hur ser du på framtiden relaterat till fall?   
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Bilaga 5. Samtyckesblankett  

 

Jag har tagit del av information om studien och vad det innebär för mig att deltaga. Deltagande 

i studien är helt frivilligt och jag kan när jag vill lämna studien utan särskild anledning och 

utan konsekvenser. Informationen jag lämnar kommer att hanteras konfidentiellt och jag 

kommer inte kunna identifieras i studien. Informationen jag delger kommer endast användas 

i studiens syfte.   

 Som deltagare i studien:  

• Har du rätt till att när som helst under studien, utan särskild anledning, avbryta 

deltagandet. Avhopp ger inga konsekvenser.  

• Har du rätt till att ta del av resultatet i studien.  

• Kommer din eventuella behandling inte att påverkas på något sätt.  

• Kommer din information att hanteras med konfidentialitet och du kommer inte att 

kunna identifieras i studien. Informationen du delger används endast i studiens syfte.  

  

Det inspelade materialet samt anteckningar och andra uppgifter kommer att sparas på ett 

säkert sätt så att obehöriga ej får tillgång till det.  

  

Jag förstår vad studien innebär och godkänner mitt deltagande:  

  

Ort & datum: ________________________________________________  

 

Deltagarens namnteckning: ______________________________________  

 

Deltagarens namnförtydligande: ___________________________________  

 

 
 


