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Sammanfattning 
 
 
 
 
Fall är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig. Orsakerna till att äldre faller är multi-
faktoriella. Syftet med denna studie är att beskriva fallbenägna äldres upplevelser av sin egen 
förmåga till aktivitet och delaktighet.  

En kvalitativ intervjustudie genomfördes. Komponenterna aktivitet och delaktighet från Inter-
national Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) användes som en standar-
diserad utgångspunkt vid datainsamlingen som skedde via semistrukturerade intervjuer. Re-
spondenterna var fem kvinnor och fem män i åldrar mellan 65 och 94 år och med ökad fallrisk 
enligt Fall Risk Assessment Tool (FRAT). Kvalitativ manifest innehållsanalys användes för 
att analysera intervjumaterialet. 

Resultatet av studien visar att för att kompensera fallrisk använder sig respondenterna av olika 
strategier vid förflyttning, personlig vård och skötsel av det egna hemmet. Vid framförallt 
gång och vid duschsituationen upplevdes rädsla för att falla. För uppnå delaktighet och för att 
hantera inskränkt delaktighet framkom att passiva och aktiva copingstrategier användes. Akti-
vitet och delaktighet upplevdes betydelsefullt framför allt för att förbli självständig och känna 
välbefinnande i det dagliga livet.  

 

Nyckelord: äldre, fallrisk, upplevelser, aktivitet, delaktighet,  
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Summary 
Title:  

Own experiences of capacity for activity and participation in elderly prone to fall.  

 

 
Falls is the most common cause of injuries among elderly. The reasons for old people to fall 
are multifactorial. The purpose of this study is to describe own experiences of capacity for 
activity and participation in elderly with inclination to fall. A qualitative study was conducted. 
The components activity and participation of International Classification of Functioning, Dis-
ability and Health (ICF) were used as a standardized framework during the sampling of data, 
which was done by semi-structured interviews. The respondents were five women and five 
men in the ages between 65 and 94 years and with increased risk of falling according to Fall 
Risk Assessment Tool (FRAT). Qualitative manifest content analysis was used to analyze the 
interview material. 

The results of this study indicate that the respondents use different strategies for mobility, 
personal care, and domestic work to compensate a tendency to fall. Especially while walking 
and taking a shower there was an increased fear of falling. To achieve participation and to 
deal with restricted participation, passive and active coping strategies were used. Being active 
and to participate were important mainly in order to remain independent and for well-being in 
everyday life. 

 

Keywords: elderly, fall risk, experiences, activity, participation 
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Inledning 
Författaren arbetar som sjukgymnast med hemrehabilitering på en rehabiliteringsmottagning 
inom öppenvården i Stockholm. Patienterna är ofta äldre som inte kan ta sig till mottagningen, 
och träffa sjukgymnast där. Författaren har arbetat med geriatriska patienter i över 20 år, och 
har i sitt kliniska arbete noterat, att det är viktigt att fånga den fallbenägna äldres subjektiva 
upplevelse av sin nuvarande livssituation, för att kunna erbjuda patienten en adekvat rehabili-
teringsinsats. 

Bakgrund 
Åldrande 
För att beskriva åldrandet, delas det inom gerontologin ofta in i primärt och sekundärt åld-
rande. Primärt åldrande är de biologiska åldersförändringar som sker hos alla äldre personer, 
oavsett påverkan från miljön.  Det sekundära åldrandet avser de sjukliga förändringar som kan 
drabba äldre såsom benskörhet och demens (1,2). Fallbenägenhet kan ha sin orsaksbakgrund i 
såväl primärt som sekundärt åldrande. 

Fall, fallolyckor och fallskador bland äldre 
 
Var tredje äldre person som bor i eget boende i Sverige, faller minst en gång per år. Det är 
dubbelt så vanligt att äldre boende i kommunala särskilda boenden faller, än de som bor i eget 
boende. I Sverige resulterar ungefär 10 procent av fallolyckorna i en allvarlig skada och 1-2 
procent i en höftfraktur (3). Ungefär 105 000 äldre personer skadas varje år, i eller kring 
bostaden. Den vanligaste skadeorsaken är fall. Drygt 70 % av skadorna i åldersgruppen 
65–79 år är fallrelaterade och i åldersgruppen 80 år och däröver, står fallolyckor för 93 
procent av skadorna. Frakturer är den vanligaste orsaken till sjukhusvård efter fallskada 
och en höftledsfraktur är den vanligaste frakturen (4). I Sverige inträffar varje år 18 000 
höftfrakturer. För den som ådragit sig en höftfraktur innebär det lidande och även en kostnad 
för landsting och kommuner på 150 000 – 200 000 kronor/höftfraktur, det första året efter 
fallolyckan. Ett fall innebär en ökad risk att skada sig och en ökad dödlighet. Cirka 1600 per-
soner dör varje år i Sverige, till följd av en fallolycka, det vill säga ungefär fyra personer varje 
dag (5).  Även internationellt är fallskador en betydande hälsorisk för äldre personer. Enligt 
WHO dör ca 424 000, övervägande äldre personer, årligen i världen som en följd av en fall-
skada (6).  

I en ettårig populationsstudie i norra Sverige bland 21 000 äldre personer, framkom att skade-
risken vid framförallt fall var tre gånger så hög bland personer som var 85 år och äldre jämfört 
med dem under 85 år. Resultatet visade också att kvinnor äldre än 75 år hade en förhöjd falls-
kaderisk jämfört med män (7).  

Ett fall behöver inte leda till fysisk skada, men kan medföra ökad rädsla för att falla på nytt. 
Detta kan leda till rörelserädsla och minskad fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet har som följd 
på lång sikt, att den äldre blir kroppsligt försvagad och därmed ökar risken för nya fall (8,9).  
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Riskfaktorer på individnivå för ökad fallbenägenhet bland äldre 
 
Fallbenägenhet har en multifaktoriell orsaksbakgrund och ofta samverkar flera riskfaktorer till 
att en äldre person faller (1). I en prospektiv kohortstudie framgick att de deltagare som hade 
låg förmåga vid utförande av fysiska tester, hade mycket nedsatt funktionsförmåga, symtom 
på depression, nedsatt kognitiv förmåga, högt skattad rädsla för att falla samt tidigare hade 
fallit, löpte signifikant högre risk att skada sig vid fall eller att falla igen (10).  

Muskelmassan minskar med stigande ålder i och med att antalet muskelceller dör. Människan 
har långsamma och uthålliga samt snabba muskelfibrer. Det är huvudsakligen de snabba mus-
kelfibrerna som minskar i antal hos äldre (1).  I en studie med 25 friska yngre män och 26 
äldre friska män visade resultatet efter muskelbiopsier på m.quadriceps att de snabba muskel-
fibrerna typ 2 var signifikant mindre i den äldre gruppen av män än i den yngre. Även de 
långsamma muskelfibrerna typ 1 hade en tendens till att vara mindre i omfång hos de äldre 
männen (11). Benmuskelstyrka har större betydelse än muskeluthållighet när äldre med ned-
satt funktionsförmåga ska klara av att utföra fysisk aktivitet såsom att resa sig från sittande till 
stående, gå i trappa samt gå (12).  

För att kroppen ska kunna upprätthålla balans krävs det information från flera sensoriska sy-
stem såsom balansorganen i inneröronen, synsinnet samt proprioceptiv information från 
muskler och leder. Samordningen av informationen sker i hjärnstammen och lillhjärnan. Det 
vestibulära systemet, som balansorganen och balansnerverna även kallas, förlorar sinnesceller 
med stigande ålder och därmed försämras informationen om huvudets läge till lillhjärnan (1). 
I en litteraturstudie framkom att de flesta studierna som ingick, visade på sämre uppmätt ba-
lansförmåga hos äldre personer i jämförelse med unga. Denna försämrade balanskontroll hade 
ett samband med försämringar i det vestibulära systemet, de sensomotoriska funktionerna 
samt med minskad styrka i muskulaturen i de nedre extremiteterna (13). Den djupa sensibili-
teten eller det proprioceptiva systemet som det även kallas, består av känselkroppar i hud, 
muskler, senor och leder, som skickar information till lillhjärnan om kroppens läge. Det pro-
prioceptiva systemet reagerar långsammare vid åldrande, vilket kan medföra långsammare 
balansreaktioner när en äldre person snubblar. Den tredje informationskällan till lillhjärnan, 
angående balans, läge och rörelse, är synen. Det åldrande ögat arbetar vanligtvis långsammare 
och har svårare att anpassa sig till ljusförändringar samt till föremål i rörelse (1). Äldre perso-
ner kan även få en försämrad förmåga till djup- och kontrastseende, vilket kan leda till att de 
lättare kan snubbla eller missa en avsats eller ett trappsteg (14). Flera studier har visat på att 
nedsatt kontrastseende, bedömning av avstånd och djup är de synnedsättningar som mest på-
verkar äldre personers risk att falla eller att ådra sig en fallskada (15). Purkinjes celler kallas 
de celler som samordnar informationen från vestibulära och proprioceptiva systemet samt 
synen i lillhjärnan. Med ökande ålder minskar antalet Purkinjes celler vilket medför att sam-
ordningen försvagas och därmed försämras den äldres balans (1).  

Med stigande ålder blir blodtrycksfall vanligare. Orsaken till det är bland annat att barorecep-
torernas funktion försämras med ökad ålder och därmed även baroreflexerna, som hjälper 
kroppen att reglera blodtrycket vid lägesförändring t ex från liggande till sittande (14). Blod-
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trycksfall och cardiovaskulära faktorer kan orsaka yrsel. Yrsel hos äldre kan dock även ha sin 
grund i neurologiska, visuella och psykologiska faktorer (13). 

En faktor som ytterligare påverkar den äldre, är att homeostasen rubbas vid hög ålder. Be-
greppet homeostas innefattar kroppens förmåga till inre jämvikt mellan t ex hormoner och 
processer i immunsystem, oberoende av den yttre miljö som kroppen utsätts för. På grund av 
en rubbad homeostas, är äldre mer känsliga för yttre påverkan såsom kyla, vätskebrist, värme 
och läkemedel. Hos äldre är det vanligare med yrsel, trötthet och tendens att svimma bland 
annat på grund av förändringar i homeostasen och i baroreflexerna (1). Studier har visat att 
äldre personer som tar tre eller fler läkemedel dagligen har en ökad risk att falla (16).  En po-
pulationsbaserad tvärsnittstudie i norra Sverige visade på att äldre som intog antidepressiva 
läkemedel och neuroleptika hade en ökad risk att falla (17).  

När vi åldras kan känsligheten minska i fysiologiska system såsom motorik, syn, känsel och 
kognition. Alla dessa system är verksamma vid förflyttningar och framförallt vid gång. Det är 
därför generellt en större utmaning för äldre än yngre att gå och att förflytta sig (8,18). Den 
mänskliga hjärnans minnes- och exekutiva förmåga är inkopplad vid gång. Det har i studier 
visat sig att både yngre och äldre går i långsammare takt om de samtidigt måste utföra en an-
nan kognitiv uppgift. För äldre personer med minskad känslighet i de fysiologiska systemen 
innebär gång en större utmaning för hjärnans exekutiva förmåga samt minnet.  Detta kan yttra 
sig i att personer vid hög ålder kan ha svårare att gå på ett säkert sätt samtidigt som de gör 
något annat som kräver kognition, såsom till exempel föra ett samtal eller plocka fram in-
formation ur minnet (19).   

Vid en studie i Umeå fick 58 äldre personer boende på ett särskilt boende bli bedömda av en 
legitimerad sjukgymnast utifrån om de slutade gå när de skulle föra ett samtal. Samtidigt regi-
strerades falltendens under en sexmånadersperiod. Av de äldre stannade 12 personer för att 
kunna föra ett samtal, och av dessa föll tio under uppföljningsperioden på sex månader. De 
som slutade gå när de skulle prata hade också en signifikant högre osäkerhet vid gång, rörde 
sig långsammare och var mer beroende av hjälp vid utförandet av dagliga aktiviteter jämfört 
med dem som inte stannade vid samtal (20). Äldre personer med en demenssjukdom, Parkin-
sons sjukdom, stroke och diabetes typ 2, utgör riskgrupper för att falla. Vid stroke, Parkinsons 
sjukdom och Alzheimers sjukdom påverkas de exekutiva funktionerna i hjärnan och vid dia-
betes är det vanligt med polyneuropati vilket för med sig nedsatt känsel under fötterna. Alla 
dessa sjukdomstillstånd påverkar därmed gång- och förflyttningsförmågan (19,21).  

Friskfaktorer för ett funktionellt åldrande  
 
Ett funktionellt åldrande innebär ett beaktande av att det bland äldre med samma ålder finns 
individuella skillnader i fysisk och psykisk funktionsförmåga som kan påverka livskvalitet 
och upplevelse av hälsa. Detta är ett mer holistiskt synsätt på åldrande, istället för att enbart 
ha fokus på kronologisk ålder och biologiska förändringar under åldrandet (1, 22). 

Antonovsky utvecklade ett hälsobefrämjande perspektiv för att beskriva vad som gör männi-
skor friska. Antonovskys frågeställning utgick ifrån vad som gör att vissa människor klarar att 
hantera hotfulla livssituationer på ett mer konstruktivt sätt än andra. Det han kom fram till var, 
att de som hanterade svårigheter bättre hade en känsla av sammanhang (KASAM) i sitt liv 
(23). En känsla av sammanhang grundläggs tidigt i livet men kan utvecklas under hela livet 
och därför är en människas livshistoria viktig att beakta (22).  
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Inom det hälsobefrämjande perspektivet KASAM ingår komponenterna hanterbarhet, begrip-
lighet och meningsfullhet. De äldre som upplever att de har en känsla av att de klarar att han-
tera sin livssituation kan få ett begripligt mönster av livshändelser, uppleva livet som me-
ningsfullt, och bättre klara av att bibehålla en upplevelse av hälsa och välbefinnande under sin 
åldrandeprocess (2).   

Människan är en social varelse och sociala kontakter och socialt stöd har en hälsofrämjande 
effekt även i höga åldrar. Att fortsätta delta i förenings- och kulturlivet samt att umgås med 
vänner är positivt för att bibehålla sin hälsa under åldrandet (26). Engagemang i frivilligarbete 
efter pensioneringen har en nära koppling till ökat välbefinnande för den äldre. Den äldre 
stärks i sin självkänsla genom att få en meningsfull sysselsättning och hålla sig aktiv både 
fysiskt och kognitivt (2). I Kungsholmsprojektet som är en longitudinell befolkningsstudie på 
en åldrande population, har man kunnat påvisa att socialt stödjande kontakter och socialt en-
gagemang befrämjar välbefinnandet och den kognitiva förmågan hos de äldre (24).  

Fysisk aktivitet och fysisk träning 
 
Kroppens alla vävnader och vår arvsmassa ser generellt likadan ut som hos våra förfäder för 
tiotusentals år sedan. Människokroppen är byggd för fysisk aktivitet och rörelse. Med fysisk 
aktivitet avses kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens kontraktion och som 
ökar energiförbrukningen. Fysisk träning brukar definieras som en typ av fysisk aktivitet. Fy-
sisk träning är planerad, repetitiv och strukturerad och har som syfte att bibehålla eller öka 
den fysiska funktionsförmågan.  Fysisk aktivitet och träning kan utföras med olika intensitet. 
Ju högre aktivitets- eller träningsintensitet, desto större blir den omedelbara påverkan på olika 
kroppsfunktioner. Trettio minuters fysisk aktivitet med måttlig intensitet per dag är en vanlig 
rekommendation (18,25). Därutöver rekommenderas kompletterande styrke- och rörlighets-
träning minst två gånger per vecka (18). Fysisk träning av balans, kondition och styrka mot-
verkar risken att falla (18,25).  

Fysisk aktivitet som främjar hälsa för den äldre är exempelvis promenader, trädgårdsskötsel 
och hushållssysslor (18,26). I ett livsloppsperspektiv är fysisk aktivitet, och träning som ut-
övas hela livet, en friskfaktor för att förebygga eller förlångsamma det primära åldrandet (14).  

I en enkätstudie med 3075 äldre deltagare framkom det att äldre personer som deltog i fysisk 
träning med måttlig intensitet 20-30 minuter nästan dagligen hade bättre fysisk funktionsför-
måga än de äldre som var inaktiva eller fysiskt aktiva i sin vardag (27).   

I studier har det också framkommit att framför allt balans- och styrketräning har stor effekt för 
att minska fallfrekvens hos äldre, boende i ordinärt boende (28). En intervjustudie i sex Euro-
peiska länder visade att förståelsen och attityderna till fysisk träning var ungefär desamma i 
dessa länder. Många av de intervjuade var intresserade av att delta i träning av balans och 
muskelstyrka men inte främst i fallförebyggande syfte. De intervjuade ville träna för att det 
hade en generell positiv effekt på humöret och hälsan samt att träning ger en förbättrad möj-
lighet att bibehålla sin självständighet i det dagliga livet under åldrandeprocessen (29). 
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Livsloppsperspektivet  
 
Livsloppsperspektivet ingår som en del i tredje generationens teorier inom socialgerontologin 
(30). Enligt livsloppsperspektivet är åldrandet en utvecklingsprocess där individen är en  
aktör som påverkar och påverkas av sitt sammanhang genom hela livet. I ett livslopp kan ett 
livsbrott ske i och med att individen till exempel drabbas av kroppsliga förluster och funkt-
ionshinder. Ett livsbrott har en påverkan på individens identitet och vardagliga strukturer. 
Betydelsen av ett livsbrott orsakat av sjukdom och funktionshinder kan bli mer påtagligt för 
en äldre persons identitet, än för en yngre person, eftersom det nya sammanhanget och där-
med identiteten oftare upplevs som oåterkalleligt förändrad (31). 
 
International Classification of Functioning, Disability and Health 
(ICF)  
 
Socialstyrelsen publicerade år 2003 Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder  
och hälsa som är en svensk version av International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF) som utgavs av Världshälsoorganisationen (WHO) i november 2001 (32,33). 
Syftet med klassifikationen är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva 
funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa. ICF är uppdelad i två delar, vardera 
med två komponenter.  
 
1. Funktionstillstånd och funktionshinder  

(a) kroppsfunktioner och kroppsstrukturer  
Kroppsfunktioner innefattar fysiologiska och psykologiska funktioner. Kroppsstruk-
turer innefattar anatomiska delar av kroppen såsom lemmar och organ. 
(b) Aktivitet och delaktighet 
Aktivitet innefattar en persons genomförande av en uppgift eller handling, och del-
aktighet beskriver en persons engagemang i en livssituation. 

 
2. Kontextuella faktorer  

(a) Omgivningsfaktorer 
Omgivningsfaktorer innebär fysisk, social och attitydmässig påverkan från den om-
givning i vilken en person lever och verkar.   
(b) Personliga faktorer  
Personliga faktorer utgör en komponent av de kontextuella faktorerna men kan inte 
klassificeras inom ICF eftersom det finns så stora kulturella och sociala skillnader. 
De beskriver den individuella bakgrunden till en persons liv och levnadssätt. 

 

Aktivitet och delaktighet presenteras som en enda förteckning i ICF och innehåller domäner 
såsom förflyttning, personlig vård, hemliv, mellanmänskliga relationer och samhälle, socialt och 
medborgerligt liv.  Komponenterna används för att beteckna aktivitet och/eller delaktighet. Varje 
komponent kan beskrivas i såväl positiva som negativa termer. De positiva betecknas såsom akti-
vitet och delaktighet och de negativa såsom aktivitetsbegränsning och delaktighetsinskränkning. 
Det som klassificeras som en begränsning eller inskränkning bedöms i relation till en allmänt ac-
cepterad populationsstandard (33). 
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Tidigare forskning 
 
I en populationsbaserad tvärsnittsstudie på Island med 186 personer i åldrarna 65-88 år under-
söktes deltagarnas frekvens av ICF-faktorn delaktighet och delaktighetinskränkningar. Delta-
garna fyllde i en enkät där de fick skatta sitt engagemang och delaktighetsinskränkningar i 16 
livssituationer som var kopplade till andra ICF-faktorer såsom aktivitet, omgivning och per-
sonliga faktorer. Resultatet visade på en högre upplevelse av delaktighet hos de som bodde i 
en stadsmiljö jämfört med boende på landsbygden (34). 

I en intervjustudie i USA var frågeställningen hur funktionsnedsatta personer upplevde sitt 
dagliga liv. Resultatet visade på tre faktorer som påverkade integrationen i samhället. Dessa 
tre faktorer var; den huvudsakliga verkan som funktionsnedsättningen medförde, den syn på 
funktionsnedsättning andra människor hade samt behovet och användandet av tjänster. Det 
framkom också att det var hur de intervjuade såg på sig själva och det som var betydelsefullt i 
deras liv samt inflytandet av de tre faktorerna, som avgjorde hur väl de kunde integrera funkt-
ionsnedsättningen i sina liv (35). 

ICF erbjuder ett objektivt sätt att klassificera och beskriva funktionstillstånd, funktionshinder samt 
kontextuella faktorer. Det kliniska rehabiliteringsarbetet har visat på ett stort behov av att förstå 
och beskriva patienternas inre värld för att kunna erbjuda personcentrerad rehabilitering (36).    

Författaren anser att det är av vikt att beskriva vilka upplevelser äldre med fallbenägenhet har av 
egen förmåga och/eller begränsning/inskränkning när det gäller aktivitet och delaktighet i varda-
gen. Denna kunskap behövs för att kunna stödja den fallbenägna äldre i att ompröva sitt livslopp 
utifrån de nuvarande kroppsliga förutsättningarna, samt för att kunna motivera till fysisk aktivitet 
och rehabiliterande insatser.  
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Syfte 
Syftet är att beskriva fallbenägna äldres upplevelser av sin egen förmåga till aktivitet och del-
aktighet. 
 
Frågeställningar:  
Vilka upplevelser har fallbenägna äldre av sin egen aktivitetsförmåga?  
Vilka upplevelser har fallbenägna äldre av sin egen möjlighet till delaktighet 
 i sin livssituation?  
Vad betyder det för fallbenägna äldre att kunna utföra aktiviteter och vara delaktiga?  
 
 
 
 



12 

Material och metod 

Studiedesign 
 
Eftersom syftet med studien var att fånga upplevelser om ett fenomen, genomfördes en kvali-
tativ intervjustudie med deskriptiv ansats. Datainsamlingen genomfördes via semistrukture-
rade kvalitativa intervjuer som lämpar sig bra när syftet är att beskriva ett fenomen eller en 
situation (37). 

Det transkriberade datamaterialet analyserades med utgångspunkt i Granheim och Lundmans 
(2004) innehållsanalys (38). Kvalitativ innehållsanalys är anpassningsbar efter olika syften, 
för data av varierande kvalitet och forskarens erfarenhet (39). Den metodologiska ansatsen är 
induktiv vilket innebär en förutsättningslös analys av texter som baseras på berättelser om 
människors uppfattningar av ett fenomen (38). Induktiv innehållsanalys används när det inte 
finns tidigare forskning eller fragmentarisk kunskap kring det fenomen som är utvalt att stude-
ras (40). En manifest innehållsanalys valdes då det synliga och uppenbara innehållet i texten 
skulle beskrivas utan att tolka den underliggande innebörden (38,39). 

Urval 
 
Ett strategiskt urval gjordes av tio respondenter som var över 65 år och som enligt Fall Risk 
Assessment Tool (FRAT) hade en ökad fallrisk (41). FRAT är ett enkelt instrument för scre-
ening av fallrisk, till exempel på en akutmottagning eller en vårdcentral. Det består av fyra 
frågor och ett funktionstest:  
 
1. Har patienten fallit det senaste året?  
2. Använder personen fler än fyra läkemedel per dag?  
3. Finns en sjukhistoria med stroke eller Parkinsons sjukdom?  
4. Har patienten problem med balansen?  
5. Test: kan patienten resa sig från en stol utan att ta hjälp av armarna?  
 
Om det finns flera riskfaktorer ska man göra en fördjupad undersökning och sätta in åtgärder. 
(41). I denna studie användes FRAT för att fastställa att det fanns en fallbenägenhet hos en 
tänkt respondent. Svaren på minst två av de fyra frågorna skulle vara positiva och vid funkt-
ionstestet, fråga nummer 5, skulle personen behöva ta hjälp av sina armar vid uppresning. 
 

Respondenterna söktes bland före detta patienter till författaren och sjukgymnastkollegor till 
författaren. Författaren ringde upp tänkt respondent och gav muntlig information samt frågade 
om det gick bra att skicka informationen skriftligt (se bilaga 1). Vid första telefonsamtalet 
frågade författaren även om det gick bra att ringa åter om en vecka. Vid det andra telefonsam-
talet ställdes frågan om den tilltänkta respondenten ville delta i intervjustudien. 
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Respondenter 
 
Av de tio personer som tillfrågades var alla positiva till att delta i intervjustudien. 
Respondenterna, fem män och fem kvinnor, var bosatta i eget boende i en förort till Stock-
holm och hade en åldersvariation mellan 65 och 94 år. De hade vårdats på en primärvårds-
rehabiliteringsmottagning i Stockholms läns landsting. För att få variationsrikedom bland re-
spondenterna beaktades variation i ålder och kön vilket rekommenderas i litteraturen (37). 

Genomförande av datainsamling 
 
En intervjuguide utformades med öppna frågor kring de frågeområden som enligt syftet skulle 
belysas. Frågeområdena hade ICF komponenterna aktivitet och delaktighet, som standardise-
rad utgångspunkt. Intervjuguiden användes sedan som stöd för att strama upp intervjun så att 
den tid som var avsatt för intervjun skulle räcka för att täcka de väsentliga frågeställningarna 
(37). En provintervju genomfördes för att säkerställa att intervjuguiden svarade mot studiens 
syfte och frågeställningar. Inga justeringar i intervjuguiden behövde göras efter provintervjun. 

Datainsamlingen genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide med öppna svarsmöj-
ligheter och variation i frågornas form och ordningsföljd var tillåten. Utifrån svaren ställdes 
olika följdfrågor (bilaga 2). Intervjuerna genomfördes under tidsperioden, juni 2014 till de-
cember 2014. 

Intervjuerna utfördes av författaren, spelades in via en ljudfil i en smartphone och transkribe-
rades ordagrant i direkt anslutning till intervjutillfället av författaren. Intervjuerna genomför-
des i respondenternas hem och tog mellan 45-60 minuter.  

Respondenterna fick sedan skriftliga sammanfattningar av intervjuerna där det gavs möjlighet 
att komplettera eller ändra innehållet. Ingen av respondenterna ändrade sitt innehåll så att det 
påverkade resultatet. 

Dataanalys 
 
Det transkriberade datamaterialet analyserades enligt den av Granheim och Lundman (2004)  
beskrivna, kvalitativa innehållsanalysen (38,39). Den kvalitativa innehållsanalysen var mani-
fest med en induktiv ansats. 

Analysarbetet påbörjades genom att de transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger 
för att få en helhetsbild av analysenheten. Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes 
tre domäner ut. Författaren tog ut meningsbärande enheter som relaterade till de tre domäner-
na. De meningsbärande enheterna markerades genom att göra färgade understrykningar med 
penna i texten, en färg för respektive domän. 

De meningsbärande enheterna klipptes sedan ut och markerades med en siffra som identifie-
rade vilken respondent som citatet var hämtat ifrån.  De meningsbärande enheterna sorterades 
in under domänerna.  

Indelningen gicks igenom flera gånger för att säkerställa att den meningsbärande enheten 
hamnade under rätt domän. 

 



14 

 

 

De meningsbärande enheterna kondenserades för att få fram det väsentliga innehållet i texten. 
Därefter abstraherades den kondenserade meningsenheten till en kod för att lyfta innehållet 
till en mer logisk nivå som i sin tur låg till grund för bildandet av kategorier. Handledaren gav 
också återkoppling på analysarbetet att från meningsenheter forma kondenserade meningsen-
heter, koder och kategorier innan de slutliga kategorierna fastställdes. 

Från varje domän, med sina respektive kategorier, valde författaren ut citat som speglade syfte 
och respektive frågeställning. 

Etiska överväganden 
 
De tre internationella etiska riktlinjerna informerat samtycke, konfidentialitet och konsekven-
ser av tänkt forskning, ska beaktas i forskning om människor (37,42). 

Detta säkerställdes genom att: 

De tänkta respondenterna i studien fick muntlig och skriftlig information angående att delta-
gandet var frivilligt och att de när som helst under studien kunde avböja fortsatt medverkan 
(bilaga 1). Inhämtande av muntligt och skriftligt samtycke av respondenter gjordes av förfat-
taren som var den enda som hade kunskap om att just den individen blev tillfrågad och deltog. 

Innan studien genomfördes skickades en ansökan om etikprövning för granskning till den 
lokala forskningsetiska kommittén på Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping och benämn-
des där som ärende 14-3. Den lokala forskningsetiska kommittén ansåg i sitt svar att denna 
studie inte behövde behandlas av dem, eftersom studien kunde betraktas som ett förbättrings-
projekt. För att säkerställa respondenternas säkerhet samtyckte Aleris Rehab, Aleris AB att 
vara huvudman för studien. Detta innebar att studien då blev ett förbättringsprojekt inom be-
fintlig verksamhet. 
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Resultat 
 
Resultatet redovisas utifrån domäner med tillhörande kategorier. Resultatet redovisas över-
siktligt i tabell 1 som en sammanställning av domäner med tillhörande kategorier. 
 

 

Tabell 1. De kategorier som framkom under respektive domän vid intervjuer av tio fallbenägna äldre 
personer, gällande deras upplevelser av sin egen förmåga till aktivitet och delaktighet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten åskådliggörs med citat från intervjuerna. Citaten skrivs med kursiv stil.                   
I citaten markeras enligt följande: // betyder att text utelämnats och tre punkter markerar att 
citatet är taget i början eller i slutet av en mening. Respondenterna har numrerats                    
(r 1) – (r 10). 

 

 
 
 
 
 
 
 

DOMÄN KATEGORI 
Upplevelser   
av aktivitet 

-Kompensera fallbenägenhet vid förflyttning 
-Svårigheter och alternativa strategier vid personlig vård 
-Förmåga, svårigheter och alternativa strategier för att sköta hemmet,  
 laga mat och göra inköp  

Upplevelser  
av delaktighet 

-Frustration på grund av minskad delaktighet 
-Delaktighet via datorn 
-Delaktighet i omvärldsinformation 
-Inskränkt social delaktighet 
-Känsla av inskränkt delaktighet utanför hemmet 
-Vill ha social samvaro 
-Process att vänja sig vid att ta emot hjälp 

Betydelsen 
av aktivitet 
och delaktig-
het 

-Betydelsefullt att vara oberoende 
-Minskad betydelse av nedsatt aktivitetsförmåga 
-Betydelsefullt att våga vara aktiv 
-Succesiv nedsättning av aktivitetsförmåga och delaktighet i och med  
ökad ålder 
-Oförändrad aktivitetsförmåga och delaktighet 
-Mår bra av fysisk aktivitet 
-Betydelsen av positiva avbrott från vardagen 
-Känna sig nöjd med sin aktivitetsförmåga 
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Upplevelser av aktivitet 
 
Under domänen upplevelser av aktivitet framkom under analysen tre kategorier; kompensera 
fallbenägenhet vid förflyttning, svårigheter och alternativa strategier vid personlig vård och 
förmåga, svårigheter och alternativa strategier för att sköta hemmet, laga mat och göra inköp. 
Kategorierna i denna domän svarar mot syftets frågeställning: Vilka upplevelser har fallbe-
nägna äldre av sin egen aktivitetsförmåga? 
 
Kompensera fallbenägenhet vid förflyttning 
 
Respondenterna uttryckte att de hade behov av att använda ett kompensatoriskt förhållnings-
sätt samt använda hjälpmedel för att kunna utföra förflyttningar. För att bibehålla balansen vid 
förflyttning framkom det att respondenterna höll sig i väggar och möbler. 
 
”…men det är lite av en balansakt ibland och man måste hålla i sig.” (r7) 
 
Det framkom att respondenterna upplevde att för att kunna förflytta sig säkert så planerades 
förflyttningen etappvis och händerna användes för att känna sig för i rummet. 
 
”Därför så har jag hela tiden, varje dag, varje sekund jag rör mig, så tar jag sikte på vart jag 
ska gå till nästa punkt och nästa punkt och så känner jag mig för med händerna.” (r4) 
 
Respondenterna upplevde att långsamma förflyttningar och att ta det lugnt fungerade bra för 
att hålla sig på benen och inte ramla. 
 
” Det går långsamt men jag har inga svårigheter att gå i säng.”(r2) 
” Man får ta det lugnt, man kan inte göra några överdrivna grejer att man äventyrar balan-
sen och ramlar.” (r9) 
 
Respondenterna uttryckte att de hela tiden måste vara medvetna om fötternas placering vid 
förflyttningar i rummet, på grund av rädslan för att ramla. 
 
” Därför är jag så fixerad vid att kolla att mattan inte står upp eller katten är i vägen//jag är 
hemskt rädd för att ramla.”(r7) 
 
Respondenterna uttryckte en känsla av ökad osäkerhet vid förflyttningar utomhus. Osäkerhet-
en upplevdes öka höst och vintertid vilket begränsade viljan att gå ut när det är halt. 
 
”…utomhus är jag väldigt försiktig//sen tittar jag på asfalten att det inte finns några gropar 
på asfalten.” (r5) 
”Nu kommer ju den tiden när det är hala löv och det är den enda gången som jag blir hyste-
risk om jag känner att det skulle röra sig lite grann. Fryser det på det kan jag inte gå.” (r8) 
 
Det framkom att förflyttningar med hjälpmedel fungerade bra. 
 
” Ja, det har gått bra än så länge med lite hjälpmedel”. (r1) 
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Svårigheter och alternativa strategier vid personlig vård  
 
Respondenterna upplevde framförallt svårighet att klä sig och att duscha. För att kompensera 
svårigheter vid personlig vård användes alternativa strategier. Det framkom att påklädnings-
momentet på morgonen upplevdes som mer krävande och då framförallt påsättning av 
stödstrumpor. 
 
”…det är svårast att komma igång på mornarna för jag ska ha på mig stödstrumpor och så-
dant där.” (r8) 
” Jag klarar strumpor och kalsingar och allting men stödstrumpor klarar jag inte.” (r10) 
 
Respondenterna uttryckte att duschsituationen var tidskrävande samt både fysiskt och psy-
kiskt ansträngande, främst på grund av rädsla att ramla i badrummet. 
 
”…väldigt rädd för hala ytor, omöjligt liksom//jätte rädd för att ramla, nästan hysteriskt 
rädd” (r5) 
” Det har blivit väldigt jobbigt tycker jag och det tar väldigt mycket tid och det här med att 
duscha har blivit något sådan där psykisk knut.” (r7) 
 
Alternativa strategier för att klara sin personliga vård upplevde respondenterna vara en fram-
komlig väg för att bibehålla sin förmåga. 
 
” Förut räckte det med att jag inte kunde knyta dom men nu kan jag inte ta på dom heller//så 
jag fick gå i tofflorna.” (r9) 
”…man ska ta på sig trosor och långbyxor och då sitter jag ju ned och så ställer jag mig upp 
och drar upp, man lär sig en viss teknik.” (r7) 
 
Alternativa strategier för att sköta hemmet, laga mat och göra inköp 
 
Respondenterna upplevde att det var jobbigt att inte klara av att sköta sitt hem och därmed 
vara i behov av hjälp av andra. 
 
” Jag skulle inte kunna sköta hemmet, nej det skulle jag inte kunna//det är jobbigt.”(r1) 
…det är jobbigt, det är jobbigt. Jag skulle inte kunna sköta mitt hem utan att jag hade hjälp” 
(r4) 
 
Det framkom att respondenterna upplevde att de klarade att utföra vissa städmoment i hem-
met. 
 
” Det enda jag inte kan göra hemma är faktiskt att dammsuga.” (r5) 
” Här nere kan jag gå och torka såhär med en trasa och så”(r7) 
 
Respondenterna uttryckte att de klarade enklare matlagning såsom att koka ris och potatis 
samt att värma matlådor i mikrovågsugnen. 
  
” Enklare mat som att koka potatis, ris och allt. Det kan jag göra.” (r3) 
” Jag får ju matlådor och idag  fick jag värma den själv och det går ju bra så länge som 
mikron är hel.” (r6) 
” Jag kan inte ta ut någonting från ugnen utan jag köper djupfryst och sätter in i mikron”. 
(r4) 
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Det framkom att för att kunna vattna sina blommor med vattenkanna, upplevde respondenter-
na att de måste vara stabila i kroppen genom att stå med stöd och att stå nära vattenkannan när 
den skulle lyftas upp. 
 
” Till exempel blommorna i fönstret måste ju ha vatten alltså och då kan jag ju inte sitta utan 
jag måste stå då och då får jag stå med stöd.” (r9) 
” Så om jag sitter här eller står här, så kan jag ju inte bara böja mig fram och ta den här 
kannan, utan jag måste gå dit och ta den.” (r8) 
 
Respondenterna upplevde att det var ansträngande och mycket svårt att själv göra sina inköp. 
 
” Det är jättebökigt att gå med rollatorn till affären och sen gå hem med varorna” (r5) 
” Jag har stora problem när jag ska inhandla något.” (r6) 
 

Upplevelser av delaktighet 
 
Under domänen upplevelser av delaktighet framkom under analysen sju kategorier; frustration 
på grund av minskad delaktighet, delaktighet via datorn, delaktighet i omvärldsinformation, 
inskränkt social delaktighet, känsla av inskränkt delaktighet utanför hemmet, vill ha social 
samvaro och process att vänja sig vid att ta emot hjälp. Kategorierna i denna domän svarar 
mot syftets frågeställning: Vilka upplevelser har fallbenägna äldre av sin egen möjlighet till 
delaktighet i sin livssituation?  
 
Frustration på grund av minskad delaktighet 
 
Respondenterna uttryckte en känsla av frustration över att vilja göra saker men inte kunna, 
samt därmed minskad självständighet och ökad passivitet. 
 
” Det är en sak att vilja en massa saker och sen inte kunna det. Det är det som är frustration-
en” (r8) 
” Det värsta är att man inte kan uträtta saker själv.” (r9)”  
Det värsta är att man bara sitter här och inte kan annat.” ( r1) 
 
Delaktighet via datorn 
 
Delaktighet via datorn upplevdes som en positiv möjlighet av respondenterna. Via internet 
kunde respondenterna ta del av musik och skådespel, chatta och dela fotografier med andra 
som delar samma intresse samt ha kontakt med familj och vänner. 
 
” Nu har jag fått via datorn så man kan ju skicka som ett mail, musik och skådespel och det 
har ju förändrat mitt liv//där har jag fått en hel opera inspelad och sitter hemma och då tror 
jag att jag sitter på Operan igen.” (r4) 
” Där är det mycket via facebook, då är det pudelchatten som ger mig mycket glädje, nya 
vänner och jag lägger ut bilder.” (r5) 
” Facebook är lite roligt för där är mina döttrar, barn och barnbarn//och goda vänner ibland 
också.” (r10) 
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Delaktighet i omvärldsinformation 
 
Respondenterna uttryckte en vilja att ta del av nyhetsflödet i vad som händer i omvärlden 
samt att själva vara en del av samhället. 
 
” Jag har ju tidningen och jag vill ju veta vad som händer.” (r8) 
” Jag läser rätt mycket och ser på tv ibland.” (r10) 
”…att man är en del av det levande samhället, det tycker jag är väldigt viktigt.” (r5) 
 
Inskränkt social delaktighet 
 
Respondenterna upplevde att de saknade socialt umgänge men att det var svårt som äldre, att 
få nya vänner samt att många gamla vänner hade dött.  Det framkom även att nedsatt hörsel 
kan skapa en känsla av utanförskap framförallt i större sällskap. Delaktighet i pensionärsmö-
ten där det ingick kaffebjudning upplevdes framkalla en känsla av skam eftersom det var svårt 
att styra kroppen. 
 
” Visst saknar man umgänge med andra människor men det är svårt att få vänner och be-
kanta i den här åldern.” (r2) 
” Jag är ju så gammal så många av mina vänner har ju dött.” (r4) 
” Jag känner mig utanför, det är hörseln//i större sällskap hör jag inte var folk säger, det är 
trist.” (r3) 
” Om jag ska gå på ett sådant där möte så ska de bjuda på kaffe och då är jag så darrhänt så 
jag spiller ut halva koppen//och då får man ju skämmas för det.” (r6) 
  
 
Känsla av inskränkt delaktighet utanför hemmet 
 
Respondenterna upplevde att deras förmåga till delaktighet i aktiviteter utanför hemmet hade 
blivit begränsad på grund av nedsatt funktionsförmåga. För att kunna besöka platser utanför 
hemmet var respondenterna beroende av att ha kunskap om omgivningsfaktorer såsom till 
exempel att det fanns hiss i fastigheten. Tanken på alla hinder som kunde uppkomma gjorde 
att respondenterna upplevde att de förlorade viljan att vara delaktiga utanför hemmet. 
 
” Jag är väldigt kringskuren nu.” (r4) 
” Jag kan ju bara gå till såna som har hiss.” (r8) 
” Så ska vi ta taxi och sedan kommer man dit//och vet inte riktigt vad man ska göra här//man 
tappar lusten.”(r1) 
 
Vill ha social samvaro 
 
Respondenterna upplevde att social samvaro är väldigt viktigt för att inte känna sig ensam och 
inte förlora förståndet. En avsaknad av sociala kontakter och en känsla av ensamhet framkom 
också. Hemtjänsten framträdde som den enda dagliga sociala kontakten. 
 
” Jag tror jag skulle bli helt tokig om jag skulle behöva sitta här helt ensam.” (r5) 
” Det vore kul med lite externa kontakter.” (r8) 
” Det enda är väl att man blir lite väl ensam, man har ju bara hemtjänsten och dom kan ju 
inte sitta här hela dagarna.” (r6) 
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Process att vänja sig vid att ta emot hjälp 
 
Respondenterna uttryckte att det tar tid att vänja sig vid och acceptera att ta emot hjälp från 
hemtjänsten eftersom det innebar minskad självständighet. 
 
”Numera accepterar jag det helt. Först tyckte jag inte riktigt om det, jag har varit van med att 
göra allting själv.” (r1) 

Betydelsen av aktivitet och delaktighet 
 
Under domänen betydelsen av aktivitet och delaktighet framkom under analysen åtta katego-
rier; betydelsefullt att vara oberoende, minskad betydelse av nedsatt aktivitetsförmåga, bety-
delsefullt att våga vara aktiv, succesiv nedsättning av aktivitetsförmåga och delaktighet i och 
med ökad ålder, oförändrad aktivitetsförmåga och delaktighet, mår bra av fysisk aktivitet, 
betydelsen av positiva avbrott från vardagen och känna sig nöjd med sin aktivitetsförmåga. 
Kategorierna i denna domän svarar mot syftets frågeställning: Vad betyder det för fallbenägna 
äldre att kunna utföra aktiviteter och vara delaktiga?  
 
Betydelsefullt att vara oberoende 
 
Respondenterna upplevde att det var viktigt att vara självständig och inte helt beroende av 
andra människors hjälp. En strävan att förbli självständig uttrycktes. 
 
” Men det här att klara sig själv, det är det absolut viktigaste.” (r7) 
” Det är naturligtvis oerhört skönt, givetvis att inte varje stund vara beroende av männi-
skor.”(r2) 
” Det är en självständighetssträvan så att säga, att man vill klara sig själv.” (r9) 
 
Minskad betydelse av nedsatt aktivitetsförmåga 
 
Det framkom att respondenterna upplevde att de anpassat sig till att deras aktivitetsförmåga 
hade minskat.  Respondenterna uttryckte att de tog nya försämringar i sin aktivitetsförmåga 
med jämnmod. De uttryckte även att de ställdes inför ett fullbordat faktum när en ny nedsätt-
ning i aktivitet uppstod, och att det enda de kunde göra var att foga sig och acceptera det. 
 
” Det är märkligt hur man anpassar sig till sina defekter//man lär sig på något sätt att leva 
decimerad.” (r7) 
” Jag försöker göra något och går det inte bra så inte blir jag förbannad för det inte.” (r1) 
” Jag har ett uttryck; man kuvas, som sagt var man tvingas inse att jag kan inte längre.” (r9) 
” Det är bara att foga sig” (r2)  
 
Betydelsefullt att våga vara aktiv 
 
Respondenterna uttryckte att det var viktigt att överbrygga rädslan för att vara aktiv, så att 
känslan inte tar över och leder till passivitet. Det framkom också att huvudsaken är att vara 
aktiv, inte hur aktiviteten utförs. 
 
” Man kan inte låta sig vara skraj//det kan man inte vara hur länge som helst. Då blir man 
larvig.” (r8) 
” Det är ju att det ska bli gjort som är det viktiga, inte hur jag gör det. ” (r10) 
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Succesiv nedsättning av aktivitetsförmåga och delaktighet i och med ökad ålder 
 
Respondenterna upplevde att aktivitetsförmågan stegvis minskade och att det ledde till en 
erfarenhet av att känna förlust av egen förmåga och oro inför framtida förluster. 
 
” Jag vet ju så att säga, kryckkäppar, rollator, rullstol, sängen. Det ser jag inte fram emot” 
(r9) 
” Man märker ju vart det barkar hän alltså, när det ena efter det andra tas ifrån en av för-
mågor” (r7) 
 
Oförändrad aktivitetsförmåga och delaktighet 
 
Det framkom att respondenterna trodde att den aktivitetsförmåga och möjlighet att vara del-
aktig som de hade i nutid, skulle fortlöpa på ett oförändrat sätt. 
 
” Jag tror det kommer att vara som det är nu” (r1) 
” Ja, det får väl fortlöpa så här alltså.” (r2) 
 
Mår bra av fysisk aktivitet 
 
Respondenterna upplevde att fysisk aktivitet och träning ökade välmåendet. Det ansågs också 
att det var nyttigt att promenera, och att röra på sig medförde förbättrad kondition och mins-
kad risk att bli överviktig. 
 
” …men på en gång när jag går till den där bassängen och börjar göra just den rörelsen mår 
jag mycket, mycket bättre.” (r5) 
” Den här promenaden som jag skulle ha haft idag är väldigt nyttig.” (r10) 
” Man blir i bättre form och man blir tjock av att sitta still.” (r3) 
 
Betydelsen av positiva avbrott från vardagen 
 
Möjligheten att få byta miljö och åka bort några dagar eller besöka en restaurang eller ett café 
upplevdes som mycket värdefullt av respondenterna.   
 
” Jag uppskattar väldigt att åka bort en helg//äter gott på något slottsliknande ställe.” (r7) 
” Jag kan gå till Gustav den tredjes café och ta en räksmörgås och vin. Det är en sådan där 
höjdpunkt jag har i livet.” (r5) 
 
Känna sig nöjd med sin aktivitetsförmåga 
 
Respondenterna uttryckte att de kände sig nöjda när de kunde utföra aktiviteter även om det 
skedde med nedsatt hastighet. Det framkom även att de gjorde det de orkade och kände sig 
nöjda med det. Känslan av att vara nöjd när det fungerade att utföra aktiviteter, var något man 
skulle unna sig. 
 
” Jag kan göra vad jag vill men med kanske nedsatt hastighet.” (r10) 
” Jag är väldigt nöjd på så sätt att jag kan ta mig framåt på något sätt.” (r5) 
” Jag gör det som jag orkar och kan sen få va // jag känner mig riktigt nöjd.” (r1) 
” Funkar det då är jag ganska nöjd. Det tycker jag man ska unna sig att vara.” (r 8) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
 
För att uppnå studiens syfte valde författaren en kvalitativ metod eftersom den ger en djupare 
förståelse för fenomenet än en kvantitativ metod. En avsikt med en kvalitativ design, är att 
studera personers levda erfarenhet av ett fenomen (37). Insamlingen av data skedde via semi-
strukturerade intervjuer för att samla in nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter 
av respondenternas livsvärld (43). Intervjuer är också lämpliga analysenheter utifrån att de är 
stora nog för att kunna betraktas som en hel enhet samtidigt som intervjun har en tillräckligt 
liten omfattning för att kunna hållas i minnet, som ett meningsfullt sammanhang, under själva 
analysprocessen (40). 
 
Respondenterna var före detta patienter till författaren eller till sjukgymnastkollegor till förfat-
taren. Kollegor gav förslag på patienter som författaren kunde fråga utifrån att de var över 65 
år samt uppfyllde de kriterier enligt FRAT för ökad fallrisk. Screeninginstrumentet FRAT 
valdes utifrån att socialstyrelsen rekommenderar det för bedömning av fallrisk av patienter på 
en akutmottagning eller vårdcentral (41). 
 
I och med att kollegor inte fick vetskap om vilka patienter som blev tillfrågade bibehölls re-
spondenternas konfidentialitet. Alla tillfrågade respondenter tackade ja till att ingå i studien 
och därmed blev det inget bortfall vilket är en styrka i studien. 
 
Inom den kvalitativa forskningen använder man ofta termen trovärdighet som en indikator för 
god vetenskaplig kvalitet. Trovärdighet används istället för termerna validitet och reliabilitet 
som används inom den kvantitativa forskningen (37,44). 
Trovärdighet är en övergripande term som innefattar termerna trovärdighet, pålitlighet, be-
kräftelsebarhet och överförbarhet. Den övergripande termen trovärdighet ska övertyga läsaren 
om rimligheten i skapad kunskap samt att studiens resultat äger giltighet (37,44). 
 
Respondenterna hade en åldersvariation mellan 65-94 år och bestod av fem män och fem 
kvinnor. Enligt Graneheim och Lundeman (2004) är det värdefullt att välja deltagare med 
olika erfarenheter för att på så vis belysa forskningsfrågan från olika aspekter (38). En re-
kommendation på 20 respondenter rekommenderas vid intervjuer med öppna frågor. Ett antal 
på mindre än 5-6 personer anses vara för få (37). Författaren valde därför 10 respondenter 
som en genomförbar medelväg inom ramen för detta examensarbete. Trovärdigheten i studien 
kunde eventuellt ha ökat med 20 respondenter. 
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Intervjuguiden utarbetades i samråd med handledare och delades in i tre frågeområden. Frå-
geområden utgick ifrån studiens syfte och frågeställningar. En pilotintervju genomfördes av 
författaren för att bedöma om det behövdes göras några ändringar i intervjuguiden. Inga änd-
ringar i intervjuguiden bedömdes behövas göras. Författaren fick under och efter provinter-
vjun tillfälle att reflektera över sin egen intervjuteknik. Enligt Kvale och Brinkman (2014) så 
vinner intervjuaren självförtroende genom sin praktik (43). Författaren kan ha påverkats av 
sin förförståelse av fenomenet i sin roll som intervjuare, genom att t ex ställa följdfrågor un-
der intervjun. Pålitligheten stärks genom att det finns en beskrivning av författarens förförstå-
else samt vilken teknisk utrustning som används och att författaren har utfört och transkriberat 
alla intervjuer (37,38). 
 
Bekräftelsebarheten i denna studie stärktes genom att respondenterna fick en skriftlig sam-
manfattning av sin intervju. De gavs då möjlighet att lämna synpunkter, komplettera och/ eller 
dementera innehållet i sin intervju. Respondenterna gjorde några förtydliganden och juste-
ringar i innehållet i sin intervju men det var inget som påverkade resultatet. Detta förfaringsätt 
att deltagarna i en studie får återkoppling från forskaren för att kunna reflektera över om de 
dokumenterande erfarenheterna överensstämmer med deras erfarenheter, brukar benämnas 
”memberchecks” och är ett sätt att öka trovärdigheten i en studie (37). 
 
För att analysera datamaterialet valdes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Det 
brukar vara en lämplig design när det finns en begränsad, tidigare forskning av det valda fe-
nomenet (45). En manifest kvalitativ innehållsanalys användes eftersom syftet var att beskriva 
upplevelser av ett fenomen.  
Genom att visa tillvägagångsättet i analysarbetet, och genom att resultatet presenteras med 
citat från intervjuerna, ges läsaren möjlighet att själv bedöma analysen och resultatets trovär-
dighet. En studie är trovärdig endast om läsaren bedömer att den är det (38,44). 
Handledaren har fungerat som medbedömare under processen att analysera valda meningsen-
heter som resulterade i kategorier. Bekräftelsebarheten hade dock ökat ytterligare om exem-
pelvis handledare, kollega eller studiekamrat även hade läst alla de transkriberade intervjuerna 
och varit delaktig i processen att välja ut meningsenheter utifrån syfte och frågeställningar 
(37). 
Resultatet i denna kvalitativa studie bedöms kunna vara överförbart till ett liknande samman-
hang avseende grupper eller situationer. För att kunna bedöma resultatets överförbarhet så 
måste pålitlighet, trovärdighet och bekräftelsebarhet vara tillgodosedda (37). Denna metod-
diskussion har haft som intention att påvisa detta, så att läsaren själv ska kunna bilda sig en 
egen uppfattning om trovärdigheten i studiens resultat.  
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Resultatdiskussion 
 
Denna studie har fokus på hur fallbenägna äldre upplever sin egen aktivitetsförmåga och del-
aktighet.  I resultatet framkom att de äldre upplevde en rädsla för att falla i samband med ak-
tiviteter inom- och utomhus. Respondenterna uttryckte hur de på olika sätt förhöll sig till den 
frustration, som de upplevde av att ha inskränkt delaktighet i sina liv. 
Respondenterna upplevde att det var betydelsefullt att vara oberoende av andras hjälp och 
därmed delaktig, vid aktivitet. De beskrev också en känsla av att må bra vid utförandet av 
fysisk aktivitet. Det var viktigt att kunna utföra de aktiviteter som var möjliga och att känna 
sig nöjd med det som åstadkoms. 
Resultatdiskussionen är indelad i de tre domänerna upplevelser av aktivitet, upplevelser av 
delaktighet och betydelsen av aktivitet och delaktighet. 
 
Upplevelser av aktivitet 
 
Gång - och förflyttningsförmåga är en komplex aktivitet som kräver samverkan mellan kropp, 
nervsystem och hjärnans exekutiva funktioner (18,19). Detta biologiska och neuropsykolo-
giska faktum överensstämmer med det respondenterna i denna studie uttryckte. De beskrev 
upplevelsen av att de under förflyttningen måste vara medvetna om hur de ska förhålla sig till 
rummet, och medvetna om att de behöver kompensera nedsatt balans genom att planera varje 
steg och förflytta sig långsamt och etappvis för att hålla sig på benen. 
Respondenterna i denna studie uttryckte att gång utomhus var krävande och att de var tvungna 
att vara uppmärksamma på om det fanns gropar eller hala löv på underlaget. Även inomhus 
upplevdes det som krävande att vara uppmärksam, exempelvis för att inte snubbla på husdjur 
som plötsligt kunde vara i vägen. Gång blir en större utmaning för den äldre med ökad fallbe-
nägenhet, i en omgivning som är föränderlig och kräver förmåga att planera och att anpassa 
sig (18,19). En upplevelse av att det fanns en risk att tappa kontrollen över sin balans uttryck-
tes framförallt när det gällde gång och vid duschsituationen. Detta resulterade enligt respon-
denterna i en fallrädsla och i ett undvikande av att utföra en aktivitet. Detta resultat överens-
stämmer med de psykologiska svårigheter som en äldre kan uppleva i samband med ett fall 
eller fallbenägenhet. Psykologiska svårigheter som har beskrivits i tidigare studier är fall-
rädsla, minskad tilltro till sin egen förmåga att utföra ett visst specifikt beteende, även kallad 
låg self-efficacyförväntan, undvikande av aktiviteter samt minskad självkänsla (9). 
Rädslan för att falla vid utförandet av aktiviteter var en grundkänsla som upplevdes av re-
spondenterna och finns med i flera kategorier i resultatet. Det har i studier visat sig att upple-
velsen av att vara rädd för att falla kan vara ett lika stort hälsoproblem som verkliga fall, i och 
med att rädslan kan få äldre att bli mer restriktiva med att utföra aktiviteter, vilket i sin tur 
leder till minskad funktionsförmåga och på sikt ökad fallrisk (46,47).  
I en studie framkom att förmågan att böja sig framåt och bakåt minskar med ökad ålder (48) 
Detta objektiva resultat överensstämmer med de subjektiva upplevelser respondenterna i 
denna studie hade att det var svårt att klä på sig framför allt nertill, och att de för att bibehålla 
den stående balansen vid en aktivitet som att vattna blommorna var tvungna att stå nära 
blomman som skulle vattnas och ta stöd, istället för som tidigare i livet luta sig framåt och 
utföra aktiviteten. Detta får även stöd i en annan studie som påvisade att det var vanligare med 
problem att klä på sig nertill än upptill hos sköra äldre. I den studien påvisades också att det 
var vanligare bland män än bland kvinnor att ha svårigheter att klä på sig nertill (49).  
Någon sådan skillnad mellan könen har inte kunnat påvisas i denna studie i och med att re-
spondenternas kön inte har redovisats specifikt i de intervjucitat som ligger som grund för 
resultatet. 
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Respondenterna upplevde att de hittade alternativa strategier för att kompensera förlust av 
förmåga.  
Vid t ex påklädning kompenserades nedsatt stående balans genom att sitta ned och utföra ak-
tiviteten. I hemmet utfördes de moment som var möjliga vid städning och matlagning.  Detta 
resultat kan tyda på att vid en nedsatt funktionsförmåga kan copingstrategier såsom acceptans 
och kompensation användas. Detta stöds även av en studie som gjordes om förhållandet mel-
lan ADL-förmåga och skattad livskvalitet och visade på att de med nedsatt funktionsförmåga 
som skattade bra livskvalitet hade en känsla av kontroll i sina liv och hade tillgång till mer 
effektiva copingstrategier för att kunna hantera sitt liv (50). 
Likväl kan strategier som framkom i resultatet och som till synes verkar vara adekvata, såsom 
att acceptera att det inte går att knyta skorna och istället börja använda tofflor, resultera i ett 
undvikande av att gå ut vilket leder till en ytterligare begränsning i den äldres livsrum och 
aktivitetsförmåga (49). 
 
Upplevelser av delaktighet 
 
Respondenterna upplevde delaktighetsinskränkningar såsom en känsla av frustration över att 
inte kunna utföra aktiviteter, känna sig ensam och ha inskränkt möjlighet att ha social sam-
varo samt en känsla av att vara begränsad av faktorer i omgivingen såsom trappor. 
Det framkom också att respondenterna upplevde delaktighet genom att använda tekniska 
hjälpmedel, såsom internet, vilket möjliggjorde social samvaro och att ta del av kulturutbud.  
Känslan av frustration kan förklaras med hjälp av frustrationsbegreppet som innebär att när en 
människa har svårt att uppnå sitt behovsmål, som för respondenterna i denna studie var att 
kunna utföra aktiviteter, uppkommer en känsla av frustration som är ett obehagligt tillstånd av 
psykisk anspänning, besvikelse och missräkning (2). För att hantera denna frustration kan den 
äldre använda sig av aktiva och passiva copingstrategier. Aktiv kognitiv coping innebär att 
personen genom logiskt tänkande försöker hantera situationen, medan aktiv beteendeinriktad 
coping syftar till att aktivt följa en plan för att lösa problemet. Om en person använder sig av 
passiv undvikande kognitiv coping så kan det innebära att man resignerar eller försöker 
glömma det problematiska. Slutligen kan passiv undvikande beteendeinriktad coping använ-
das, vilket innebär ett undvikande av en aktivitet för att komma ifrån det som upplevs som 
frustrerande (2,22). 
I denna studie skulle användandet av datorer och internet kunna ses som en aktiv beteendein-
riktad copingstrategi för att överbrygga svårigheten som den minskade aktivitetsförmågan 
medförde. Respondenterna upplevde att social samvaro samt tillgång till att ta del av kulturut-
bud möjliggjordes via användandet av det tekniska hjälpmedel som datorn innebar. Detta gav 
en känsla av delaktighet. 
I kategorierna ”inskränkt social delaktighet” och ”känsla av inskränkt delaktighet utanför 
hemmet”, speglade respondenternas upplevelser att de försökte hantera den inskränkta delak-
tigheten genom resignation som är ett exempel på passiv undvikande kognitiv coping. Även 
passiv undvikande beteendeinriktad strategi framkom i resultatet när en respondent uttryckte 
att det endast var möjligt att besöka vänner som hade hiss. Undvikande copingstrategier har 
en närmare koppling till en människas känslomässiga tillstånd än de aktiva copingstrategierna 
(22). Detta kan leda till ytterligare inskränkt delaktighet och därmed en försämring i aktivi-
tetsförmågan som i sin tur kan leda till ökad fallbenägenhet (18,47). 
En delaktighetsinskränkning i form av få sociala kontakter gav en upplevelse av ensamhet. 
Vikten av att ha möjlighet att umgås med viktiga anhöriga och vänner framkom också i en 
kvalitativ studie som undersökte upplevelse av livskvalitet bland äldre (51). 
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Betydelsen av aktivitet och delaktighet 
 
Respondenterna upplevde att det var betydelsefullt för livskvaliteten att vara och förbli obero-
ende av andras hjälp och att må bra vid utförandet av fysisk aktivitet. Detta resultat får även 
stöd av det resultat som framkom i en intervjustudie som gjordes i sex europeiska länder. In-
formanterna i den studien ansåg att det var betydelsefullt och därmed motiverande att träna 
fysiskt om det medförde en positiv effekt på hälsan och humöret samt förbättrade möjligheten 
att bibehålla sin självständighet under åldrandeprocessen (29). 
Inom livsloppsperspektivet ses åldrandet som en utvecklingsprocess. Under livsloppet kan ett 
livsbrott vara till exempel en plötslig funktionsförsämring (31). Resultatet i denna studie visar 
snarare på att det är ständiga avbrott i livsloppet som sker, vilket visar sig under kategorin 
”successiv nedsättning av aktivitetsförmåga och delaktighet i och med ökad ålder”. Ett lik-
nade resonemang finns i en sammanställning av fyra kvalitativa studier som hade som ett av 
sina syften att beskriva hur det är att åldras med ett funktionshinder (52). 
Under kategorierna ”minskad betydelse av nedsatt aktivitetsförmåga”, ”betydelsefullt att våga 
vara aktiv” och ”känna sig nöjd med sin aktivitetsförmåga” gav respondenterna uttryck för en 
upplevelse av en balans mellan kropp och själ, och dessa äldre med fallbenägenhet gav ut-
tryck för att de kunde hantera och finna mening i sin livssituation. Detta kan ses som ett häl-
sobefrämjande förhållningssätt för den äldre, vilket får stöd av en studie om vad som ger livs-
kvalitet för äldre. I den studien framkom det att det som var det centrala för den äldre för att 
uppleva livskvalitet var den äldres möjlighet att anpassa sig efter förändringar och nya förhål-
landen med bevarad självbild, självkänsla och upplevelse av en mening med livet (51). 
För att motivera den äldre med ökad fallrisk till fysiskt aktivitet kan nyttan med träningen 
beskrivas såsom en möjlighet att träna upp funktioner som kan hjälpa den äldre att bibehålla 
aktivitetsförmåga och därmed i möjligaste mån kunna vara oberoende av andras hjälp. De 
positiva effekterna av välbefinnande vid fysisk aktivitet kan också betonas i motiverande 
syfte. 
Resultatet tydliggör att det finns behov av att i mötet med den fallbenägna äldre fånga in de 
subjektiva upplevelser som fallrisken medför i patientens liv. Detta överensstämmer med det 
behov av att vid användandet av ICF, vid anamnes och statusupptagning, även ha en subjektiv 
del som ger möjlighet att beskriva den enskilda personens upplevelse av sin livssituation uti-
från de nuvarande objektiva ICF komponenterna (35,36). 
 
 
 

 

 
 
 

 
 



27 

Slutsatser 
Det finns en stor variation bland fallbenägna äldres subjektiva upplevelser av sin aktivitets-
förmåga och delaktighet.   
Rädslan för att falla genomsyrar många av de upplevelser som återspeglas i resultatet. Fram-
förallt vid gång - inom och utomhus samt vid duschsituationen upplevdes en ökad rädsla för 
att falla. 
För uppnå delaktighet och för att hantera frustration och inskränkt delaktighet framkom att 
passiva och aktiva copingstrategier användes. 
Aktivitet och delaktighet upplevdes betydelsefullt framför allt för att förbli självständig och 
känna välbefinnande i det dagliga livet.  
 

Kliniska implikationer 
 
För att på ett optimalt sätt ge stöd åt den fallbenägna äldre, behövs fortsatt utvecklings- och 
forskningsarbete både inom professionen och tvärprofessionellt. En del i det utvecklingsar-
betet bör vara hur det kliniskt går att kartlägga såväl de objektiva såsom de subjektiva kom-
ponenterna inom ICF. För att ytterligare möjliggöra ett holistiskt bio-psyko-socialt förhåll-
ningsätt gentemot patienten i en personcentrerad rehabilitering. 
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Bilagor 
     Bilaga 1 
     
Information om intervjun om upplevelser kring aktivitetförmåga och del-
aktighet i det dagliga livet  
 
Jag heter Anne Wetterholm och är sjukgymnast på Aleris Rehab i Älvsjö.  
Vi pratade per telefon för några dagar sedan och jag informerade dig då om 
nedanstående projekt. Vi kom då överens om att jag även skulle skicka dig 
skriftlig information. 
Syftet med studien är att beskriva hur äldre med fallbenägenhet upplever sin 
egen aktivitetsförmåga och möjlighet att vara delaktig, i sitt dagliga liv. Detta är 
viktigt att veta; för att rehabiliteringspersonal ska kunna ge rätt stöd till patienter 
med ökad fallrisk. Mina frågor till dig kommer att handla om hur du tänker 
kring din egen aktivitetsförmåga och möjlighet till delaktighet i ditt dagliga liv.  
 
Intervjun uppskattas att ta runt 45-60 minuter. För att jag ska kunna fokusera 
mig på vårt samtal under intervjun, behöver jag spela in samtalet.  
 
Efter att jag har skrivit ner inspelningen kommer ljudupptagningen raderas. Ditt 
namn och eventuella andra uppgifter som kan knytas till vem du är, kommer att 
bytas ut.  
 
Allt material som har att göra med intervjun ska behandlas konfidentiellt, det 
vill säga att inte någon annan än jag som gjort intervjun kommer att känna till 
vem som är intervjuad eller kunna ta del av data som samlas in. 
 
Deltagandet är frivilligt. Du kan när som helst avbryta intervjun eller undvika att 
svara på någon fråga, du behöver i så fall inte förklara varför och det kommer 
inte att påverka ditt omhändertagande. Du kommer även att få möjlighet att ta 
del av en skriftlig sammanställning av intervjun för att kunna bedöma om det 
stämmer med informationen du har gett.  
 
Jag kommer att ringa upp dig igen om ungefär en vecka. Jag kommer då attfråga 
dig om du är intresserad av att delta eller inte delta. Du kan även ringa mig om 
du har några frågor eller funderingar.  
Mitt telefonnummer är 070-33 59183. 
Handledare Ann-Sofi Kammerlind nås på telefonnummer 070-5182340.  
Med vänliga hälsningar 
Anne Wetterholm 
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Informerat samtycke  
 
Fallbenägna äldres upplevelser kring sin egen förmåga till aktivitet och del-
aktighet  
 
Jag har fått information om vad det innebär att delta i denna studie och har haft 
tillfälle att ställa och få svar på eventuella frågor. Jag samtycker till att delta i 
studien samt till att resultaten får användas i forskningssammanhang.  
 
Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt. Jag kan när som helst, utan 
vidare förklaring, avbryta min medverkan utan att det påverkar mitt omhänder-
tagande. Vidare är jag medveten om att data som samlas in kommer att förvaras, 
hanteras och analyseras på ett sådant sätt att personuppgifter endast är tillgäng-
liga för behöriga i projektet.  
 
Jag har tagit del av och godkänt deltagarinformationen och detta samtyckesfor-
mulär.  
 
 
Datum:  
 
 
Underskrift:  
 
 
Namnförtydligande:  
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INTERVJUGUIDE      Bilaga 2 
 
Aktivitet  
1) Hur tänker du kring din förmåga att förflytta dig? (vid behov informera att en förflyttning inne-
fattar bl a : att ta sig i och ur säng, resa sig och sätta sig ned, gå och stå.)  
2) Hur tänker du kring din förmåga att sköta din personliga vård? (t ex tvätta sig, klä sig, gå på 
toaletten, sköta om sin kropp)  
3) Hur tänker du kring din förmåga att sköta om ditt hem? (t ex att handla mat, laga mat, städa, 
tvätta kläder)  
 
Delaktighet  
1) Hur tänker du kring hur du kan vara engagerad i ditt liv? (t ex delta i föreningsliv, umgås med 
vänner /närstående, ta del av konst och kultur, utöva sport /idrott, utöva religion / andlighet.)  
 
Betydelsen av aktivitet och delaktighet  
1) Finns det saker som du vill göra som du inte kan?  
2) Hur tänker du kring vad du kommer att kunna göra längre fram i ditt liv?  
3) Vilken betydelse har din förmåga att kunna utföra aktiviteter i ditt nuvarande liv?  
4) Hur tänker du kring dina egna möjligheter att utföra aktiviteter och att vara delaktig i ditt liv? 
Följdfråga: Upplever du några hinder?  
5) Upplever du att du kan påverka hur din förmåga till aktivitet är och kommer att bli?  
 
Generella följdfrågor  
Hur menar /tänker du då?  
Kan du beskriva det mer?  
Hur påverkar det dig? 
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