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Sammanfattning 

 

Vi åldras på flera sätt, biologiskt, psykologiskt och socialt. Rädsla för att ramla, en pågående oro för 

att ramla och som leder till undvikande av aktiviteter man fortfarande kan göra, finns hos många äldre 

och påverkar dem på flera sätt. Rädslan kan leda till inaktivitet som i sin tur leder till ensamhet och 

nedstämdhet. Syftet med studien är att beskriva äldre personers egen erfarenhet av att uppleva rädsla 

för fall och dess konsekvenser. En kvalitativ studie har gjorts där fem personer har intervjuats. 

Intervjuerna och analysen av dem är gjorda utifrån en fenomenologisk metod. Vid analysen framkom 

tre huvudkategorier: Oro för konsekvenserna av ett fall, Strategier för att undvika fall samt Saknad. 

Äldre personer som upplever en rädsla för fall undviker vissa aktiviteter. De upplever också en saknad 

efter aktiviteter de tidigare utfört men nu slutat med. De har strategier för att hantera sina rädslor. Det 

är viktigt att inte se äldre som en homogen grupp och att vid rehabilitering ta hänsyn till olika faktorer 

som person, miljön personen vistas i, aktiviteter de utför eller önskar utföra och känslan av 

delaktighet. 

 

Sökord: fallrädsla, äldre, upplevelser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Summary 

 

Title: Older peoples own experiences of fear of falling and its consequenses 

 
We age in different ways, biologically, psychologically and socially. Fear of falling which means a 

lasting concern about falling which leads to an avoiding of activities that the person still has a 

capability to do. This can cause inactivity that eventually leads to loneliness and depression. The aim 

of this study is to describe older peoples own experiences to live with fear of falling and its 

consequences. A qualitative study was done where five older people were interviewed. The interviews 

and analyses were done using a phenomenological method. At the analysis three main categories were 

found: Concern about the consequences of a fall, Strategies to avoid a fall and A feeling of missing. 

Older people with fear of falling avoid some activities. There is a feeling that they miss some activities 

they have previously done but don't do any longer. They have strategies to handle their fears. In 

rehabilitation it is important not to see the elderly as an homogeneous group. It is also important to 

consider different factors such as the person, the environment in which the person lives, activity and 

feeling of involvement. 
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Inledning 
Under mina sexton år som arbetsterapeut har jag arbetat den större delen inom geriatrik men även 

några år inom primärvård. Både som arbetsterapeut inom geriatrik och i mitt nuvarande arbete inom 

primärvårdsrehabilitering har jag träffat många äldre människor som ramlat. En del har ådragit sig 

frakturer eller mjukdelsskador medan andra klarat sig relativt oskadda. I och med fallet har de börjat 

fundera över sin balans och sökt rehabilitering för att träna den. Jag har också märkt att många 

nämnt att de känner en rädsla för att ramla igen och vidtagit olika åtgärder för att undvika det. Även 

de som inte har ramlat men har märkt av en nedsatt balans, såtillvida att de känner sig ostadiga och 

osäkra när de går eller förflyttar sig, uttrycker ibland att de känner en rädsla för att de ska ramla. De 

nämner någon vän som ramlat och skadat sig och som sedan aldrig riktigt återhämtat sig utan fått 

flytta till särskilt boende eller inte kan gå ute själv längre. Ofta säger de att ramlar man och skadar 

sig vid hög ålder är det början till slutet, det blir svårt att klara sig själv, och man behöver hjälp av 

andra. Flera är också rädda för att skada sig fysiskt vilket kan orsaka smärttillstånd och därmed 

behov av värktabletter. 

 
 

Bakgrund 
Gerontologi och funktionellt åldrande 
Läran om åldrandet kallas med ett annat ord för gerontologi. Gerontologin har två inriktningar, 

geriatrik och socialgerontologi. Den förra intresserar sig för de medicinska och biologiska 

aspekterna av åldrandet medan den senare studerar de psykologiska och sociala aspekterna 

(Tornstam, 2011). Gerontologin berör åldrandet ur olika perspektiv och ser på det som något mer än 

de år som levts. Det naturliga åldrandet är en del av gerontologin. Men även sjukdomar och 

funktionsnedsättningar är en del av gerontologin (Ernsth Bravell, 2013). Till vardags pratar vi om 

åldrande som något som rör endast de äldre men i själva verket är åldrandet en process, något som 

pågår kontinuerligt hela tiden. Vi åldras på flera sätt. Biologiskt förändras vår kropp och våra organ. 

Psykologiskt går vi igenom olika faser i vår intellektuella utveckling. Socialt har vi flera olika roller 

genom livet som till exempel barn, förälder, arbetskamrat och pensionär. I det funktionella 

åldrandet samverkar dessa aspekter och avgör vad vi klarar av och vad vi inte klarar av i förhållande 

till den miljö vi befinner oss i (Tornstam, 2011). Det funktionella åldrandet tar alltså hänsyn inte  

bara till sjukdomar och biologiska förändringar utan även andra faktorer som psykologiska och 

sociala aspekter kring åldrandet (Fristedt, 2013). 

 

Fristedt (2013) refererar till en modell där hon beskriver just det funktionella åldrandet, PEO-
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modellen där P = person, E = Environment (miljö) och O = Occupation (meningsfull aktivitet). Den 

illustreras med tre överlappande cirklar där en persons aktivitetsutförande är det område där 

cirklarna möts. Området kan minska eller öka beroende på faktorer i de olika delarna. Inom 

personområdet kan en fysisk funktionsnedsättning som till exempel nedsatt kondition eller balans 

vara hindrande men det kan också vara psykologiska orsaker som rädsla eller depression. Inom 

miljöområdet kan det vara avsaknad av hiss eller höga trottoarkanter. Aktiviteten i sig kan också 

ändra karaktär. Ett exempel kan vara en person som inte klarar av att gå och handla själv (O). 

Orsaken till det kan finnas inom ett eller flera områden. På personnivå (P) som nedsatt balans, 

rädsla för att ramla, nedsatt syn och så vidare. Inom miljöområdet (E) kan det vara en trappa vid 

entrén eller snö på trottoaren. Lösningen kan också finnas inom ett specifikt område eller som en 

kombination. Man kan avhjälpa detta genom att någon går med när personen ska handla (O), att 

kommunen skottar bättre vid snöfall eller att man sätter upp ett räcke att hålla sig i vid trappan (E). 

På personnivå (P) kan man träna sin balans eller få hjälp att komma över sin rädsla för att ramla. En 

förändring i en cirkel kan avhjälpas antingen genom en insats mot just den förändringen eller 

genom en kompensation i någon av de andra. 

 
 

Biologiskt åldrande och dess betydelse för funktionsförmågan 
När vi blir äldre tappar vi muskelmassa och vår hjärt- och lungfunktion minskar. En konsekvens av 

detta kan bli nedsatt balans, sämre kondition och fysisk prestationsförmåga.  Minskad muskelmassa 

leder till sämre styrka. Det börjar märkas tydligt i 60-årsåldern för att sedan accelerera ytterligare. 

Det är framförallt på den explosiva styrkan det märks, det vill säga muskelns förmåga att snabbt 

kunna utveckla kraft. När man tappar balansen eller tar ett snedsteg behöver man snabbt kunna 

aktivera en eller flera muskler för att till exempel sätta ut det andra benet och parera. Därför har 

denna typ av styrka en större funktionell betydelse än ren muskelstyrka. Trots förändringar i 

kroppen i samband med åldrande är möjligheten stor för friska äldre att träna och personer över 90 

år kan nå förbättringar på både styrka och kondition. Även den explosiva styrkan går att träna och 

då den har en viktig funktionell betydelse för att kunna hålla balansen är detta en viktig 

träningsform för äldre. För att nå de här positiva effekterna av träning är det viktigt att träningen 

genomförs med hög intensitet. Tränar man styrkan bör man ligga på 80% av sin maxstyrka och vill 

man träna konditionen behöver intensiteten vara måttlig till hög, det vill säga motsvara en rask 

promenad i minst tjugo minuter. Det är också viktigt att träna regelbundet. Rekommendationen är 

att träningen ska utföras två till tre gånger i veckan (Lexell & Brogård, 2012). För att träna den 

explosiva styrkan ska man utföra rörelsen man tränar så snabbt som möjligt vilket går att göra med 

både lättare och tyngre belastning (FYSS, 2015). 
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Hos personer som är fysiskt aktiva är antalet år utan funktionshinder fler och antalet sjukdomar som  

kan relateras till åldrandet blir färre. Sjukdomar som går att förebygga med fysisk aktivitet är 

diabetes, hjärt- kärlsjukdom, osteoporos och vissa cancerformer. En låg fysisk aktivitetsnivå 

tillsammans med nedsatt muskelstyrka har visat sig kunna förutsäga framtida 

funktionsnedsättningar. På samma sätt har en låg gånghastighet samband med svårigheter att klara 

aktiviteter i dagligt liv och fallolyckor (Frändin, 2012). 

 
 

Fallrisk och fallprevention 
Att hålla balansen och inte ramla är en motorisk förmåga. Vår hjärna kontrollerar våra rörelser så att 

kroppen håller sig upprätt till exempel när vi går eller sträcker oss efter något. Vårt balanssystem är 

mycket komplext. Flera system i kroppen, muskuloskeletala, neuromuskulära, sensoriska och 

kognitiva, samverkar för att vi ska bibehålla kroppens tyngdpunkt inom vår understödsyta så att vi 

inte ska falla omkull. De samverkar även när vi utför snabba rörelser genom små justeringar av 

kroppen för att vi ska vara så stabila som möjligt. Kroppen anpassar sig till den miljö vi vistas i och 

de utmaningar vi ställs inför. Vissa miljöer ställer större krav på balanssystemet än andra. Det är, 

för att ge ett exempel, betydligt svårare att gå på en stig i skogen i skymningen där underlaget är 

ojämnt och samtidigt föra ett samtal med någon jämfört med att gå på en asfalterad gångväg i 

dagsljus (Franzén, 2012). 

 

Att arbeta för att äldre ska ha en god fysik, gångförmåga och balans har länge varit en viktig del av 

rehabiliteringen. På senare år har det även blivit viktigt ur ett preventivt  syfte för att minska antalet 

fallolyckor. Idag är fallprevention en del av patientsäkerhetsarbetet. På särskilda boenden och vid 

sjukhus rapporteras fall som avvikelser (Lundin Olsson, 2012). Sveriges kommuner och landsting, 

SKL (2011) driver sedan 2008 en satsning på att öka medvetenheten om vilka risker som finns inom 

vården för att göra det möjligt att arbeta mer förebyggande. Det fallpreventiva arbetet gäller för 

personer både inom särskilt boende och de som bor i ordinärt boende vilket innebär att vikten av 

samarbete och kompetens från flera professioner inom olika delar av vårdkedjan är stor. Arbetet 

presenteras som en pyramid med generella multifaktoriella åtgärder i botten som kan riktas mot alla 

personer på sjukhus, inom särskilt eller ordinärt boende. Med multifaktoriella åtgärder menas att 

man går igenom flera olika faktorer som kan antas påverka om en person ramlar eller inte. Det är 

motorik, kognition, syn, sjukdomar och läkemedel, nutrition och miljö. Mitt i pyramiden finns 

individuella åtgärder för de personer som enligt en fallriskutredning visat sig ha ökad risk för att 

ramla. Överst i pyramiden finns akuta åtgärder som sätts in i samband med att någon har ramlat. En 
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rapport som analyseras skrivs i samband med ett fall och den används sedan för att förebygga 

ytterligare fall för den enskilde samt används för utveckling av arbetet på den aktuella avdelningen 

eller enheten. Fallrapporten är även tänkt att användas som kommunikationsverktyg mellan olika 

vårdgivare (SKL, 2011). 

 
 

Förekomst av fall och fallolyckor 
Vid januari månads utgång 2015 bodde det i Sverige 9 753 627 människor (Statistiska 

Centralbyrån, 2015). Nästan två miljoner av dessa människor är över 65 år.  För män är 

medellivslängden precis över 80 år och för kvinnor är den närmare 84 år. Ju högre upp i åldrarna 

desto fler kvinnor i förhållande till män. Av den dryga halvmiljonen människor som är 80 år eller 

äldre är 62% kvinnor (Statistiska Centralbyrån, 2014). 

 

I Regionalt vårdprogram Fallprevention (Skog, 2008) skiljer man på fall och fallskador. De 

definierar fall som ”En händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om 

skada inträffar eller ej” (Skog, 2008, s. 107). Definitionen på fallskada är ”En fysisk konsekvens 

som uppstår vid fall.” (Skog, 2008, s. 107). Fall är så vanligt att det kan ses som ett 

folkhälsoproblem. I Sverige sker ett fall varje minut och var tredje person över 65 år ramlar varje år. 

Av alla fall är det 8 av 10 som drabbar äldre över 65 år och 6 av 10 fall sker i hemmet (Skog, 2008). 

Ungefär hälften av alla fall leder till någon form av skada. De flesta är av lindrig karaktär men en 

tiondel leder till allvarligare skador såsom fraktur, mjukdelsskada eller hjärnskada. Rädsla för 

ytterligare fall är också en vanlig konsekvens (Lundin Olsson, 2012). 

 

En av de allvarligaste konsekvenserna efter ett fall är en höftfraktur, cirka 18 000 höftfrakturer 

orsakas varje år av fall. Lidandet för den enskilde äldre blir inte sällan stort och leder till svårigheter 

att klara aktiviteter i dagliga livet såsom den personliga omvårdnaden, gå och handla och att 

fortsätta ha ett socialt liv. Många äldre är också sköra på grund av andra sjukdomar och klarar 

därför inte att återhämta sig helt efter sin fallskada. Detta medför att ungefär 25% av de som fått en 

höftfraktur efter fall måste flytta till särskilt boende (Jansson, Nordell, Engelheart & Nordlund, 

2009). Näst efter hjärt- och kärlsjukdom är fallskador den vanligaste orsaken till sjukhusvård. Då 

antalet äldre antas öka i framtiden beräknar man att även antalet fallskador kommer öka. 

Samhällskostnaderna till följd av fallskador är höga och beräknas till 5 miljarder kronor per år, lika 

fördelat mellan landsting och kommuner. Om prognosen angående antalet fall närmsta årtiondena 

stämmer kommer samhällskostnaderna 2035 vara uppe i närmare 8 miljarder kronor per år (Skog, 

2008). 
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Fallrädsla 
Rädsla för fall har definierats som en pågående oro för att ramla, vilket ytterst leder till att en person 

undviker aktiviteter som denne fortfarande är kapabel att utföra (Fletcher, Guthrie, Berg & Hirdes, 

2010). Det finns evidens för att fallrädsla och närliggande begrepp som låg tilltro till sin egen 

balans leder till undvikande av aktiviteter. Fallrädsla påverkar också de äldres förmågor i dagliga 

livet och deras livskvalitet negativt. Den här rädslan finns inte bara hos de med fall i anamnesen 

utan även hos äldre som inte har ramlat tidigare. Undvikande av aktiviteter medför inte bara en 

försämrad livskvalitet utan också minskat oberoende i det dagliga livet och en försämrad fysisk 

kondition (Filiatrault et al, 2013). Både Skog (2008) och Filiatrault et al. (2013) beskriver den onda 

cirkeln där fallrädsla leder till inaktivitet och att man avstår från en del aktiviteter, vilket på sikt ger 

en försämring av de fysiska funktionerna och en ökad risk att falla. Inaktiviteten och försämringen 

kan hos en del äldre personer leda till ensamhet och nedstämdhet. Kortsiktigt kan det vara en bra 

strategi att minska på de aktiviteter man utför då man på så sätt inte utsätter sig för lika många 

risksituationer. Däremot har man sett att en minskning av antalet aktiviteter man utför på grund av 

fallrädsla innebär en ökad fallfrekvens på sikt (Fletcher et al 2010; Laybourne, Biggs & Martin, 

2008). 

 

Rädsla för att ramla finns hos många men framförallt hos kvinnor. Ofta har de personerna nedsatt 

fysisk förmåga, en känsla av ostadighet när de går, yrsel men även ett sämre socialt nätverk. Efter 

en skada försvåras rehabilitering på sjukhus av fallrädsla. Förhållandet mellan fallrädsla och 

upprepade fall är dock inte helt klart och man tror att så många som en tredjedel av äldre personer 

antingen överskattar eller underskattar sin förmåga att hålla sig på benen. Det vill säga, vissa är mer 

försiktiga än de skulle behöva och andra skulle istället behöva vara mer försiktiga (Lundin Olsson, 

2012). 

 

Laybourne et al. (2008) beskriver att fallpreventionsprogram nu är vanligt förekommande inom 

hälso- och sjukvården och att det är bra då det enligt många studier leder till färre fall. 

Utgångspunkten för deras studie är dock att nuvarande fallpreventionsprogram enbart riktar in sig 

på bakomliggande fysiska faktorer som balans, styrka och gångförmåga men att de även borde ta 

upp psykosociala faktorer. En farhåga de har, och för fram argument för, är att vissa personer kan ta 

till sig informationen genom att reagera med ökad oro för fall. En konsekvens blir då att de ändrar 

sitt beteende så att både deras fysiska och sociala aktiviteter minskar trots att de genomgått ett 

fallpreventionsprogram. Andra personer tar istället till sig informationen och fortsätter att vara 

aktiva eller kanske till och med ökar sin aktivitetsnivå  som en konsekvens av de nya kunskaperna. 
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En tredje grupp fortsätter vara fysiskt och socialt aktiva men anpassar deltagandet efter sina 

förutsättningar. De personer som reagerar med ökad oro behöver bemötas annorlunda än de övriga 

vilket dagens fallpreventionsprogram inte tar hänsyn till (Laybourne et al, 2008). 

 

Mahler och Sarvimäki (2012) gjorde en fenomenologisk  intervjustudie med  fem äldre kvinnor om 

deras erfarenheter av fallrädsla i kontexten det dagliga livet. Att ramla var vanligt för kvinnorna och 

de beskrev hur ovärdigt det kändes när hemtjänsten kom för att hjälpa dem upp. Livet utanför 

bostaden beskrevs som en djungel och att ha hemmet som en bas var viktigt för kvinnorna. De 

vågade inte gå på gator eller trottoarer som var ojämna, de var jätterädda för att ramla. Ojämna 

trottoarer var inte bara ett konkret hot utan också en symbol för farorna där ute. En kvinna beskrev 

det som att ytterdörren var en tröskel till en farlig värld. Författarna sammanfattar sin studie med att 

äldre lever med en ständig rädsla för att ramla men att de har förmågor att hantera utmaningarna de 

ställs inför. De menar att den kvantitativa litteraturen ser på fall som något som går att förebygga. 

Deras kvalitativa studie visar att vissa fall går att förutse, men inte helt undvika, då personer väljer 

att inte begränsa sig.  De utför riskfyllda moment trots att de känner till riskerna. 

 

Lee, MacKenzie & James (2008) gjorde en fenomenologisk studie om rädslan för att falla samt hur 

fallrädslan uppstår hos äldre. Det är inte bara de fysiska konsekvenserna, som skador av ett fall, de 

är rädda för utan även för att framtiden ska förändras så att de ska bli mer beroende av hjälp från 

andra och behöva avstå från olika aktiviteter. De intervjuade i studien hade alla börjat att begränsa 

sin aktivitetsnivå, inte bara på grund av fallrädsla, utan även på grund av förändrat hälsostatus och 

ålderdom. De minskade på antalet fritidsaktiviteter och minskade på antalet promenader utomhus 

eller undvek att gå ut om de inte hade sällskap med sig. Alla deltagare ändrade sitt beteende efter ett 

fall och på grund av sin rädsla. De gjorde konkreta saker som att skaffa rollator, sätta upp 

ledstänger, möblera om i hemmet eller slutade gå i trappor när det var mörkt. Det  innebar också att 

de slutade med aktiviteter där de trodde att de skulle ramla. Någon slutade att dansa, en annan att ta 

promenader för motionens skull eller att gå till brevlådan för att hämta posten själv. De flesta i 

studien hade utvecklat sin fallrädsla efter att ha ramlat. De beskrev hur rädslan för att ramla alltid 

fanns i tankarna. Känslor som att man gör bort sig om man ramlar eller att man skulle hamna på 

särskilt boende var farhågor som beskrevs. Den vanligaste rädslan var att förlora sin självständighet 

och att tappa sina förmågor. Författarna anser att ytterligare forskning behöver göras inom området 

som rör äldre och deras rädslor för att ramla (Lee et al, 2008). 

 

För äldre är det viktigt med balansträning och styrketräning för att minska antalet fall. Även 

hembesök av arbetsterapeut för anpassning av bostaden minskar risken för fall om insatserna riktas 
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mot äldre högriskgrupper för fall. Senare forskning visar att det även är viktigt att jobba med 

intervention av själva fallrädslan (Karlsson, Vonschewelow, Karlsson, Cöster & Rosengren, 2013). 

I sin översikt visar Filiatrault et al. (2013) på studier där man kvantitativt undersökt rädslan för fall 

och där fallrädsla har skattats med instrument som Falls Efficacy Scale etc. Däremot finns inte mycket 

kvalitativ forskning om fallrädsla. Om hur de äldre mår efter ett fall, upplevelsen av att ha ramlat och 

hur det påverkar dem, om de är rädda för att ramla igen samt om de undviker att göra vissa aktiviteter 

och i så fall varför. Det är viktigt att i arbetet med rehabilitering och balansträning av äldre personer  

känna till vad rädslan får för konsekvenser i de äldres dagliga liv på ett djupare plan, mer än att de 

undviker att göra en viss aktivitet. 
 

 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva äldre personers egen erfarenhet av att uppleva rädsla för fall och 

dess konsekvenser. 

 
 

Metod 
Fenomenologi som filosofi 
Fenomenologi som filosofi utvecklades av Husserl under slutet av 1800-talet och har sedan 

utvecklats av olika forskare, bland andra Giorgi (1985) och Finlay (1999) så att fenomenologi kan 

användas som forskningsmetod. Giorgi själv är psykolog och har en psykologisk inriktning på 

fenomenologin han beskriver men han menar att metoden är så allmänt hållen att den kan appliceras 

även på andra områden som till exempel sociologi eller pedagogik (Giorgi, 2012). Grunden i 

fenomenologin är att gå till fenomenet självt (Giorgi, 1985) och få förstahandsuppgifter av 

erfarenheter och upplevelser från personer om hur det varit i just deras liv (Giorgi & Giorgi, 2008). 

Med fenomenologi försöker man beskriva personers erfarenheter och upplevelser av ett fenomen 

och man försöker hitta kärnan, det essentiella i fenomenet som studeras. Enligt Finlay (1999) finns 

det olika inriktningar på fenomenologin men de bygger alla på sex principer: 

 

1. Livsvärlden: Livsvärlden är världen som den levs och erfars av en person. Världen består av 

objekt runt oss som vi upplever och i denna värld upplever vi vår kropp, vårt jag och 

relationer. 

2. Beskriva framför förklara: Fenomenologin ska beskriva, inte förklara eller göra en djupare 

tolkning. Målet är att förstå mänskliga upplevelser. 

3. Fenomenologisk reduktion: Att försöka förstå världen som den ter sig för någon annan. 
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Forskaren ska hålla tillbaka sin egen förförståelse och antagningar för att förstå världen ur 

en annan persons vy. 

4. Ickedömande attityd: En individs uttryck ska accepteras och tas som värdefulla utan att 

fördömas. 

5. Acceptera att man tolkar utifrån sin roll: En persons kulturella och sociala bakgrund finns 

alltid med i bakgrunden och innebär att vi har en förförståelse som gör att vi kan förstå och 

verka i världen. 

6. Intentionalitet: Fenomenologin menar att en person och världen personen lever i inte kan 

separeras utan är sammanflätade. Världen är sådan som vi förstår och upplever den. Vi riktar 

vår uppmärksamhet mot något. 

 
 

Fenomenologi som metod 
I en fenomenologisk studie kan man antingen studera mångfalden och variationen i ett fenomen 

som fallrädsla eller så kan man studera själva essensen, kärnan i fenomenet fallrädsla. Den förra har 

en mer hermeneutisk tolkande anknytning medan den senare är mer beskrivande. I 

intervjusituationen försöker man få personen att komma med detaljerade beskrivningar av ett 

fenomen. Detta gör man genom att komma med följdfrågor till det personen berättar och bygga på 

det snarare än att ha färdiga frågor utifrån fasta områden eller teman. Vid en analys enligt 

fenomenologisk metod rör man sig från en helhet till delar och tillbaka till en ny helhet. De 

transkriberade intervjuerna är helheten som bryts ner till meningsenheter som man sedan arbetar 

med för att få fram essensen, en ny helhet (Friberg & Öhlen, 2013). 

 

För studien har fenomenologi enligt Giorgi (1985, 2008, 2012) och som utvecklats av Finlay (1999) 

följts. Giorgi (1985, 2008) beskrev först fyra steg att följa vid analysen men i en senare artikel 

(2012) har han även med ett femte steg, och det är dessa steg författaren i föreliggande studie följt: 

 

1. När texten är transkriberad läser man igenom allt för att få en känsla för helheten. 

2. Forskaren läser hela texten igen och när den ändrar karaktär gör man en markering. Det är 

helt upp till forskaren att avgöra var detta sker. Texten mellan två markeringar utgör en 

meningsenhet. 

3. Här jobbar forskaren med att skriva om texten för att tydliggöra det som den intervjuade har 

sagt. Fortfarande används till största delen den intervjuades egna ord. Målet med steg 3 är 

att göra det implicita mer explicit, tydliggöra det som inte sägs rätt ut. Ett annat mål i detta 

steg är att göra det situationsbundna mer generellt, det vill säga göra om vardagsspråket så 
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att det kan förstås ur ett psykologiskt perspektiv. 

4. Här tittar man tillbaka på det man skrivit om under steg 3 och gör en struktur av de 

erfarenheter som rör det fenomen man studerar. 

5. Strukturen är en hjälp för att förtydliga det insamlade datamaterialet så att man kan 

formulera en essens, det som kännetecknar det fenomen som studeras. 

 

Finlay (1999) beskriver hur man först gör en analys av varje enskild intervju och sedan jämför de 

olika intervjuerna och gör en analys av det generella. Hon beskriver en rad riktlinjer man som 

forskare hela tiden bär med sig genom analysen. Riktlinjerna för analys av en enskild intervju är att 

först sätta sig in i materialet för att få en känsla för helheten och därefter dela upp hela texten i 

meningsenheter. Man ska som forskare ta sig tid och dröja sig kvar i meningsenheterna för att förstå 

vad de betyder och vad de betyder för den intervjuade. För att hitta kärnan i det beskrivna behöver 

man reflektera kring texten och det kan man göra genom imaginative variations, det vill säga, man 

ställer frågor till texten genom att byta ut en detalj mot en annan och ser om det på nåt sätt förändrar 

innehållet. Till sist ger man namn till de teman som framträder och omformulerar texten. Detta görs 

med alla intervjuer var för sig. Härefter tar den generella analysen vid och forskaren letar efter 

kännetecken som finns i flera intervjuer och jämför dem för att hitta likheter och skillnader. Sedan 

sätter forskaren ord på det som är generellt och skapar teman av det essentiella. 

 

 

Deltagare 
Vid fenomenologisk metod är intentionalitet, att vi riktar vår uppmärksamhet mot något, ett viktigt 

begrepp. För att kunna beskriva det fenomen man vill studera är det av vikt att hitta personer med 

erfarenhet av just det man vill undersöka (Friberg & Öhlen, 2013). För att hitta rätt deltagare till 

studien gjordes ett strategiskt urval. Strategiskt urval innebär att personer med erfarenhet av det som 

studeras tillfrågas om deltagande. Ett annat syfte med strategiskt urval är att få en heterogen grupp 

av deltagare med avseende på till exempel ålder och kön. Det kan ge en större variation i 

beskrivningarna av det studerade fenomenet (Henricsson & Billhult, 2013). 

 

Ett urval av fem personer över 65 år gjordes. Både kvinnor och män, sammanboende eller 

ensamboende i ordinärt boende inkluderades och intervjuer genomfördes med dem utifrån nämnda 

syfte. För att säkerställa att de intervjuade uppfyllde kravet om fallrädsla gjordes urvalet bland 

personer som sökt sig till en rehabiliteringsmottagning för fallrädsla och balansträning. Urvalet 

gjordes även bland personer som jag eller någon kollega haft kontakt med på annat sätt i arbetet och 

där det framkommit rädsla för att ramla. Personer som uttryckt oro eller rädsla för att falla och som 
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uppfyllt övriga inklusionskriterier för studien tillfrågades först om de kunde tänka sig att bli 

intervjuade. De som svarade ja fick ett informationsbrev (Bilaga 1) och efter några dagars 

betänketid togs kontakt för att tillfråga dem om samtycke till deltagande. 

 

Inklusionskriterier förutom ålder över 65 år och att ha uttryckt rädsla för att ramla var att de 

tillfrågade kunde förstå och tala svenska. Deras fysiska status skulle vara sådan att de orkade 

genomföra en intervju som beräknades ta högst 30 minuter. Vidare skulle de ha en sådan kognitiv 

förmåga att de förstod frågorna och själva kunde berätta om sina egna erfarenheter samt även förstå 

syftet med studien och kunna ta beslut om att delta eller inte. Bedömning om de uppfyllde 

kriterierna för fysiskt status och kognitiv förmåga gjordes av författaren efter samtal med 

personerna och efter att ha fått information från de kollegor som hade kontakt med de berörda 

personerna. Personer tillfrågades om deltagande till dess att önskat antal intervjupersoner hade 

uppnåtts. Av de som kom att inkluderas i studien  hade alla upplevt minst ett fall under det senaste 

året. Deras aktivitetsförmåga varierade. Någon var beroende av stöd av närstående eller hemtjänst 

flera gånger dagligen för att klara aktiviteter i dagligt liv medan någon var i det närmaste helt 

självständig. I tabell 1 finns uppgifter om deltagarna. 

 

Tabell 1. Information om deltagarna i studien. 

Kön Ålder Boende Antal fall Tid sen 

senaste fall 

Hjälpmedel 

inomhus 

Hjälpmedel 

utomhus 

Kvinna 89 Ensamboende 8 st 6 månader Inget Rollator 

Kvinna 87 Ensamboende 7-8 st 1 år Krycka Rollator 

Man 86 Sammanboende 3 st 1-2 månader Inget Gåstavar 

Kvinna 74 Sammanboende 10-12 st 7 månader Inget Rollator 

Kvinna 75 Sammanboende 6-7 st 1-2 månader Rullstol Rullstol 

 

 

 

Datainsamling                                                                                                                  
Intervjuerna gjordes individuellt med utgångspunkt i fenomenologisk metod (Giorgi, 1985, 2008, 

2012; Finlay, 1999) . Frågorna (Bilaga 2) var av öppen karaktär där de intervjuade fick berätta och 

beskriva sin fallrädsla med fokus på sina egna erfarenheter och upplevelser. De uppmuntrades att 

berätta så detaljerat som möjligt. Utgångsfrågan var: Kan du berätta om din rädsla för att ramla? 

Därefter ställdes följdfrågor utifrån vad de intervjuade berättade och de blev olika från intervju till 

intervju. Exempel på följdfrågor var: Är det något särskilt du tänker kan hända? Du sa innan att du 
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brukade gå ut och ta promenader i skogen gör du fortfarande det? Är det någonting du undviker att 

göra just för att du känner dig osäker? För att trovärdigheten i insamlingen av data skulle bli hög var 

det viktigt att inte ställa ledande frågor utan att det blev de intervjuades egna erfarenheter som kom 

fram. Ett aktivt lyssnande var viktigt liksom det var viktigt att inte värdera det som sades. Detta för 

att den intervjuade skulle känna sig bekväm i att säga det den ville (Persson & Sundin 2013). Plats 

för intervjuerna valdes i samförstånd med de intervjuade. Det var av betydelse att intervjuerna 

genomfördes på en plats där intervjupersonerna kände sig trygga och där det inte förekom några 

störningsmoment. Samtliga intervjuer kom att genomföras i de intervjuades hem. Intervjuerna 

spelades in med diktafon och när en intervju var klar påbörjades en ordagrann transkribering. Ett 

par meningar som de intervjuade sade efter att diktafonen stängts av, lades också till den 

transkriberade texten. Dessa meningar skrevs ner inom en halvtimma efter besöket hos den 

intervjuade för att de skulle bli så exakta som möjligt. Transkribering av de första två intervjuerna 

påbörjades innan intervju tre och fyra genomfördes. Innan den sista intervjun gjordes hade de 

övriga intervjuerna transkriberats färdigt. Ingen analys hade dock påbörjats, utan det gjordes först  

när alla intervjuer var transkriberade. Intervjutiden varierade från 19  minuter – 32 minuter. Alla 

intervjuer genomfördes under veckorna 13-15, 2015. 

 

 

Dataanalys 
Som första steg i analysen bearbetades varje intervju för sig. Den transkriberade texten lästes först i 

sin helhet. Därefter gjordes en ny genomläsning där meningsenheter markerades i texten. Vissa 

meningsenheter kunde vara korta, det vill säga bestå av någon enstaka mening, medan andra var 

längre och kunde motsvaras av fem till sex meningar. De meningsenheter som inte svarade mot 

studiens syfte togs bort medan de övriga sorterades in i ett nytt dokument. Texten till 

meningsenheterna skrevs om så att själva innebörden i det sagda blev tydligare och mer allmän men 

den bestod även här i huvudsak av de intervjuades egna ord. Meningsenheter som verkade uttrycka 

liknande upplevelser placerades tillsammans i grupper och gavs övergripande arbetsrubriker. När 

detta var gjort med samtliga intervjuer lästes alla meningsenheter som valts ut igenom ännu en 

gång. Vid denna genomläsning sorterades ytterligare några meningsenheter bort då de inte ansågs 

svara mot studiens syfte. Ytterligare en anledning till att detta gjordes var för att få en mer likvärdig 

bedömning av meningsenheterna från de olika intervjuerna. Efter att ha läst några intervjuer och 

funderat på meningsenheterna utifrån syftet blev jag säkrare på detta efter hand. Därför gjordes en  

andra bedömning av om meningsenheterna verkligen svarade mot syftet Meningsenheterna från 

samtliga intervjuer klipptes in i ett dokument och gavs olika färgmarkeringar. Därefter jämfördes 

meningsenheterna från de olika intervjuerna och kategorier skapades av de meningsenheter som 
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bedömdes uttrycka liknande upplevelser. 

 

När teman eller kategorier skapas behöver de inte vara strikt avgränsade. Tvärtom är det en styrka 

om det i en kategori ryms data som är tvetydiga och ibland motsägelsefulla (Finlay, 1999). 

Författaren till en fenomenologisk studie har stor frihet att välja hur resultatet presenteras (Giorgi, 

1985). Om det är en intervjustudie där fem personer intervjuats, kan man välja att presentera 

resultatet som fem separata beskrivningar eller som ett sammanhållet resultat där alla fem intervjuer 

ingår (Giorgi, 1997). I denna studie presenteras ett sammanhållet resultat i övergripande kategorier. 

Strävan har varit att varje kategori ska innehålla en kärna som uttryckts av flera av de intervjuade 

men att de även ska kunna ge exempel på upplevelser som kan verka motsägelsefulla eller visa på 

ambivalens hos de intervjuade. För att exemplifiera och levandegöra kategorierna innehåller 

beskrivningarna rikligt med citat från de intervjuade. 

 

 

Etiska överväganden 
I Etisk kod för arbetsterapeuter (2012) står att arbetsterapeuter som deltar i forskningsarbete ska se 

till att deltagande personers intressen sätts först och att man är skyldig att följa de lagar och etiska 

regler och riktlinjer som finns. För att säkerställa god etik i arbetet utgår man från de fyra 

aspekterna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som 

nämns i god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). Etiskt godkännande har inhämtats från 

Forskningsetisk kommitté, Hälsohögskolan Jönköping, Dnr: 15:4/2015 03 17. 

 

I denna studie löpte deltagarna låg risk för fysisk skada då det var en intervju som genomfördes på 

en plats som de intervjuade själva valt. Informationskravet tillgodosågs genom att de tillfrågade fick 

både ett brev (se Bilaga 1) samt muntlig information om studien. De gavs möjlighet att ställa frågor 

först vid tillfrågande om deltagande och även i samband med att samtycke till att delta i studien 

inhämtades. Några av deltagarna var kända av undersökaren från tidigare behandlingssammanhang.  

Det kan innebära att de kände att det var svårare att tacka nej till studien på grund av den relation vi 

därmed hade. Å andra sidan kan det ha inneburit att de kände sig tryggare i intervjusituationen 

eftersom det de berättade i flera fall rörde deras vardag och privatliv. Författaren var tydlig med att 

det inte på något sätt skulle påverka deras framtida kontakter med mig eller någon kollega om de 

valde att tacka nej till att delta eller valde att avbryta deltagandet. Under någon intervju framkom 

känsliga saker som berörde deltagaren och gjorde denne ledsen och då litade jag till min drygt 15-

åriga erfarenhet som arbetsterapeut i hanterandet av situationen. Alla uppgifter om de intervjuade 

har behandlats konfidentiellt. Resultatet kommer endast att användas för den här studien 
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(Kjellström, 2013). 

 

Ett av inkluderingskriterierna var att de skulle ha en god kognitiv förmåga och förstod innebörden 

av att delta i studien och att de gjorde det utan att känna sig tvingade. Den grupp som intervjuades 

kan ses som sårbar då de har olika funktionshinder men då det är just deras upplevelser som 

studerats skulle det inte ha gått att intervjua några andra. Ett etiskt övervägande var att värdera 

behovet av ny kunskap kontra deltagarnas hälsa och intresse (Kjellström, 2013). Både Lee (2008) 

och Filiatrault et al. (2013) skriver i sina studier att ytterligare forskning inom området behövs. 

Resultatet kan även komma de intervjuade själva samt framtida patienter till gagn genom ökad 

kunskap för professionen inom området fallrädsla. Det är också viktigt att inte utesluta sårbara 

grupper från forskning. Genom att inkludera även äldre och sårbara finns en möjlighet att förbättra 

deras levnadsvillkor (Kjellström, 2013). 
 

 

Resultat 

Under analysen av de äldre personernas beskrivningar av den egna erfarenheten av att uppleva 

rädsla för fall och dess konsekvenser framträdde tre huvudkategorier. Oro för konsekvenserna av 

ett fall med subkategorierna  Att bli liggande och Att skada sig. Strategier för att undvika fall  

med  subkategorierna  Att alltid ligga steget före, Att minimera riskerna och Att undvika 

aktiviteter. Den tredje huvudkategorin är Saknad. I presentationen av resultatet kommer 

kategorierna och subkategorierna användas som rubriker och underrubriker. 
 

 

Oro för konsekvenserna av ett fall 
I intervjuerna framkommer att det finns tankar och en oro kring vilka konsekvenserna av ett fall kan 

bli. Det kan vara konsekvenser  på kort sikt som att bli liggande utan att kunna ta sig upp själv men 

det är också konsekvenser om vad som kan hända på längre sikt. Man kan slå sig illa och skada sig 

vid fallet och därefter inte kunna klara sig som tidigare. Alla fall leder dock inte till fysiska skador 

men ett fall kan ändå ge upphov till rädslor. Att ha ramlat, oavsett om man skadat sig eller inte, ger  

många tankar och rädslor kring vilka konsekvenserna skulle kunna bli av ett framtida fall. 

 

Att bli liggande 

Det framkommer genom intervjuerna att de äldre upplever en rädsla för att inte komma upp själva 

utan att de kan bli liggande på golvet hemma utan möjlighet att kalla på hjälp. De känner sig 
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orörliga i kroppen och konstaterar att kommer man ner på golvet så kommer man inte upp själv. 
 

... du vet jag är lite kraftig och så fullkomligt orörlig, kommer jag ner på golvet  

då kommer jag inte upp, det bara är så. Tror inte man tänker på att man gör illa  

sig inte utan just det där att tänk om jag ramlar och inte kommer upp. 
 

Tankar kring att bli liggande förstärks genom att man hör talas om andra som ramlat och blivit 

liggande. Det kan vara en äldre granne som ramlat upprepade gånger och samtidigt slagit sig 

ordentligt och blivit liggande länge utan att kunna tillkalla hjälp. Ibland står det i tidningen om 

någon som blivit liggande på golvet utan att någon upptäckt det. En reflektion som görs i samband 

med detta är att det idag är svårt att komma in hos varandra. I många flerbostadshus är det 

porttelefoner nere vid ytterdörren och lägenhetsdörren hålls låst. Även för ambulans kan det vara 

svårt att komma in om man ligger på golvet och inte kan svara på telefonanropet. När hjälpen väl 

kommit in i trappuppgången är det inte säkert att man kan röra sig så mycket att man kan ta sig fram 

till ytterdörren för att öppna åt dem om man ligger på golvet. Att ha lämnat ut en nyckel till någon 

granne man har bra kontakt med är ett sätt att komma runt detta. God kontakt med grannar eller 

andra närstående som man pratar med dagligen är ett sätt att minska rädslan och risken för att bli 

liggande länge. 
 

...och det är ju det man läser om också ibland att folk blir liggande. 

   Så att såna där saker det  kommer på en ibland när man vinglar till. Att man kan bli 

 liggande... 
 

 

 

Att skada sig 

En asfalterad trottoar eller ett hallgolv kan vara hårt att ramla på. Ibland hinner man heller inte med 

att parera ett fall varför det kan bli handlöst utan möjlighet att ta emot sig. Rädslorna kan komma 

när man behöver göra något som inte kan vänta och det inte går att invänta hjälp. Det kan vara att 

flytta något i bostaden eller bära något otympligt från ett rum till ett annat med båda händerna 

upptagna utan möjlighet att använda en krycka eller kunna ta stöd av dörrkarmar. 

 

Den gången jag störtar där kommer jag nog slå ihjäl mig för det är hårt (…) 

 och det är den största rädslan jag har. 

 

Att ramla och slå sig så man skadar sig är en rädsla som delas av flera intervjuade. Det är inte 
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nödvändigtvis att det ska göra ont som utgör den största farhågan. Utan rädslan består i att skada sig 

så att man behöver mycket hjälp i hemmet för att kunna bo kvar. Det innebär att okända människor 

kommer flera gånger per dag för att hjälpa till med det mest basala. Erfarenheter av att vara eller 

tidigare ha varit tillfälligt funktionshindrad och rullstolsburen gör att tanken på att hamna i en sådan 

situation i framtiden framkallar fallrädsla. Tanken på att ramla och ådra sig en höftfraktur ger då 

upphov till konkreta rädslor för att inte kunna klara toalettbesök själv, vara utlämnad åt andra, inte 

kunna göra de aktiviteter man vill. Upplevelsen av den rädslan beskrivs så här: 

 

Den dagen jag kommer kunna gå igen så kommer jag nog vara ännu mer  

rädd för att ramla för jag känner hur begränsad jag är i allting (…) så den  

dagen jag kommer kunna gå igen så tror jag att jag kommer vara rädd för  

nu har jag sett konsekvenserna. 

 

Det framkommer även beskrivningar där man inte nämner att bli liggande eller att skada sig som en 

konsekvens som oroar. Istället beskrivs att det är jobbigt att det ofta kommer fram så många som 

ska hjälpa till. Även om intervjupersonerna är tacksamma för att få hjälp upp så skulle det räcka 

med att en eller två personer kommer fram. När det kommer fram flera stycken har de också ofta 

väldigt bråttom med att hjälpa en att komma upp. Helst vill de intervjuade ta det lite lugnt när de 

ramlat och känna efter hur de mår. Därefter vill de gärna försöka ta sig upp själva innan de får hjälp. 

Här finns även en koppling till att undvika vissa platser där det finns mycket folk då rädsla finns att 

ramla om många ser det. 
 

 

 

Strategier för att undvika fall 
Att planera inför en aktivitet eller förflyttning genom att alltid följa vissa rutiner, eller att använda 

sig av en strategi för att minimera risken för fall, är ett par sätt att hantera den rädsla som upplevs av 

de intervjuade. Detta kan göras oavsett funktions- eller aktivitetsnivå och kan röra allt från basala 

aktiviteter som att resa sig från en stol till att hantera miljön i mer komplexa situationer när man rör 

sig bland andra människor ute på stan. 

 

Att alltid ligga steget före 

Att inte ha bråttom och att ligga steget före är a och o. På kvällen planeras för natten. En hallampa 

lämnas tänd om man skulle behöva gå på toaletten och kryckan ställs där den ska stå. Den ska vara 

lättåtkomlig från sängkanten så att det går att nå den redan när man sitter. Istället för att använda 

skor med snöre införskaffas skor med kardborrband för att inte behöva stå framåtböjd alltför länge 
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när skorna ska tas på. När man böjer sig ner går det inte heller att bara göra det som tidigare utan 

man måste tänka sig för. 

 

...nu får man ju tänka sig för, att man har någonting att hålla sig i. Ja det  

är svårt det här. 

 

Telefonen är väldigt viktig när det handlar om att ligga steget före. Den ska finnas lättåtkomlig 

tillsammans med viktiga telefonnummer om något händer. Antingen har man en mobiltelefon som 

fungerar överallt eller också får man ha flera bärbara telefoner. Ibland finns en motvilja till att alltid 

behöva bära med sig telefonen men det är ändå något som görs för säkerhetens skull.   

 

Det är ju ett aber också att man måste ha telefonen med sig, va fasen ska  

man behöva hålla på och hänga telefonen runt halsen, det blir såna tankar 

 man får. 

 

När det ringer är det lätt att känna en stress att svara snabbt och att skynda sig fram till telefonen. 

Då ökar sannolikheten för att inte hinna tänka sig för som vanligt och risken att ramla är större. Ett 

sätt att lösa detta om man inte har mobiltelefon är att placera ut bärbara telefoner på olika ställen i 

bostaden som kök, vardagsrum och sovrum för att aldrig ha långt till närmsta telefon. 

 

...går jag på toaletten tar jag med mig den där (bärbar telefon). För mig  

själv skrattar jag för jag tycker det är lite larvigt men jag gör det ändå. 

 

Det ovanstående citatet är exempel på vad som kan göras i hemmet men planering krävs även 

utomhus. Intervjupersonerna går inte alltid närmsta vägen till affären för de har lärt sig att det finns 

en annan lättare eller säkrare väg där trottoaren är avfasad eller där de kan undvika trappor. På 

ställen där det går att undvika blir det en rutin att ta en särskild väg som de vet fungerar. Går de på 

nya ställen där miljön inte är känd och kommer till ett ställe där det ser svårt ut att gå funderar de 

över om det kan finns någon annan väg i närheten som är lättare. Även här finns motstridiga tankar 

hos de intervjuade. Trots att de planerar och tänker efter för att vara ett steg före framkommer det  

att rädslan finns med dem hela tiden. Samtidigt känner intervjupersonerna att de helst vill kunna 

släppa tankarna på det. Ett par exempel på det här: 

 

För jag tycker inte att man ska behöva gå omkring och vara rädd, men  

det kommer automatiskt. Jaa... det (rädslan för att ramla) kan man inte gå 
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och tänka på för då skulle man väl ramla i ett kör. 

 

Att minimera riskerna 

I många situationer som uppstår dagligen har de intervjuade skapat strategier för att hantera sin 

fallrädsla och minimera riskerna. Rädslan är någonting som de bär med sig hela tiden vare sig de 

vill eller inte. Det beskrivs hur tankarna ständigt finns där och att det tvingar dem att vara extra 

uppmärksamma. Att vara på sin vakt ständigt och jämt är dock inte lätt. Bara en sån sak som att resa 

sig ur soffan och gå några meter över vardagsrumsgolvet till köket kan bli riskfyllt om man inte 

tänker sig för. 

 

...den där tanken om att man ska ramla den finns ju nästan jämt. Man tänker  

på mattkanter och annat. Allt sånt där det är precis som att det är inbyggt. 

...jag måste tänka hela tiden, förut så gjorde man ju bara saker och ting 

 utan att...man kunde tänka på annat. 

 

Att träna in nya sätt att röra sig på och att skapa ett medvetande kring var riskerna finns är något de 

tränar med rehabiliteringspersonal men även tänker på själva. Trots att tankarna finns med nästan 

hela tiden är det lätt att glömma ibland och det kan räcka med en kort stund för att en risksituation 

ska uppstå. Sitter det inte helt i ryggmärgen att man ska tänka efter är det lätt att av gammal vana 

göra som man gjort tidigare. Några exempel på hur de själva beskriver det. 

 

Nu ska jag gå ut där eller där, det är knepigt att göra det, väldigt  

knepigt att gå och tänka på det hela tiden. Såna där grejer gör man och 

 mycket gör man utan att tänka på det, man är van att klara sig själv, 

 man är van att röra sig och sen helt plötsligt är det stopp. Och det tar 

 tid innan det går in... 

 

Just att hela tiden behöva se sig för och tänka på att göra likadant är återkommande.  Ett exempel är 

att varje gång man reser sig från en stol göra på samma sätt. Börja med att vrida sig runt, sitta still 

en liten stund för att sen resa sig upp och i stående hitta balansen innan man fortsätter. Ett annat sätt 

att minimera riskerna är att medvetet gå med fötterna lite mer isär än vanligt. Ofta fungerar det bra 

att göra på samma sätt i miljöer som är välkända och som inte ändras. Till exempel i den egna 

bostaden där man är van att röra sig går det bra och de kan då medvetet alltid lyfta på fötterna vid 

mattkanterna. Då kan det bli en vana som sätter sig som de inte behöver fundera så mycket över. I 

nya miljöer eller om det ligger saker på golvet som inte brukar vara där är det svårare. Utomhus är 
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det också mer oförutsägbart och där krävs ett aktivt tänkande på hur man gör. Trottoarer och 

trottoarkanter är ett par exempel som är svåra att undvika om man går utomhus och där de måste 

tänka sig för. 

 

Och sen gatusten och trottoarkanter ute förstår du är väldigt bra  

att fastna i, så då går man och stirrar ner i gatan. Jag måste tänka  

på var jag är. För om jag går till exempel ute och ska ner från en  

trottoarkant (…) då måste jag tänka mig för (…) om jag inte tänker  

mig för utan bara kliver ut (…) om inte foten får tag i botten där nere 

 då ramlar jag ser du. 

 

 

Att undvika aktiviteter 

De intervjuade vågar inte lita på kroppen längre. Huvudet säger en sak men det är inte säkert att 

kroppen reagerar som den gjort tidigare vilket leder till rädsla och osäkerhet. Det kan handla om 

situationer man är i dagligen. Som att stå vid diskbänken och vända sig snabbt om, för att ta något i 

kylskåpet eller lägga något på en annan bänk. Saker de alltid kunnat göra tidigare men som inte 

längre fungerar utan risk för att ramla. Rädsla för att gå baklänges är en annan sak som 

framkommer. Att känna rädsla när man går baklänges innebär svårigheter att sätta sig på en stol och 

behöva ta ett par steg bakåt för att komma intill stolen. Det framkommer att lusten till att röra på sig 

har försvunnit på grund av den här osäkerheten. Även om det under intervjuerna kommer fram flera 

saker de slutat med eller saknar att göra är det inte alltid lätt för dem att komma på detta. På en rak 

fråga om det  är något de slutat göra eller om det är något de saknar att göra blir ett par av svaren 

först nekande: 

Nja, så långt har det väl inte gått riktigt.”Nej det är det nog inte.” 

 

Att inte våga lita på sig själv och hur den egna kroppen fungerar innebär i vissa fall också att man 

inte vågar lita på andra. Det får till följd att de undviker att gå där det är mycket folk. 

 

Många människor som går får för sig att nu vänder jag och så vänder  

dom och så är rollatorn långt före va, så man får hela tiden (…) titta  

var man går. Man kan ju inte titta så här (gå och samtidigt vrida på huvudet)  

på det för då får jag stanna och titta för jag törs inte gå för jag måste hela tiden 

 se vad jag har framför mig. 
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Upplevelsen av inte kunna lite på andra uppstår även i andra situationer. Att sitta i rullstol och bli 

skjutsad av en taxichaufför till och från en bil där det innebär att rullstolen körs ut i gatan eller över 

trottoarkanter ger känslan att om stolen skulle välta kommer man ramla ur den utan att själv kunna 

göra något alls åt det. Även vid promenader utomhus då någon skjuter rullstolen framför sig 

infinner sig känslan av att vara utlämnad. När man kommer till en backe finns risken att den som 

kör stolen kan tappa den utan möjligheten att själv kunna få stopp på den. Rädslan kan också vara 

riktad åt andra hållet, att man orsakar en olycka genom att någon annan ska gå på ens rollator och 

ramla. Vissa rädslor är också beroende av hur man bor och var utrymmen som tvättstuga och andra 

faciliteter finns. Även om de intervjuade är rädda för en sak så väljer de ibland att göra det ändå. 

Man trotsar rädslan genom att gå i trappor även när man är rädd för det. 

 

Trappor vill jag inte gärna gå i. 

 

Ibland finns möjligheten att undvika det man är rädd för, till exempel en trappa, genom att gå en 

annan väg. Om den alternativa sträckan är längre och tar längre tid att gå framkommer det att de 

ibland väljer att gå i trappan trots sina rädslor inför det. 

 

Jag är rädd när jag går nerför. Tänker att nu missar jag ett trappsteg. 

...när jag kommit upp, precis som att jag känner att nu, nu brakar det bakåt 

 (…) bara känslan att man ska ramla. 

 

 

Saknad 
En tydlig kategori som framträder är de intervjuades upplevelse av att sakna något de tidigare utfört 

men som de nu på grund av rädsla för att ramla inte längre gör. Det kan vara en saknad av en 

specifik aktivitet men också en saknad av att inte våga röra kroppen på ett visst sätt som får 

konsekvenser i flera olika aktiviteter. De specifika aktiviteter som nämns är att gå i skogen, cykla, 

bära sitt barnbarn, röra sig så att man blir trött och dansa. Om att gå i skogen sägs bland annat 

följande: 

 

 ...det är det bästa jag vet, det finns ingen bättre terapi än att gå och  

lulla i skogen. (…) Det är tyst. Du kan gå i dina egna tankar. (…) Så  

jag saknar att lulla i skogen, jag får bara titta på den. 

 

Här beskrivs saknaden av själva skogspromenaden men saknaden rymmer även saknaden av att 
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kunna plocka svamp. Att inte längre kunna cykla är en aktivitet som saknas mycket. Efter att ha 

cyklat omkull för ett par år sedan är rädslan för detta för stor men det är en aktivitet man hela tiden 

blir påmind om. Det är många som cyklar och så fort man går ut blir man påmind om det genom 

andra som cyklar: 

 

De cyklar förbi mig alla människor. 

 

Att inte kunna bära sitt barnbarn är en stor saknad som framkommer. Att inte våga göra det på 

grund av rädslan för att eventuellt ramla samtidigt som man bär barnet innebär också en känsla av 

att inte ha kunnat vara så nära sitt barnbarn som man velat. Det har inte gått att vara själv med 

barnet när det var mindre och det har heller inte gått att hoppa in som barnvakt när det varit sjukt. 

 

Nej det är inget roligt. Jag försökte en gång, (…) då tog jag och lyfte  

upp honom men jag var tvungen att lämna ifrån mig honom direkt. Jag  

tänkte, gud om jag ramlar med honom. 

 

Har man tidigare i sitt liv varit mycket i farten och idrottat och varit van vid att ta ut sig och bli trött 

kan en saknad uppstå när man inte längre vågar det. Om man har haft en god kondition är det inte 

roligt när konditionen försämras på grund av att man slutar ta promenader ute för att man känner sig 

så osäker när man går. Osäkerheten är inte alltid enda orsaken till att inte komma ut på promenader 

utan även en partners sjukdom kan spela in. Till exempel om man haft som vana att ta dagliga 

promenader tillsammans så kan det bli svårare att komma sig för att gå ut om man inte har sällskap. 

Dans är också en aktivitet som nämns som saknad och som inte längre utförs på grund av fallrädsla.   

Även om själva danstillställningen är rolig då det är en social aktivitet där man pratar med andra och 

lyssnar på musiken tillsammans, är det inte samma sak att sitta bredvid och titta på som att kunna 

dansa själv. 

 

En annan typ av saknad är att inte våga röra kroppen som tidigare. Det finns en saknad efter att inte 

kunna böja sig ner eller sträcka sig efter något av rädsla för att antingen ramla eller att inte komma 

upp om man går ner på knä. 

 

ställde mig på tå och böjde mig framåt. Och så ramlade jag åt sidan. 

 

En konsekvens till detta är att inte komma åt saker som står i skåp eller lådor nere vid golvet eller 

högt upp i köksskåpen. Konsekvenserna av detta går att lösa på olika sätt, till exempel att möblera 
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om i skåpen för att nå det som används ofta utan att behöva sträcka sig. Istället för att ställa in alla 

köksredskap i skåp så får fler saker stå framme på bänkarna. Ibland får de intervjuade ge sig till tåls 

och lita på hjälp från någon annan som kommer på besök och kan plocka fram det som behövs. En 

griptång är ett hjälpmedel som kan vara till nytta om man inte själv når ner för att plocka upp något 

från golvet. Putsa fönster framkommer också under intervjuerna som en aktivitet som är saknad att 

kunna göra själv men som är svår när man inte kan eller vågar sträcka sig. För att göra det krävs 

ofta också att man ska kunna klättra upp på en stol eller stege. 

 

 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Det idealiska är att låta analysen av en intervju pågå under flera veckor. Görs analysen för snabbt 

finns en risk att resultatet blir ytligt då det behövs tid för att kategorierna ska träda fram. Faran är då 

att forskarens egna tankar träder fram för mycket vid bildandet av kategorierna.  Det bästa är också 

om man kan göra färdigt analysen av en intervju innan man går vidare med att göra nästa intervju. 

(Finlay, 1999). På grund av den tid det skulle ta samt svårigheterna med att kunna planera för när 

intervjuerna då skulle kunna genomföras gjordes samtliga intervjuer under två veckor. Från det att 

sista intervjun var gjord fanns det fem veckor kvar till att genomföra analys och skriva resultat och 

reflektera över om resultatet var giltigt för att studien skulle bli färdig i tid. Hade mer tid funnits 

kunde undersökaren lagt ytterligare arbete till att  jämföra meningsenheterna från de olika 

intervjuerna som kunde lett till att andra kategorier hade framträtt. 

 

I en fenomenologisk studie är det viktigt att det är deltagarens egna upplevelser som kommer fram 

så att intervjuaren kan se världen ur dennes perspektiv. Det är bra om den intervjuade kan berätta 

detaljerat utan att intervjuaren styr med ledande frågor (Giorgi, 1985; Finlay, 1999). Här upplevdes  

en svårighet i hur mycket intervjuaren skulle styra för att få detaljerade svar. En del av de 

intervjuade pratade gärna mycket och gav detaljerade beskrivningar  medan andra var  mer fåordiga 

och behövde stöd av fler frågor för att delge sina berättelser. I en fenomenologisk studie vill man nå 

en variation av hur ett fenomen kan upplevas och ett sätt är att låta personer med olika bakgrund 

komma till tals. Det som ska undersökas kan ibland vara svårt att sätta ord på och det viktiga är att 

ställa följdfrågor till det den intervjuade säger utan att föra in sina egna tankar i frågorna (Friberg & 

Öhlen, 2013) Därmed är svaren från de fåordiga inte mindre viktiga, varför det i vissa intervjuer 

behövdes fler frågor och följdfrågor än i andra. Inklusionskriterierna sade inget om hur verbala 

deltagarna skulle vara. Det hade varit svårt att bedöma ett sådant kriterium och nu gjordes 
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bedömningen att allas svar var lika mycket värda. Det var heller inte så att den längsta intervjun 

eller de med flest ord gav mest till resultatet. Den längsta intervjun tidsmässigt innehöll fler 

utvikningar till saker som inte rörde ämnet, medan ett par av de kortare innehöll mycket som var av 

värde för studiens syfte. 

 

Under intervjun låg hela tiden fokus på att ställa öppna frågor. Vid transkribering av texten kunde 

jag se att även ledande frågor ställts. Vid granskningen av meningsenheterna granskades dessa 

uttalanden på samma sätt som det övriga som framkom  under intervjun. Om bedömningen gjordes 

att dessa uttalanden var den intervjuades egen upplevelse togs de med i resultatet. Vid ett par 

tillfällen svarade den intervjuade endast jakande eller nekande på en ledande fråga utan att 

formulera någon egen upplevelse. Dessa svar togs inte med i resultatet då det inte var säkert att det 

var den intervjuades egen upplevelse utan endast ett resultat av en ledande fråga. Vid ett par av 

intervjuerna framkom det även  information efter att själva intervjun avslutats och diktafonen 

stängts av. Här borde intervjuaren ha ställt frågan om det var okej att använda även denna 

information vilket dock inte gjordes. Sättet det sades på, att de kom på ytterligare en sak och då det 

inte vara uppgifter av privat karaktär, gjorde att intervjuaren ändå inkluderade detta i resultatet. 

 

Inom fenomenologin studerar man hur något upplevs och erfars (Friberg & Öhlen, 2013) varför det 

är en lämplig metod för att söka svar på äldre personers egen erfarenhet av att uppleva rädsla för fall 

och dess konsekvenser. Insamling av data kan göras på olika sätt men det vanligaste är intervjuer 

med öppna frågor (Friberg & Öhlen, 2013). En semistrukturerad intervju hade kunnat ge bra svar 

men då hade min egen förförståelse spelat en större roll och berättelserna hade blivit mer påverkade 

av vilka frågor som ställts. En fördel med dessa öppna frågor med följdfrågor som styrdes av 

tidigare svar var att det kom fram beskrivningar som inte först var tydliga. På en första öppen fråga 

saknade till exempel några av de intervjuade inte någon aktivitet de tidigare gjort men när frågan 

kom indirekt via en följdfråga längre fram i intervjun kunde en saknad efter något framkomma. Det 

framkom flera exempel där svaren var motstridiga och tvetydiga. I en fenomenologisk studie vill 

man beskriva olika aspekter av ett fenomen (Friberg & Öhlen, 2013). Därför finns i resultatet dessa 

motstridiga beskrivningar med för att visa att det inte är svart eller vitt hur man upplever rädslan för 

fall och dess konsekvenser. Det minskar även risken för att min egen förförståelse speglar resultatet 

eller jag letar uttalanden som stämmer överens med mina kunskaper och erfarenheter. Det är 

kunskaper och erfarenheter från mitt mångåriga arbete som arbetsterapeut med äldre. Förförståelse 

innebär att vi har kunskaper om ämnet som ska studeras redan innan studien påbörjas. Vi bär med 

oss värderingar och erfarenheter från tidigare utbildning och händelser i livet (Priebe & Landström, 

2013). Intervjuarens förförståelse kan även ha påverkat i positiv riktning, genom att den underlättat 



 

27 
 

att hitta rätt frågor som gett informativa och detaljerade svar. 

 

Min handledare med erfarenheter av ämnet gerontologi har läst resultatet och kommit med 

kommentarer under hela processen. Det är viktigt för en studies trovärdighet att resultatet läses av 

någon annan (Wallengren & Henricson, 2013). För att öka trovärdigheten ytterligare hade en 

kollega eller annan person med erfarenhet av arbete med äldre personer med fallrädsla kunnat ta del 

av resultatet innan publicering. I datainsamling och dataanalys beskrivs detaljerat och steg för steg 

hur processen från datainsamling till färdigt resultat gått till. Det finns även rikligt med citat för att 

visa läsaren hur kategorierna bildats (Elo & Kyngäs, 2008). Detta höjer studiens trovärdighet och 

bekräftelsebarhet. Då antalet intervjuade i studien är fem personer är möjligheten att överföra 

resultatet till att gälla andra äldre med fallrädsla begränsat. Det styrks dock av att till viss del 

stämma överens med tidigare gjorda studier. Resultatet från en kvalitativ studie kan enligt 

Danielson (2013) överföras till en grupp människor i en liknande kontext. 

 

 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att beskriva äldre personers egen erfarenhet av att uppleva rädsla för fall och dess 

konsekvenser. Resultaten i den föreliggande studien stämmer till viss del överens med tidigare 

gjorda studier (Lee et al, 2008; Mahler & Sarvimäki, 2012). Tidigare kvalitativa studier om 

fallrädsla har också använt fenomenologisk metod men haft delvis annorlunda intervjumetoder, 

semistrukturerad intervju respektive narrativ intervju. Dessa studier är utförda i Australien 

respektive Danmark, och jag bedömer att förhållandena för deltagarna i dessa studier är jämförbara 

med dem i Sverige och för deltagarna i föreliggande studie. 

 

En svårighet vid analysen var att bedöma om de intervjuade avstod från att göra en aktivitet på 

grund av fallrädsla eller på grund av nedsatt fysisk funktionsförmåga. Likadant om de strategier de 

använde sig av för att hantera svårigheterna var en konsekvens av rädslan för att ramla eller ett sätt 

att hantera en funktionsnedsättning. Bedömningen är att det är en kombination av både rädsla och 

funktionsnedsättning, och att det kan vara svårt även för den intervjuade själv att i vissa lägen göra 

en skillnad mellan dessa. 

 

Oron för konsekvenserna av ett fall beskrivs i föreliggande studie framförallt som en rädsla för att 

bli liggande och inte komma upp själv. Förmodligen förstärks den genom att man läser om andra 

som blivit liggande eller att man hör talas om en granne som blivit liggande länge. Oron beskrivs 

också som en rädsla för att skada sig vid ett fall så att man inte kan klara sig hemma längre eller 
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behöva få hjälp med basala saker som toalettbesök. Lee et al. (2008) fann i sin studie att de rädslor 

som mest sattes i samband med ett fall var att förlora sin självständighet och att inte kunna bo 

hemma längre. Inte heller i deras studie beskrevs någon oro för smärta i samband med fallet. Mahler 

och Sarvimäki (2012) skriver att deltagarna ramlade men rädslorna som framkom hos dem var inte 

främst att bli liggande och inte kunna komma upp. Där beskrivs istället en känsla av ovärdighet i att 

behöva hjälp av hemtjänstpersonal för att komma upp. I föreliggande studie verkar rädslan mer 

ligga i att inte veta om eller när hjälp kommer. 

 

De strategier för att undvika fall som beskrivs i resultatet innebär att alltid ligga steget före och 

planera för kommande natt, tänka efter så man inte gör några oplanerade rörelser. När man går ute 

väljer man om möjligt bort ojämnheter och försöker hitta lättare vägar. Ofta finns rädslan för att 

ramla i tankarna hela tiden och man lär sig att hantera det genom att utföra en aktivitet på samma 

sätt. Vågar man inte längre lita på att kroppen reagerar som tidigare undviks vissa aktiviteter till 

exempel att gå där det är mycket folk. Ibland trotsar man dock rädslan och gör saker som att gå i 

trappor trots rädslan inför detta. Mycket av detta, samt andra strategier, framkommer i en tidigare 

studie (Lee et al, 2008). Man går mindre utomhus än tidigare. De äldre ordnar för sig inför natten så 

att saker som kan behövas ställs i ordning på kvällen. En annan strategi är att ta det försiktigt och se 

sig för när man sätter ner fötterna. Det kan innebära att göra saker långsammare, exempelvis när 

man reser sig ur sängen. Resultatet i deras studie stämmer här väl överens med föreliggande studie, 

vilket talar för att det kan vara på det sättet. Andra strategier som beskrivs är att möblera om i 

bostaden så att man har något att hålla sig i, alternativt ge plats för att kunna gå med rollator. Precis 

som i föreliggande studie nämns rädslan för ojämna trottoarer hos Mahler och Sarvimäki (2012). 

Mahler och Sarvimäki (2012) beskriver utemiljön som en djungel de intervjuade är rädda för röra 

sig i, och precis som i föreliggande studie är trottoarer och trottoarkanter något som ger rädsla. Då 

utemiljön nämns hos Mahler och Sarvimäki (2012), Lee et al. (2008) och i föreliggande studie, bör 

det gå att sluta sig till att den ger upphov till oro hos äldre personer med fallrädsla. I föreliggande 

studie var telefonen ett viktigt redskap och används som en strategi för att ligga steget före om 

något skulle hända. Telefonen nämns inte i någon av de övriga studierna men i studien av Mahler 

och Sarvimäki (2012) används en larmknapp på motsvarande sätt för att ge en känsla av säkerhet. 

Larmknappar, kopplade till en larmcentral, att bära med sig runt hals eller handled, finns även i 

Sverige men det var inget som framkom i den föreliggande studien. 

 

Saknad var ett fynd i föreliggande studie. Dels finns en saknad efter specifika aktiviteter som att gå 

i skogen, cykla, dansa bära barnbarn, röra sig så att man blir trött men också en saknad på grund av 

att man inte vågar röra kroppen som tidigare. Enligt Lee et al. (2008) var de flesta på det stora hela 
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nöjda med den mängd aktiviteter de deltog i men alla hade börjat begränsa antalet aktiviteter de 

engagerade sig i. Orsaken till det var inte enbart rädsla för fall, utan även försämrat hälsotillstånd, 

eller att ens partner avlidit. Aktiviteter som man minskat på var till viss del samma som det fanns en 

saknad efter i den här studien. Att dansa, gå motionspromenader, kliva upp på en stol eller stege 

men även att resa och gå till brevlådan undveks. Enligt artikeln är det dock inte förknippat med 

någon saknad. Inte heller i artikeln av Mahler och Sarvimäki (2012) beskrivs någon upplevelse av 

saknad på ett direkt eller uttalat sätt. Indirekt går det att läsa in en saknad efter att kunna klara sig 

självständigt i hemmet. Det finns även ett hopp om att rehabilitering kan göra det möjligt att gå 

utomhus igen vilket inte gjorts på länge. Saknad som en konsekvens av rädsla för fall och dess 

konsekvenser är alltså ett fynd som de tidigare kvalitativa studierna inte beskriver i sina resultat. 

 

Då antalet intervjuade i studien är fem personer är möjligheten att föra över resultatet till andra 

äldre begränsat även om det styrks av att till viss del stämma överens med tidigare gjorda studier 

(Lee et al, 2008; Mahler & Sarvimäki, 2012). Det går ändå att peka ut nya kunskaper som kan 

komma yrkesverksamma arbetsterapeuter och fysioterapeuter till godo. Det är lätt att se äldre som 

en homogen grupp men i själva verket blir vi mer och mer olika ju äldre vi är. Att utgå från ett 

aktivitetsfokus när vi har patienten framför oss är viktigt. Det funktionella åldrandet innebär att det 

inte bara är sjukdomar eller biologiska förändringar som påverkar vår hälsa. En persons möjlighet 

att kunna nå sina mål, att klara av en viss aktivitet, påverkar dennes känsla av välbefinnande 

(Fristedt, 2013) Om man är rädd för att bära sitt barnbarn kommer den rädslan att minska efter 

genomgången balansträning? Man behöver fastställa om det är rädslan som är det man behöver 

jobba med, om det är balansen eller både och. Går det att hitta ett annat sätt vara nära sitt barnbarn? 

Ett sätt är att utgå från PEO-modellen (Fristedt, 2013) och göra en bedömning om var svårigheterna 

ligger och hur målet, att klara av en viss aktivitet, kan nås med insatser inom olika områden. Arbetet 

kan pågå parallellt med insatser rörande person (P), balans och samtal kring fallrädsla, anpassning 

av miljön (E) eller aktiviteten (O) i sig. Olika yrkeskategorier kan behöva involveras för att 

resultatet ska bli optimalt. En annan modell att kunna utgå ifrån är International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF) (Socialstyrelsen, 2003). ICF kan användas som modell vid 

kommunikation mellan vårdgivare men även som ett verktyg för kliniker vid behandling inom till 

exempel rehabilitering. I ICF beskrivs samspelet mellan person och omgivning och hur det påverkar 

en persons aktivitetsutförande och känsla av delaktighet. Till viss del är det här något som de 

intervjuade i föreliggande studie gör. De har sökt hjälp för sin fallrädsla på en 

rehabiliteringsmottagning. De anpassar miljön de rör sig i och där de är rädda för att falla genom att 

möblera om. Aktiviteten i sig ändras och de gör på ett annat sätt när de använder en griptång eller 

skor med kardborrband. Här kan vi alltså som rehabiliteringspersonal se patienten ur ett holistiskt 
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perspektiv och att olika komponenter som funktioner, aktivitet och delaktighet inte går att se som 

isolerade begrepp utan att de hänger ihop (Fristedt, 2013). 

 

 

Slutsats 
Slutsatserna som kan dras av studien är att äldre personer med fall i anamnesen har en rädsla för fall   

och dess konsekvenser. Det finns en oro för att bli liggande och att skada sig så att de inte ska 

kunna klara sig hemma vilket resulterar i att aktiviteter undviks. En saknad efter aktiviteter som de 

inte längre kan eller vågar utföra finns. Rädslan är något som de bär med sig och som finns i deras 

tankar en stor del av tiden. Även om de hittar strategier för att hantera rädslan och minimera 

riskerna för fallolyckor är detta något vi behöver ta upp med och fråga våra patienter om. Det är 

viktigt att utreda och bedöma patienten utifrån ett holistiskt perspektiv (Fristedt, 2013). Att prata 

med dem om deras vanor, roller och mål för att kunna arbeta parallellt med de olika komponenter 

som påverkar deras rädsla och de konsekvenser som rädslan ger är viktigt för ett bra resultat. 

 

Det skulle vara intressant med en framtida studie som beskriver känslan av delaktighet hos äldre 

personer med fallrädsla. Ett annat intressant område som rör fallrädsla hos äldre är hur 

sammanboende respektive ensamboende beskriver fallrädslan. I föreliggande studie var en person 

rullstolsburen och det skulle vara intressant med en studie där äldre rullstolsburna personer får 

beskriva sin fallrädsla. 
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Bilaga 1 
 
Information om intervju angående oro för att ramla. 
 
Jag heter Daniel Säll och är legitimerad arbetsterapeut sedan 1999. Nu vidareutbildar jag mig vid 
Hälsohögskolan i Jönköping och ska skriva en uppsats för min magisterexamen. 
 
Många människor oroar sig för att ramla. Man är rädd för vad som kan hända och vilka 
konsekvenserna kan bli om man ramlar. I min uppsats kommer jag skriva om rädslan och oron som 
kan finnas och om den påverkar vardagslivet. 
 
Jag kommer göra intervjuer med fem personer. Vid intervjun kommer jag ställa frågor om oron för 
att ramla och om det påverkar din vardag på något sätt. Plats för intervjun kommer vi tillsammans 
överens om. Intervjuerna görs en i taget och kommer ta cirka 30 minuter. 
 
Ingen obehörig får läsa dina svar och de är bara åtkomliga för mig som gör intervjun. Resultatet 
kommer presenteras i min examensuppsats. All information som kan kopplas till någon person 
kommer att ändras och inga namn eller platser kommer finnas med. 
 
Om ett par dagar kommer jag ringa dig och fråga om du kan tänka dig att bli intervjuad. Att delta är 
helt frivilligt. Du kan också när som helst avbryta intervjun utan att förklara varför. 
Studien har blivit godkänd av Hälsohögskolans etiska råd. 
 
 
 
Ytterligare upplysningar om uppsatsen kan lämnas av mig Daniel Säll eller av min handledare: 
Daniel Säll 
Telefonnummer: 070 – 225 3580 
E-mailadress: sada1309@student.hj.se   
 
 
Min handledare heter Irene Ericsson och är universitetslektor på Hälsohögskolan i Jönköping. 
Telfonnummer: 036 - 101326 
E-mailadress: erir@hhj.hj.se 
 
 
 
 
 
 
Daniel Säll   Irene Ericsson 
 
 
________________  ________________ 
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Bilaga 2 
 

Frågeguide: 
 
Kan du berätta om din rädsla för att ramla? 
 
Uppmuntra de intervjuade att berätta så detaljerat som möjligt. Ställ följdfrågor som inleds med: 
Vill du berätta mer om...? 
Det var intressant, kan du beskriva hur...? 
På vilket sätt upplever du...? 
Du säger att...hur tänker du kring det? 
 
Ställ inga ledande frågor. 
Värdera inte det som sägs. 
 
 
Bakgrundsfrågor: 
Hur gammal är du? 
Bor du själv eller är du sambo? 
Har du ramlat någon gång? Kan du uppskatta hur många gånger du ramlat? 
Var det längesedan du ramlade? 
 
 


