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Abstrakt 

Fallskador orsakar 3,5 miljoner dödsfall i  världen. Forskning visar att  det 
finns  över  400  identifierade  riskfaktorer  vid  fallolyckor.  I  Europa 
förolyckades  även  fler  äldre  människor  på  grund  av  fall  än  vad  som 
förolyckades i trafiken. I Sverige har de äldres andel i befolkningen ökat. 
Idag är 1,6 miljoner människor 65 år eller äldre, vilket beräknas fortsätta att 
öka till följd av att medellivslängden stiger. Till följd av den ökade åldern 
ökar antalet  fallolyckor och framför allt  hos äldre män. Antalet  män som 
vårdats på sjukhus efter ett fall har ökat med 22 procent under de senaste tio 
åren sett till Norrbottens län. Syftet med studien var att ta reda på vad äldre 
män  har  för  syn  på  och  erfarenheter  av  fall  och  fallolyckor.  I  studien 
användes  kvalitativ  metod.   Datainsamling  genomfördes  med  tre 
fokusgrupper  varefter  dataanalys  gjordes  med  kvalitativ  innehållsanalys. 
Resultatet visade att fall var något som kunde relateras till ålder, att fallet 
kunde vara orsakat  av individen själv,  oförsiktighet,  ouppmärksamhet och 
sjukdom. Tre riskfaktorer som studien kom fram till var: rädsla, den åldrande 
kroppen  och sinnena.  Rädsla  är  något  som kamoufleras  och gör  att  man 
hindras från att göra vardagliga ting. Den åldrande kroppen blir stel och styv 
men ung i sinnet. Användandet av progressiva glasögon och bakomvarande 
sjukdom har betydelse. Slutsatsen som kan dras från studien är att definition 
av fall och fallolyckor måste synliggöras för att öka medvetenheten. Att satsa 
på  generell  information  när  det  gäller  fallolyckor,  sett  till  risker  och 
konsekvenser  riktade  till  de  yngre  pensionärerna  och  att  från  hälso-  och 
sjukvården  satsa  på  information  och  anordna  skolor  gällande  fallteknik 
istället för hembesök vid 80-års ålder, vilket inte uppskattades, då deltagarna 
ansåg att den åldern var för sent att göra något preventivt arbete. 

Nyckelord: Fokusgrupp, äldre män, fallprevention, kvalitativ innehållsanalys
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Med stigande ålder ökar risken att falla, vilket enligt Close, Lord, Menz och Sherrington 

(2005) är en vanlig orsak till att äldre personer skadar sig och uppsöker sjukvård. Några av de 

flest förekommande symtomen hos äldre individer är dålig balans och yrsel som kan bero på 

eller åtföljas av svimning. Enligt Rubenstein, (2006) ökar risken för yrsel kraftigt med 

stigande ålder. Även gångmönstret förändras då äldre individer har sämre balans, får stelare 

och mindre koordinerad gång. Stegen blir kortare och gången mer oregelbunden (Rubenstein, 

2006). Fall kan definieras som en händelse där personen oavsiktligt hamnat på marken eller 

golvet oavsett om personen skadats eller ej. Denna definition innebär att det inte bara räknas 

när personen snubblar eller halkar utan även när denne glider ned på golvet eller rullar ur 

sängen (Hjalmarsson & Andersson, 2009, s.13; Masud & Morris, 2001).

Fallskador orsakade år 2002, ca 3,5 miljoner dödsfall i världen, i höginkomstländerna i 

Europa förolyckades även fler äldre människor på grund av fall än vad som förolyckades i 

trafiken (Lindstrand et al., 2006, s. 221-222). I Sverige har den äldres andel i befolkningen 

ökat och beräknas fortsätta att öka till följd av att medellivslängden stigit och att stora 

årskullar nu når pensionsåldern (Folkhälsorapporten, 2009). Antalet människor som vårdats 

på sjukhus efter ett fall har för kvinnor ökat med 6 procent och för män ökat med 22 procent 

under de senaste tio åren. I Norrbottens län har totalt 478 män och 919 kvinnor vårdats på 

sjukhus efter ett fall under år 2010, ökningen är störst bland männen. En ökning på totalt 16 

procent under de senaste tio åren (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 

2010).

Män och kvinnors fall är olika när det gäller var de faller vilket också är årstidsberoende. 

Kvinnor faller oftast inomhus och männen faller utomhus, män faller oftast vintertid och 

kvinnor mest under sommaren (Berg, Alessio, Mills & Tong, 1997; Horton, 2006). I studien 

av Rosengren och Karlsson (2011) framkommer att äldre män faller hälften så ofta som äldre 

kvinnor vilket inte visade sig i studien Berg et al. där männen var procentuellt jämställda med 

kvinnornas fall. Studier (Hartholt et al., 2012; Stevens & Dellinger, 2002; Petridou et al. 

2008) bekräftar att dödligheten bland män efter ett fall har ökat och att nivåerna nu liknar 

kvinnornas. Det bekräftas även av Rosengren och Karlsson (2011) som menar att när männen 

väl faller så blir konsekvensen oftast allvarligare.

Bland de yngre pensionärerna är handledsfrakturer vanligast, medan höftfrakturer oftast 

drabbar de allra äldsta (Folkhälsorapporten, 2009). Forskning (Yardley, Bishop, Beyer, Hauer, 
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Kempen, Piot-Ziegler, Todd, Cuttelod, Horne, Lanta & Holt, 2006) som gjorts bland äldre 

personer i sex Europeiska länder visade att deltagarna i studien förnekade att de riskerade att 

falla. Studier (Close et al., 2005; Stel, Smit, Pluijm & Lips, 2004) beskriver fysiska skador 

som kan uppkomma till följd av ett fall så som exempelvis frakturer, blåmärken, 

muskelskador och smärta. Ett fall medför stort lidande, både fysiskt och psykiskt hos dem 

som faller. Studier (Kong, Lee, Mackenzie & Lee, 2001) beskriver att det psykosociala 

lidandet kan yttra sig som bland annat maktlöshet och rädsla. Det bekräftas även av Delbaere, 

Crombez, van Haastregt och Vlaeyen (2009) genom att de personer som faller värderar 

upplevelsen av fallet. I vissa fall kan ett fall tolkas som en katastrof, vilket leder till en ond 

spiral som ytterligare ökar risken att falla genom att undvika sådana aktiviteter som kan 

orsaka fall.

Forskning (Hjalmarsson & Andersson, 2009; Masud & Morris, 2001; Oliver, Hopper & Seed, 

2000) visar att det finns över 400 identifierade riskfaktorer vid fallolyckor. Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) har därför infört ett kvalitetsregister, kallad Senior Alert, för 

att fånga upp och synliggöra olika områden. Trots de satsningar som gjorts, exempelvis i 

nationella riktlinjer och Senior Alert, ökar fallolyckorna. Studier (Halvarsson, Olsson, Farén, 

Pettersson & Ståhle, 2011; Rosengren & Karlsson, 2011) visar att interventioner som anpassas 

individuellt kan ge effekt för att minska riskerna för framtida fall och förebygga rädsla för att 

falla. När befolkningen blir allt äldre och genomsnittsåldern ökar så lyfts folkhälsan fram och 

dess prevention blir i fokus då frågan blir mer aktuell. Enligt Folkhälsoinstitutet (FHI, 2010) 

blir det allt viktigare för äldre personer att få relevant information när det gäller fallolyckor 

eftersom det medför stora risker och konsekvenser för den som drabbas. 

Det är angeläget att satsa hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande i och med att den ökade 

andelen äldre kommer att ställa stora krav på samhället och dess resurser. Att främja, bevara 

och stärka det friska hos de äldre gör så att behovet av vård och omsorg skjuts upp och att 

funktionsnedsättningarna kommer senare i livet (Folkhälsoinstitutet, FHI, 2010). 

Forskning visar att ett sätt att minska framtida fallolyckor handlar att, från vårdens sida, 

kunna individanpassa de interventioner som görs. I kliniskt arbete är det lika viktigt arbeta 

förebyggande när det gäller fall, likväl som att ta hand om en persons fallrädsla och 

omhändertagande vid ett konstaterat fall. Genom att göra detta kan fallskador motverkas. 

Trenden visar att fallolyckor ökar hos män och förväntas ökas ännu mer. Det är därför viktigt 
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att ta reda på vilken syn och erfarenheter som äldre män har. Frakturrisken hos män är något 

som också måste uppmärksammas då även de drabbas av osteoporos och därmed har en ökad 

frakturrisk likt kvinnor (Åkesson & Holmberg, 2006).

Syfte
Syftet var att studera äldre mäns syn på och erfarenheter av fallolyckor, kunskap som kan 

bidra till utveckling av interventioner som förebygger fall.

Dessa frågeställningar har använts:

• Vilka kunskaper har äldre män om fallolyckor och dess konsekvenser?

• Vilka riskfaktorer kan de se? 

• Vilka förebyggande åtgärder uppfattar männen att det kan göras för att undvika fall?

Metod
Studien är en kvalitativ studie med manifest ansats. En semistrukturerad intervjustudie 

genomfördes i tre fokusgrupper och intervjumaterialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys.

Urval
Ett strategiskt urval gjordes baserat på inklusionskriterierna; män, 70 år och äldre, eget 

boende, utan vård- och samhällshjälp. Rekrytering av deltagare skedde genom ett första 

utskick till pensionärsorganisationens (PRO) korrespondenter i Norrbotten samt till intresse-/ 

byaföreningar i fyrkanten området. Då svarsfrekvensen var låg, skedde drygt två veckor 

senare ytterligare ett utskick (påminnelse), till samma intresse-/ byaföreningar och 

korrespondenter. Efter det togs det telefonkontakt med dem som först svarat. Det resulterade i 

en fokusgrupp med 4 manliga deltagare. Därefter togs kontakt med PRO kontoret för att få 

ytterligare tillgång till deltagare. Genom administratören fick författarna muntlig information 

om eventuella deltagare som skulle kunna vara intresserade att delta. Kontakt skedde via 

telefon för att fråga om de ville vara med i den aktuella studien. Det resulterade i ytterligare 

två fokusgrupper, den ena bestående av 4 män och den andra 3 män. Totalt tre fokusgrupper 

med 11 stycken deltagare. Deltagarna var i åldern från 69 till 82 år, medelåldern var 74, 1 år.
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Datainsamling
Fokusgruppsintervjuer användes som datainsamlingsmetod. Enligt Wibeck (2010, s. 25) är 

fokusgruppsintervjuer en teknik inom forskning som används när data samlas in genom ett 

ämne som bestämts av forskaren. I gruppen har deltagarna något gemensamt, det kan vara 

ålder, kön, erfarenheter (Kitzinger, 1995; Polit & Beck, 2012, s. 537- 538). Då deltagarna 

samtalar om frågeställningarna för studien kan de individuellt framföra åsikter, lyssna till 

andra och fylla på med sina åsikter och erfarenheter och så breddas perspektivet på ämnet. 

Trots att det är få deltagare i varje grupp kan interaktionen mellan deltagarna belysa en mängd 

perspektiv på de frågor som diskuteras. Denna intervjuform skapar delaktighet som oftast 

uppskattas av deltagarna. En annan fördel är att denna intervjuform är billig och lätt att 

genomföra och kan enkelt formas för att passa till de aktuella frågeställningar som finns 

(Kitzinger, 1995). Intervjuformen fokusgrupper har författarna använt för att på så sätt få en 

liten grupp av människor att tala om sin syn och erfarenhet gällande ett förbestämt område.

I fokusgrupperna användes ett semistrukturerat frågeformulär (Polit & Beck, 2012, s. 538; 

Ruff et al, 2005). Deltagarna fick innan intervjun en kort ämnesorientering kring ämnet. 

Intervjuguide användes under träffarna (bilaga 4). Semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågor ansågs lämplig att använda då forskarna vet vad de vill fråga men inte kan förutsätta 

svaren som fås. För att underlätta medverkan i studien och för att deltagarna skulle känna sig 

bekväma och trygga genomfördes intervjuerna i en lokal där deltagarnas hade sin 

gemensamma samlingspunkt (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 538). Intervjun spelades in med 

bandspelare och block och penna användes för fältnoteringar. Båda författarna var närvarande 

vid gruppintervjuerna varav en agerade som moderator/ledare och den andra skötte 

bandspelare, förde fältnoteringar och kontrollerade tiden. Tiden för intervjuerna varierade 

mellan fokusgrupperna men höll sig tidsmässigt mellan 30 – 60 minuter. Tiden kunde endast 

uppskattas då det enligt Ruff et al. (2005) är antalet frågor som styr tiden, detta beroende på 

de svar som erhölls (Nyström & Edström, 2004). Ljudupptagningarna från intervjuerna 

lyssnades igenom och därefter transkriberades intervjuerna ut ordagrant och gemensamt av 

båda författarna.

Analys av data
Kvalitativ innehållsanalys användes vilket innebar att de utskrivna intervjuerna lästes igenom 

flera gånger för att fånga helheten. Textenheter som motsvarade respektive forskningsfråga 

extraherades. Dessa textenheter kondenserades sedan, vilket innebar att korta ned 
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textenheterna i sitt omfång utan att förlora kärnan vilket resulterade i tre huvudkategorier: 

Kunskap om fall, riskfaktorer för fall och fallprevention. Textenheterna bildade sedan 

underkategorier, utifrån likheter och skillnader i innehåll, detta kom att ske i olika steg till 

dess att kategorierna inte längre gick att sammanföra (Graneheim & Lundman, 2004). Totalt 

blev det nio stycken underkategorier, Huvudkategori kunskap om fall, gav två stycken 

underkategorier: synen på fall och konsten att falla. Huvudkategori riskfaktorer för fall tre 

stycken underkategorier: rädsla, rörelseapparaten och sinnena. Huvudkategori fallprevention 

fick fyra underkategorier: att tänka efter före, att kunna utföra eller inte, attityder till  

hjälpmedel och information från sjukvården. 

Etiska överväganden
Innan studien påbörjades godkändes studien av etiska gruppen vid Institutionen för 

hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Enligt Polit och Beck (2012, s. 152-153) är en av 

de viktigaste etiska principerna att inte orsaka deltagarna någon skada. Ett etiskt resonemang 

användes i rapporten dels genom att resonera etiskt och dels genom reflektion under studiens 

gång. De fyra forskningsetiska principerna gällande information-, samtycke-, konfidentialitet- 

och nyttjandekravet har använts i studien (Vetenskapsrådet 2002). Informerat samtycke 

erhölls av de tilltänkta deltagarna innan fokusgruppsintervjuerna. All information som kunde 

härröra till deltagarna avkodades genom att namnge deltagarna med löpande nummer, 

exempelvis  man 1, man 2 etc. Genom att avkoda bevakas därmed sekretess och 

konfidentialitet (Polit & Beck, 2012, s. 156-157). Vid datainsamlandet har bandinspelning 

skett och fältanteckningar gjorts vilka transkriberades. Det insamlade materielen har inte varit 

åtkomligt för andra genom att data avkodats och låsts in för obehöriga. Efter godkännande av 

examinator förstörs all data. Detta informerades till deltagarna genom muntlig och skriftlig 

information (bilaga 1-3). Efter att deltagarna fått information om frivilligheten att delta och att 

kunna avbryta om man själv ville genomfördes intervjuerna. Sekretessen var något som 

författarna poängterade, med tanke på att det i diskussioner som uppkommer kan komma 

sådant som en person kanske inte vanligtvis skulle ha sagt. Författarna hade som ambition att 

lyssna in deltagarna och var under intervjuerna empatiska och undersökande (jmf. Trost, 

2010).



9

Resultat
Resultatet presenteras med utgångspunkt från de skapade huvudkategorierna och tillhörande 

underkategorier med beskrivande text och belyses med citat utifrån intervjutexterna.
Tabell 1: Översikt över huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier
Kunskap om fall Synen på fall

Konsten att falla

Riskfaktorer för fall Rädsla
Rörelseapparaten
Sinnena

Fallprevention Att tänka efter före 
Att kunna utföra eller inte 
Attityder till hjälpmedel
Information från sjukvården

Kunskap om fall 
Kunskap om fall innehåller två underkategorier: Synen på fall och konsten att falla.

Synen på fall

Deltagarna i studien hade inte någon klar definition av ordet fall. För dem var fall när de 

ramlade från taket, från stolar eller olycksfall på grund av sjukdom. Några deltagare uttryckte 

att fallolyckorna skedde i hemmet, i köket, vid klättring på stege inom- och utomhus, vid 

vinterväglag, vid mörker och dålig belysning, samt lösa mattor och i duschen. Deltagarna 

beskrev att; ett fall kan hända fort och komma när de minst anar det och när de har bråttom. 

Fall beskrevs som något de själv orsakade och kunde bero på åldern då det är lättare att falla 

nu jämfört med när de var yngre, att de inte sett sig för, inte tänkt sig för eller skulle ha tagit 

det lugnare, men det kunde även vara relaterat till någon sjukdom. Deras egna erfarenheter 

när det gäller fall var att när de snubblat och ramlat och varit på en lägre nivå, hade inte det 

uppfattats som ett fall. För deltagarna innebar ett fall att de skadat sig. Deltagarna uttryckte att 

det gäller för dem själv att erkänna att de är äldre och behöver bli mer försiktiga när det gäller 

fallolyckor. En deltagare uttryckte att:

“ Åldern har betydelse för om ett fall har inträffat (och man har 
skadat sig) annars har man ramlat och stött i något, inte slagit  
och gjort sig illa”
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Konsten att falla

Deltagarna i studien beskrev behovet av att kunna falla på rätt sätt för att inte slå sig. Att 

reflexmässigt ta emot sig vid fall ansågs inte vara det bästa, utan deltagarna visste att de skulle 

låta kroppen följa med i fallet. Däremot visste de inte hur de skulle göra det och efterfrågade 

en kurs i att lära sig falla och ta emot sig, innan kroppen blev för stapplig. En deltagare 

beskrev reflexen vid ett fall: 

”Men då det gäller att ramla och så eller halka… då är det ju så 
att ofta så är reflexen är ju att slänga ut armen och ta emot och  
så bryter du av armen”

En annan deltagare menade att risken för skada kunde undvikas genom att bli mer medveten 

och använda sin kropp vid fall, vilket beskrevs på följande vis:

”Det kanske gör mindre skada om du niger… låter kroppen 
ramla ned där…”.

Riskfaktorer för fall 
Riskfaktorer för fall innehåller tre underkategorier: Rädsla, rörelseapparaten och sinnena.

Rädsla

Deltagarna samtalade kring rädsla, det fanns en ökad medvetenhet om risken att falla. Det 

hade med åldern ökat, exempelvis en höjdrädsla eller rädsla för sådant de inte gjorde varje 

dag.  De uppfattade att det ökade risken för dem att falla. En deltagare beskrev rädslan för 

saker som han inte gör varje dag, det fanns en medvetenhet om att han kunde ramla vilket 

gjorde honom rädd:  

”… det blir en medvetenhet att jag kanske kan ramla, och så 
kommer den där rädslan för att ramla … och då blir det… ja,  
rädsla finns ju för just för saker och ting som man inte kanske just  
gör vardagligt… ”

Rörelseapparaten 

Majoriteten av deltagarna uttryckte att benstomme och gångstil hade betydelse när det gällde 

olika orsaker till fall.  Deltagarna ansåg att de riktigt gamla gick med korta hasande steg. En 

deltagare beskrev en jämförelse mellan yngre och äldres gångstil:

”Är det därför... jag höll på att säga… äldre… men… om vi säger  
riktigt äldre … går så här[visar små hasande steg]… går korta  
steg. Vi går ju långa steg… vi yngre”
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Majoriteten av deltagarna ansåg sig vara yngre när det gällde gångstilen, de gick med långa 

steg vilket gjorde att de inte hade samma risk för fall. Vidare diskuterades hur de gick i upp- 

och nedförsbacke beroende av kroppens balans och årstid.  Det var viktigt, ansåg deltagarna, 

att tänka på hur de satte ned foten och gjorde jämförelser genom att använda hela foten och 

sätta ned hela foten först. Vilket beskrevs på följande sätt av en deltagare:

”Nej men just hela foten i backen för det har man ju sett att du 
halkar undan fort då du går som vanligt med hälen först i  
backen... Men sätter du då hela foten då har du ju trycket rakt  
ner… på foten. Men du har ju mycket bättre balans om du har 
hela foten i backen…”

Deltagarna ansåg att aktivitet var en viktig aspekt i åldrandet. Motion som exempelvis 

gymnastik, träna koordination och balans var något som de ansåg hade betydelse för kroppen 

och dess uppbyggnad.  Det framkom att kroppsvikten och benstommen hade betydelse för 

fallets utgång och skadans art. Hälften av männen ansåg att en kraftig benstomme på en 

mager kropp förhindrade skada vid fall. Merparten ansåg dock att en tyngre kroppsvikt gjorde 

mer skada vid ett fall och det kunde bero på att fallet blir tyngre när de landar. Resultatet 

visade att deltagarna hade åsikter om stelhet, styvhet och vighet. De kände sig unga och kunde 

utföra vad som helts trots sin ålder. Kroppens vighet minskade med åldern, de blir stelare och 

styvare vilket gör det lättare för dem att falla. Vilket uttrycks på följande sätt: 

”Det blir frakturer när man inte är lika vig som tidigare...”… i  
den här åldern är man ung i tanken men kroppen är stel och styv  
och man tror sig vara Tarzan trots sin ålder…” 

Sinnena

Samtliga deltagare diskuterade kring hur viktigt synen var för dem och för att undvika 

fallolyckor. De sa att balansen blev sämre och likaså fokuseringen vid synfel, användandet av 

progressiva glasögon gör att det kan bli ett missuppfattat avstånd som orsakar fallet. Ett fall 

kunde även bero på att de inte var lika uppmärksamma som förr och beskrev att synen hade en 

väsentlig del i risken att falla, vilket en deltagare beskrev på följande sätt:

”Jo, just det… på tal om synfel… jo, men just det här med 
progressiva glasögon… när man börjar med det… hur många 
gånger har man inte snubblat och missat ett trappsteg… va… det  
är ju… avstånd… innan man lärde sig det…”
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Balansen var något som togs upp av flertalet deltagare. Exempel som vid av- och påklädning 

som att stå på ett ben när byxorna ska tas på gör att fallrisken ökar säger de, och att de 

upplevde att de faller lättare nu än förr. Genom att ta det lugnt de första minuterna vid 

uppstigandet minskar fallrisken, vilket deltagarna anser har tagit flera år att lära sig. Att lyssna 

på kroppens signaler, vara medveten om yrsel var något som kom fram i resultatet. Sjukdom 

som stroke påverkade fallrisken. En deltagare beskrev besvären med balansen:

”… det där med balansen, de… man lever med den här 
förändringen hela tiden… när jag skall ta på mig jeansen och stå  
på ett ben… är en balansakt. Eller när jag skall sätta på mig 
strumporna, skall jag sätta mig ner…”  

Fallprevention
Fallprevention innehåller fyra underkategorier: Att tänka efter före; att kunna utföra eller inte; 

attityder till hjälpmedel och information från sjukvården.

Att tänka efter före 

Samtliga deltagare pratade mycket om hur fall kunde undvikas. Det var viktigt att tänka sig 

för innan de gjorde något, att se sig för och ta det lugnt, vara noga med att få fäste och att 

stödja sig. Deltagarna ansåg att om de tänkte på risken att falla, kunde risken orsaka ett fall. 

Genom att tänka till för att förhindra fallolyckor talade en deltagare om: 

“ Att ha en reträttväg uttänkt för att minimera risker och undvika 
dödsolyckor”
 

Deltagarna ansåg att användning av halkskydd/broddar som täckte hela skon vid halt väglag 

vintertid gjorde att de inte föll. Deltagarna föreslog även att mattor i hemmet skulle tas bort, 

de ansågs vara rena fällan. Resultatet visade även att deltagarna insåg vikten att öka 

medvetenheten genom att tänka på eventuella konsekvenser innan de exempelvis klev upp 

och skulle fixa något, att tänka på rehabilitering efter skada då de blivit handikappad för 

någon/några månader och då behöver hjälp. Personer i deltagarnas omgivning hade ramlat och 

skadats och aldrig blivit sig lik igen.  En deltagare uttryckte följande angående ett fall:

”… om man utsätter sig för eventuell olycka, det ju är  
rehabilitering. Om du bryter en hand eller ben, då är du 
handikappat i någon/några månader, då kan du inte göra något… 
jag har sett de som slagit i huvudet, de har aldrig blivit  
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människor igen… bara på grund av att de ramlat de kan bli en 
ordentlig smäll faktiskt…”

Att kunna utföra eller inte

Majoriteten av deltagarna hade uteslutit vissa fritidsintressen. En deltagare hade fått sluta med 

utförsåkning, och en annan berättade att vistelse på höga höjder inte längre var något för 

honom. En tredje nämner att allt som hade med rörelse att göra har han fått slutat med på 

grund av en dålig balans, han ville inte riskera ett fall. Majoriteten av deltagarna nämnde och 

pratade om vad de uteslutit och en deltagare gav sin syn på saken och uttryckte:

”Jag måste sätta en [ålder] gräns för när jag ska sluta med 
något…” 

I resultatet framkom några tankar om användandet av cykel. Flertalet deltagare tyckte att de 

”nya” cyklarna var opraktiska för både de yngre och äldre jämfört med de ”gamla” cyklarna. 

En deltagare nämnde att för varje år som gick blev det besvärligare att ta sig upp på en cykel 

varpå en annan deltagare poängterar att byta cykel, att använda sig av herrcykel på sommaren 

och vintertid av damcykel. En deltagare uttryckte att det var ett nederlag att använda sig av 

damcykel. 

Sex deltagare diskuterade om att andra sade till dem vad de fick göra och inte göra, 

exempelvis att inte klättra upp på en stege, vistas på höga höjder. En deltagare hade en 

anhörig som bevakade honom. Att ta det lugnt och inte ha bråttom uttryckte en deltagare att 

han fick höra från sin fru medans en annan fru hade åsikter när det gällde användning av skor. 

En annan deltagare berättade om uppmaningen om försiktighet vid klättring. 

En deltagare uttryckte att varje gång han tvingades be om hjälps så kändes det som ett 

nederlag, då det betydde att han måste erkänna att han blivit gammal. En annan deltagare 

menade att han hade fått lära ett nytt sätt att klä på sig, vidare nämnde deltagaren hur bra det 

var att få tips och krav på sig som patient gjorde att han hade alternativ att välja när det gällde 

den hjälp och de hjälpmedel som fanns till hands. 

Attityder till hjälpmedel

Samtliga deltagare i alla fokusgrupper talade om hjälpmedel som de visste fanns, både 

praktiska och tekniska lösningar. Diskussion i grupperna handlade mycket om personliga 
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uppfattningar och erfarenheter när det gällde hjälpmedel som stod till buds. De pratade bland 

annat om cykelhjälm, rullatorer, att använda sig av säkerhetslina vid höga höjder och 

egenhändigt uppfunna hjälpmedel som en deltagare berättade blev hans räddning vid ett fall. 

Det rörde sig om att använda sig av ett snöre runt halsen där mobiltelefonen var fastsatt. Efter 

fallet ville han delge övriga deltagare i gruppen och andra att tappa glasögonen gör att man 

inte ser så bra och därför svårt att ta sig upp och leta efter mobilen i någon ficka, om den finns 

med och berättade vidare att vid fallet hade han möjlighet att ringa efter hjälp, då mobilen var 

lättillgänglig och på detta sätt blev det hans livräddning:

”… nu har jag senilsnöre här som ni ser… Och det är för att det  
räddade mig den gången… för jag tog mig ju inte upp för  
glasögonen for ju… och sen så då såg man ju inte något… men 
den här… han satt ju kvar … ringde jag upp… du måste komma 
och hjälpa mig upp…”

Deltagarna diskuterade vidare om att de olika hjälpmedlen berodde på årstiderna och var man 

befanns sig. En deltagare menade på att nattbelysning var bra, då han gick upp på natten. En 

annan deltagare tog upp diskussion kring mattor som hjälpmedel, det framkom att det var 

viktigt att ha rätt mattor i duschen, mattor avsedda för duschbruk. Vidare framkom att ha en 

pall vid duschen var ett annat hjälpmedel. En annan diskussion som framkom var möjligheten 

att få recept på broddar.

När det gällde användning av hjälpmedel uttryckte alla deltagarna att det används i deras 

omgivning. De samtalade vidare om att rullatorer används. Nu för tiden var det helt legitimt 

att använda dem, vilket de tyckte var bra, för användningen hade minskat fallen och sparat 

pengar.  Dessutom kunde rullatorn användas som sitthjälpmedel, att vila på vid trötthet. En 

deltagare uttryckte dock att de kändes som ett stort steg att börja använda sig av rullatorn, då 

uppfattningen var att man skall vara mycket dålig vid brukandet av den. En annan deltagare 

berättade att personer i hans omgivning vägrat använda rollator, och säger vidare att när de väl 

hade provat så tyckte de att det var jättebra. En deltagare förklarade det på följande sätt:

”[använda rullator] det är ju en säkerhet… du kan sätta ner och 
vila om du blir svag benen… det är ju ett stort steg att använda 
sig av en rullator… Då skall man känna sig jävligt dålig… men… 
man skjuter ju på det här…”
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Information från sjukvården

Deltagarna hade erfarenhet av att distriktssköterskan gjorde hembesök när pensionären fyllt 

80 år för att informera och ge råd om fallförebyggande åtgärder. Distriktssköterskan 

informerade om vad som skulle tas bort i hemmet, som trösklar och mattor. En mängd 

informationspapper lämnades också. Deltagarna upplevde hembesöket som en dödsdom: nu 

är du så gammal att det kommer att gå åt ”helvete” och önskade att det skulle upphöra. 

Deltagarna hade en erfarenhet av att när det väl hänt en fallolycka stod sjukhuset för 

information och prevention om fall. Deltagarna hade ett önskemål om generell information 

från sjukvården riktat till intresseorganisationer genom föreläsning/besök, till exempel PRO. 

De ansåg även att en bra ålder för information är från 65+- 75+. De sa även att när det gäller 

att förebygga fall så fanns broschyrer och det har de fått nog av och läser dem inte. En 

deltagare uttryckte hembesöket:

”… det vore bra med en upplysning… men de behöver inte  
komma hem personligt, för det känns ju som att nu är du så 
gammal att nu kommer det att gå åt helvete… kom inte hem…”

Deltagare i studien ansåg att trycket på sjukvården skulle minska om fallolyckorna minskade 

med hälften. En annan deltagare väntade på operationstid efter ett fall och gick med kryckor 

och ont i höften. Deltagarna var medvetna om att registrering av fallolyckor skedde, men en 

deltagare trodde att merparten av alla fallolyckor aldrig registrerades. 

Diskussion
Syftet var att studera äldre mäns syn på och erfarenhet av fall och fallolyckor. De tre 

forskningsfrågorna ligger till grund för diskussionen: Vilka kunskaper har äldre män om 

fallolyckor och dess konsekvenser; vilka riskfaktorer kan de se; vilka förebyggande åtgärder 

uppfattar männen att det kan göras för att undvika fall. Huvudkategorierna var: Kunskap om 

fall; riskfaktorer för fall och fallprevention.

I resultatet framkom att deltagarna i vår studie inte visste exakt vad fall är och alla hade en 

personlig uppfattning om ordets innebörd, fall. De ansåg att de inte var personer som ramlade. 

Vidare framkom att ett fall berodde på något utanför personens kontroll, exempelvis 

miljömässiga faktorer så som ojämn mark, men kunde också vara ett ögonblick av 
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ouppmärksamhet. De ansåg även de att ett fall var något som kunde hända plötsligt och 

oväntat, ofta när de hade bråttom. Deltagarna trodde att fallet var något som de själv orsakade 

eller att det kunde bero på åldern, att de hade lättare att falla nu än tidigare. Ett fall kunde 

också bero på sjukdom. De hade tidigare snubblat och ramlat men aldrig sett det som ett fall, 

då ett fall för dem var att drabbas av efterföljande skada. Dollard, Barton, Newbury och 

Turnbull (2012) rapporterar att de personer som föll inte graderade fallet som någon olycka 

eller speciellt viktigt. Vidare beskriver Kruse et al. (2010) att personer upplevde skillnad i att 

bara falla eller falla i en aktivitet. Att fall under en aktivitet ansågs normalt och att bara falla 

var tecken på mer allvarliga problem (Kruse et al., 2010). De skyllde på sig själva, sin 

dumdristighet och oförsiktighet som orsak till fallet (Kinn & Clawson, 2002). Resultatet i vår 

studie innebär att hälso- och sjukvårdspersonal bör uppmärksamma och ta reda på individens 

personliga innebörd av vad ett fall är för dem samt att kunna medvetandegöra definitionen av 

fall. Detta skulle kunna innebära att individen erhåller en ökad kunskap om fall och dess 

konsekvenser. 

 

Resultatet lyfte fram och identifierade tre riskfaktorer som fanns i deltagarnas liv. Rädsla var 

något som karaktäriserades av en ökad medvetenhet om risken att falla. Det var något som 

hade ökat i takt med stigande ålder. Deltagarna var medvetna om risken att falla främst för 

saker som inte utfördes så ofta. Det är i likhet med studien (Høst, Hendriksen & Borup, 2011) 

som beskriver att rädsla är något som kan förstärkas i proportion till den aktivitet som ska 

utföras, vilket innebär att trots att personer vet att de kan utföra sysslan så vågar de inte på 

grund av rädslan för att falla. Resultatet belyser även att rädslan är något som inte talas om 

och förknippas med miljö de befinner sig i. I studien Deshpande, Metter, Lauretani, 

Bandinelli och Ferrucci (2009) beskrevs rädslan att falla som något som inträffade i aktiviteter 

utförda i hemmiljö. Harding och Gardner (2009) beskriver att rädsla kan finnas hos alla 

personer och att rädsla för att falla och att förutsäga ett fall är detsamma i betydelse när det 

gäller oro.  

I vår studie framkom det att det är viktigt att fånga upp den aktuella rädslan som finns hos 

individer som kan ge olika uttryck i form av en ökad medvetenhet om risken att falla och 

vilka aktiviteter som utlöser rädslan och hur det kan förebyggas. Vidare menar Lord, Menz 

och Sherrington (2006) att riskfaktorer i hemmet inte ensamt orsakar fall, utan det är 

interaktionen mellan äldre personen fysisk förmåga och deras utsatthet i miljömässiga 

stressorer verkar vara mer viktiga. Att ta risker eller vara mer impulsiv kan ytterligare öka 
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fallrisken. Fastän lägre fallrisk kan ses hos vigilanta människor har det rapporteras att det är i 

utomhusmiljön de faller och hos de sköra är det inomhusmiljön, men de faller lika (Lord, 

Menz & Sherrington, 2006). Resultatet visar även en andra riskfaktor som handlar om den 

åldrande kroppen.  Deltagarna ansåg att benstommen och gångstilen hade betydelse för om en 

person riskerade att falla. De hade sett skillnader mellan de riktigt gamla äldre och dem själva. 

De gamla äldre gick ofta med korta hasande steg medan deltagarna gick med långa steg. Att 

variera gångsättet beroende på kroppens balans och markens underlag var något som ansågs 

viktigt. Det bekräftas i studier (Lord, Menz & Sherrington, 2006; Høst, Hendriksen & Borup, 

2011) att äldre människor har styvare, mindre samordnade och farligare gångarter än yngre.

 

Deltagarna i vår studie uttryckte att de känner sig unga i tanken och kan utföra vad som helst 

trots sin ålder. De känner med ökad ålder att de blir stelare och styvare vilket utgör en risk för 

framtida fall. Lord et al. (2006) anser att kroppens hållningskontroll, reflexer, och muskel 

styrka kan försämra förmågan när det gäller att undvika ett fall efter att plötsligt ha snubblat 

eller halkat. Resultatet visade att det fanns en medvetenhet att hålla sig aktiv genom bland 

annat gymnastik, träna koordination och balans. Det är viktigt för kroppen och dess 

uppbyggnad att vara fysiskt aktiv för att kunna bibehålla, bygga upp och förstärka 

rörelseapparatens muskulatur för att förhindra fall. I en studie framkommer att fysisk aktivitet 

som utesluts gör att risken för att falla ökar, därför är det viktigt att göra det man kan, dagliga 

aktiviteter för det gör att kroppen hålls aktiv och minskar fallrisken (Layborne, Biggs & 

Martin, 2008). 

I resultatet framkom det att deltagare påpekade hur viktig synen var, för att kunna undvika 

fallolyckor. Balansen blev sämre med åldern vilket även fokuseringen vid synfel blev. De 

deltagare som använde progressiva glasögon beskrev hur avstånden förändrades. Lord, Menz 

och Sherrington (2006) beskriver hur viktig syn hörsel och minne är för att undvika fall. Lord 

(2006) rapporterar att de äldre som använder progressiva glasögon får problem med 

avståndsbedömning, främst när det gäller att promenera ute samt när personen går upp och 

ned för trappor. Bärare av progressiva glasögon var mer benägna att falla utomhus. 

Resultatet visade att deltagarna tänkte på hur fall kunde undvikas. Det var viktigt för 

deltagarna att planera hur de skulle kunna utföra aktiviteten och samtidigt kunna undvika att 

falla. Deltagarna ville inte gärna tänka på fallrisken, då de kände att bara tanken kunde orsaka 

ett fall. Vidare behövde de tänka över eventuella konsekvenser innan aktiviteter och tänka på 
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rehabilitering om eventuell skada skulle uppstå. I deltagarnas omgivning fanns personer som 

hade ramlat och aldrig blivit sig lik igen. Resultatet är i likhet med studien (Høst, Hendriksen 

och Borup, 2011) där deltagarna fann strategier för att undvika ett fall, de prioriterade mellan 

att vara aktiv och göra som de alltid gjort eller att bli mer passiv för att undvika ett fall. Vidare 

beskrevs att erfarenheten av att se andra falla kunde förstärka känslan av fall och dess 

konsekvenser. 

I resultatet framkom en känsla av nederlag varje gång deltagarna fick be om hjälp. Kruse et al. 

(2010) menar att de flesta äldre vill kunna ta hand om sig själva, endast några få vill ta det 

lugnare och få hjälp. Resultatet i vår studie visar att detta är något som kan stämma, då 

deltagarna blev påminda av personer i deras omgivning men det mottogs inte alltid som något 

positivt. Deltagarna hade alla i någon mån uteslutit vissa fritidsintressen, exempelvis 

utförsåkning eller höga höjder. Det hände att man slutade ut att utföra aktiviteter där balansen 

påverkades då det ökade fallrisken. Studien av Høst, Hendriksen och Borup (2011) fann att ett 

uteslutande av aktiviteter på grund av fallrisk också kan ses som en förlust för personer, när 

det handlar om sådant de tyckt om att göra och hållit på med tidigare.

Resultatet visade att deltagarna hade kunskap om vilka hjälpmedel som fanns till hands både 

praktiska och tekniska lösningar. I många fall uppfanns egna hjälpmedel så som att 

exempelvis fästa mobiltelefon eller glasögon i snöre. Även om det är fullt legitimt att använda 

rullatorer så framkom det att det var ett stort steg att börja använda dem. De kunde dock se 

fördelarna med den i och med att den även kunde användas som sitthjälpmedel. 

Uppfattningen var att man skulle vara mycket fysiskt dålig för att börja med rullator. Enligt 

Aminzadeh och Edwards (2001) beror användandet av gånghjälpmedel ofta beror på 

underliggande orsaker, exempelvis allvarlig sjukdom eller en förändring i allmäntillståndet. 

Deltagarna i vår studie använde andra hjälpmedel som hjälpte dem i vardagen. Det mötte inte 

något motstånd till att införskaffa och använda exempelvis, duschmattor, pall i duschen och 

nattbelysning. Däremot ansåg de att användandet av rollatorer var avsatta för de personer som 

var mycket sjuka vilket stämmer överens med tidigare forskning (Aminzadeh & Edwards, 

2001) som visar att det var lättare att använda enklare hjälpmedel. Nyttan av att använda 

hjälpmedel i badrummet var något som inte mötte något motstånd, inte ens av dem som 

motsatt sig användande av exempelvis käpp och att även yngre pensionärer såg det som något 

som minskade fallrisken (Aminzadeh & Edwards, 2001).
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Studiens resultat visade att vårdens hembesök upplevdes som något som påverkade deltagarna 

negativt då det skedde vid 80 år. Det kändes som en dödsdom, att de var gamla och allt gick 

utför.  Enligt Dickinson et al. (2011) kan hälso- och sjukvårdspersonal antigen möjliggöra 

eller förhindra de äldre att prata om eller delta i fallförebyggande interventioner, detta genom 

att lyssna till patienternas berättelser både det sagda och det outtalade. Allt beror på vad 

patienter är villig att uppge till hälso- och sjukvårdpersonalen att de hade fallit, varför flertalet 

av fall inte rapporterades vidare av sjukvården. Det var också beroende av 

sjukvårdspersonalens lyhördhet gällande den personliga beskrivningen av fallet vilket var 

avgörande för att kunna fånga upp ett eventuellt fall (Dickinson el al., 2011). 

Informationen från vårdgivaren handlade om fallförebyggande åtgärder vilket till största del 

handlade om saker som skulle tas bort i hemmen, exempelvis trösklar och mattor. Enligt 

Kruse et al. (2010) kan vissa aktiviteter och vissa förändringar i hemmet vara acceptabla 

medan att ta bort trösklar och mattor var något som inte accepteras då de inte såg risken med 

att ha mattorna kvar. Sådant som de kom på att plocka bort själv var något som deltagarna 

accepterade (Kruse et al., 2010). Detta bekräftas även studien gjord av Kinn och Clawson 

(2002) där deltagarna var tveksamma till att göra förändringar i miljön. Høst, Hendriksen och 

Borup (2011) beskriver hur viktigt det är att personal tar i beaktning hur de äldre ser på sin 

situation då det kan innebära att de antingen blir motiverade eller får bristande motivation till 

eventuella ändringar eller aktiviteter. Resultatet påvisar att det fanns en önskan om att få 

generell information gällande fall och prevention då de fått nog av utdelade broschyrer. Ett 

förslag som deltagarna lade var att en bra ålder för detta skulle vara 65+-75+.  Att minska 

riskfaktorer i hemmet verkar inte vara ett effektivt fall förebyggande strategi hos den 

generella befolkningen med låg risk att falla (Lord, Menz & Sherrington, 2006).

Metoddiskussion 
Deltagarna i studien utgjordes av totalt 11 personer i åldern 69-82 år. Motivet till antal 

personer och antalet deltagare var att få fram varierad, bred och innehållsrik information som 

skulle leda vår forskning vidare. Datainsamlingen genomfördes med fokusgrupper som enligt 

Wibeck (2010) är det ett bra sätt när man är ute efter bredden på personers åsikter. Gruppens 

interna dynamik och moderatorns förmåga att leda intervjun samt frågeguidens utformning är 

de nackdelar som kan lyftas fram när användning av val av metod fokusgrupp. Därför 

användes frågeguide (bilaga 4) under intervjuerna för att skapa en likartad struktur i samtalen 
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i de tre fokusgrupperna. Vid intervjutillfällena var båda författarna närvarande där en 

fungerade som moderator och den andra som bisittare som förde anteckningar och skötte 

bandspelare (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 538). Enligt Kitzinger (1995) kan bearbetningen av 

dokumentationen upplevas jobbig och ohanterlig. Författarna gick därför både var för sig och 

gemensamt igenom datainsamlingen och textenheterna. Genom att ha studiens syfte i åtanke 

kom arbetet att underlättas. 

I två av fokusgrupperna var det fyra deltagare och i den tredje var det endast tre stycken, då en 

avböjde deltagande på grund av sjukdom. Polit och Beck (2012) beskriver att fyra eller färre 

deltagare, kan ge för litet samspel mellan de som intervjuas, om inte ämnets karaktär 

uppfattas som känsligt (s. 537-538). Författarna ansåg dock att antalet deltagare skulle vara 

tillräckligt då färre deltagare kan belysa en mängd perspektiv och det kan skapa en delaktighet 

mellan deltagarna som ofta uppskattas hos dem (Kitzinger, 1995). Det bör nämnas att 

planeringen utgick från användandet av Open code 3,6 (ICT, 2011) vid formulerandet av 

preliminära kategorier (Down-Wamboldt, 1992). Det skedde en förändring av användandet av 

analysmetoden gällande preliminära kategorier.  Författarnas teknikplattform stödde inte 

programmet då tekniska problem uppstod, varav formulerandet av textenheterna sorterades 

manuellt enligt Down-Wamboldt (1992) förslag.  Att arbetet utförts manuellt eller med hjälp 

av teknik har ingen betydelse för resultatets utkomst.

Polit och Beck (2012) beskriver att problem med att transkribera fokusgruppsintervjuer kan 

uppstå, där deltagare pratar samtidigt (s. 574). Det bekräftas av Kitzinger (1995) att 

dokumentationen är ett mödosamt moment när det gäller fokusgrupper. Problemet vid 

transkribering av intervjuerna uppkom, där deltagarna pratade samtidigt. Detta kan ha lett till 

att viktig data gick förlorad. Det mesta av information kunde dock tydas genom att båda 

författarna både var för sig och tillsammans lyssnade igenom de bandinspelade intervjuerna. 

En studies trovärdighet mäts med begreppen tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet. I 

kvalitativa studier är det dock läsaren själv som värderar trovärdigheten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Metoden för datainsamling i denna studie passade bra då syftet med studien 

var att studera äldre mäns syn och erfarenheter av ett specifikt ämne. Alla delar i uppsatsen 

finns väl beskrivna vilket stärker trovärdigheten i studien.  Resultatet i denna studie har 

ytterligare stärkts med belysande citat från fokusgruppsintervjuerna som ett sätt att styrka 

trovärdigheten. Författarna anser att resultatet är överförbart till situationen för äldre män i 
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allmänhet. Resultatet stämmer väl överens med tidigare forskning vilket bekräftar 

överförbarheten (Graneheim och Lundman, 2004). 

Slutsats 
Slutsatsen blir att det behövs mer kunskap om fall och dess konsekvenser. Det finns många 

olika orsaker till att en person faller och därför behövs ett klargörande om vad ett fall beror 

på. Deltagarna i studien hade olika förklaringar till varför man faller. Det kunde relateras till 

åldern, något de orsakat själva på grund av att de inte varit nog försiktiga eller 

uppmärksamma. Tre olika riskfaktorer har framkommit i studien. Rädsla för att falla fanns 

men det är något som kamoufleras och gör att männen hindras från att göra vardagliga ting. 

Rörelseapparaten hos den åldrande kroppen förändras och blir stel och styv. I sinnet är dock 

männen fortfarande unga och vill fortsätta med sådant som de alltid gjort. Sinnena har stor 

betydelse för om de faller, främst handlade det om synen men balansen hade också betydelse.

Tidigare forskning visar att det finns över 400 olika riskfaktorer för fall och därför är det 

viktigt att fallprevention når ut till alla i samhället främst de äldre. Eftersom Sveriges 

befolkning blir äldre till antalet och prognosen för ökade fallolyckor stiger, måste det 

preventiva arbetet utökas. Det handlar i första hand om att på ett positivt sätt få ut information 

för att arbeta preventivt mot den åldrande befolkningen. Ett förslag kan vara en ökad 

samverkan mellan vårdutövare och vårdprofessioner, ett s.k. samordningsteam. Det gäller att 

vara uppmärksam och fånga upp före ett fall sker. Det kan vara genom att hålla ett större 

informationsmöte till den äldre befolkningen i ett område. 

Förslag på interventioner blir att exempelvis anordna utbildningar i fallteknik. Vidare visar 

studien (Rosengren et al., 2011) att datorn som redskap kan fungera för att utföra Internet 

baserade föreläsningar och kurser om fall, vilket kan vända sig till både grupper och 

individuellt, som en form av information, kommunikation och teknik baserat lärande (IKT). 

Då vi i Norrbotten har långa avstånd till vårdinrättning och en del av befolkningen bor på 

landsbygden kan IKT med fördel användas. En satsning bör göras att möta den moderna 

åldrande människan, för att kunna fortsätta vara aktiv och delaktig i livet samt bibehålla sin 

fysiska aktivitet. Då det är en del av naturen för den åldrande människan att falla betyder det 

att från samhällets sida, i detta fall kommunerna och landsting att kunna erbjuda 

”fallpreventionsskolor” likt artros skolor som ligger i framtiden.
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Sammanfattningsvis visar studien att man bör synliggöra definitionen vad ett fall är eftersom 

definitionen och innebörden av ordet fall är individuell. Det finns insatser från samhället att 

erbjuda till den åldrande befolkningen, men önskemål finns från deltagarna om tidigare 

åldersinsatser och samtidigt se till autonomin. I vår studie uppfattade männen att kroppen var 

stel och styv men de kände sig unga i sinnet vilket gjorde att de kunde utföra dagliga 

aktiviteter som förut. 
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Bilaga 1

Förfrågan om deltagande i fokusgruppintervju 
Med stigande ålder ökar risken att falla, det är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig 
och uppsöker sjukvård. Vi vänder oss därför till män i ålder 70 år och uppåt.  Syftet med 
förfrågan är att få ta del av Dina åsikter gällande ämnet fall. 

Mot  denna  information  tillfrågas  du  om  deltagande  i  en  fokusgruppsintervju  där  4  –  6 
deltagare bildar en grupp. Vid det tillfället kan du diskutera med andra gruppdeltagare om 
ämnet fall. Intervjuerna beräknas ta ca 45-60 minuter och kommer att spelas in på band och 
därefter skrivas ut ordagrant. Denna gruppträff kommer att ske under perioden juli - augusti 
2012.

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avsluta ditt deltagande utan förklaring. 
Forskningsresultaten kommer att presenteras så att ingen person kan identifieras. Inspelningar 
och utskrifterna kommer att förvaras inlåsta och det är endast författarna och handledaren som 
har tillgång till materialet. Efter att studien godkänts och publicerats kommer materialet att 
förstöras. 

Studien genomförs som ett studentarbete vid Luleå tekniska universitet och är godkänd av den 
forskningsetiska kommittén. Den färdiga rapporten kommer att finnas tillgängligt via Luleå 
universitetsbibliotek, http://pure.ltu.se/portal/.

Vid intresse att vara med i denna studie, fyll i svarstalongen och posta det bifogade 
svarskuvertet. Det går även bra att maila intresseanmälan till någon av personerna nedan. 
Svaret önskas senast 15 juni 2012. Författarna kommer därefter att kontakta dig för att 
bestämma tid och plats för intervjun. Vid frågor och för mer information, tag gärna kontakt 
med någon av oss: 
_____________________________ _______________________________
Lotta Engström Pernilla Malmlöf
Leg sjuksköterska Leg sjuksköterska
Studerande inom specialistsjuk- Studerande inom specialistsjuk-
sköterskeprogrammet inom distriktsvård sköterskeprogrammet inom distriktsvård
Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet
Email:loteri-2@student.ltu.se Email:permal-6@student.ltu.se
Telefon: 073-506 94 05                    Telefon: 070-296 94 08
______________________________

Handledare: Inger Lindberg
Universitetslektor
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad
Email: Inger.Lindberg@ltu.se

mailto:permal-6@student.ltu.se
mailto:loteri-2@student.ltu.se
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Bilaga 2

Svarstalong 

Kryssa i det alternativ som passar Dig

_________Jag  ger  mitt  samtycke  och  vill  medverka  i  en  fokusgrupp  och  kommer  bli 
kontaktad gällande tid och plats för intervjun

_________Jag vill ha mer information kring studien och vill bli kontaktad

Namn:…………………………………………………………………………………….

Telefon:……………………….. Mobiltelefon:…..............................................................

Email:……………………………………………………………………………………..

Kontaktperson:

Pernilla Malmlöf
Leg. Sjuksköterska
Email:permal-6@student.ltu.se

mailto:permal-6@student.ltu.se


29

Bilaga 3

Medgivande att deltaga i en fokusgruppintervju

Jag  har  tagit  del  av  den  skriftliga  och  muntliga  informationen  angående  intervjustudien 
gällande ämnet fall.  Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt  och att intervjun kan 
avbrytas utan krav på redogörelse. Jag är garanterad anonymitet och allt insamlat material 
kommer att förvaras otillgängligt för obehöriga. 

Jag ger härmed mitt medgivande att delta i studien.

………………………………………………………………
 Datum och namnunderskrift

………………………………………………………………
Namnförtydligande

Telefon:……………………….. Mobiltelefon:…..............................................................

Email:……………………………………………………………………………………..
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Bilaga 4

Intervjuguide inför fokusgrupp intervjuer

• Vilka kunskaper har äldre män om fallolyckor och dess konsekvenser?

• Vilka finns riskfaktorer kan ses utifrån äldre män och fall?

• Vad kan hälso- och sjukvårdspersonal göra för att förebygga fall hos äldre män?

TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3
Deltagarnas tidigare kännedom 
om fall och vilka förebyggande 
återgärder som finns

Deltagarnas känslor 
om fall/olycksfall

Deltagarnas önskemål om den 
framtida preventionen av fall

SYFTE SYFTE SYFTE
Fånga deltagarnas tidigare 
kunskaper och konsekvenser av 
fall

Fånga deltagarnas 
känslor och attityder 
fångar vi riskfaktorerna 
kring fall/olycksfall

Skapa en bild över vad 
deltagarna ser för 
förbättringsområden i hälso- och 
sjukvården när det gäller fall för 
äldre

KLARGÖRANDE FRÅGOR KLARGÖRANDE 
FRÅGOR

KLARGÖRANDE FRÅGOR

Berätta om vad ni vet om fall. 
Vad vet ni om fall och hur man 
kan förebygga fall?
Konsekvenser?
Kan ni beskriva tidigare 
erfarenheter av fall?

Hur ser du på fall och 
fallolycka?
Kan du berätta vad du 
känner?
Finns rädsla för fall?

Vilka förväntningar har ni på 
hälso- och sjukvården när det 
gäller fallprevention 
(förebyggande åtgärder vid fall)?
Om ni fick önska, hur skulle ni 
vilja att det såg ut eller 
genomfördes?
Vilka förändringar anser ni att vi 
i första hand bör ta tag i nu?

Under intervjun:

Uppmuntrande frågor/klargörande för vidare resonemang:

Hur menar du då…? 

Kan du klargöra….?

Intressant, vad säger ni andra…?

Avslutningsfråga:

Sammanfattar information som framkommit samt avslutar med: 

Är det något mer ni vill lägga till?


