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Abstrakt 

Rädsla för att falla är vanligt förekommande bland äldre personer 

och kan leda till lägre livskvalitet. Syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva äldre personers upplevelser av 

rädslan för att falla. 12 artiklar analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats och resulterade i 6 kategorier: 

Att rädslan för att falla ständigt är närvarande, Att vara osäker och 

rädd vid ensamhet, Att känna sig ostabil och att benen kan ge vika, 

Att begränsa sig, vara försiktig och bli isolerad, Att vara rädd för 

att göra bort sig, bli skadad och förlora självständigheten och Att 

försöka skapa en säker miljö och inte låta rädslan styra livet. 

Omvårdnad grundas på en helhetssyn och det är viktigt för 

sjuksköterskor att ta del av personers upplevelser för att på ett 

bättre sätt kunna förebygga och motverka rädslan för att falla. 

Denna studie bidrar till en förståelse kring ämnet. 

 

Nyckelord: Rädsla för att falla, äldre, litteraturstudie, omvårdnad, 

upplevelser. 
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Att råka ut för fall är relativt vanligt och cirka en tredjedel av den svenska befolkningen 

över 65 år som har eget boende råkar varje år ut för fallolyckor. För de som är bosatta i 

särskilt boende är siffran något högre (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). 

Liknande siffror visas även utanför Sverige där fall bland äldre är ungefär lika vanligt 

förekommande. En studie (Friedman, Munoz, West, Rubin & Fried, 2002) utförd i 

England med över två tusen deltagare över 65 år visar på en fallfrekvens på 27,8%. 

Studier utförda i USA visar på en fallfrekvens mellan 22-30% (Shumway-Cook et al., 

2009; Tinetti & Williams, 1997). 

 

Fall kan enligt äldre personer definieras som en förlust av balans, där delar såsom 

förlust av motorisk kontroll, förändrad kroppsposition och plats för fall ingår. 

Definitionen av fall ser dock olika ut i studier som inkluderar begreppet, och det finns 

ingen bestämd definition av begreppet fall (Zecevic, Salmoni, Speechley & 

Vandervoort, 2006). Då denna litteraturstudie fokuserar på de äldres perspektiv kommer 

förlust av balans användas som definition för fall och begreppet äldre personer 

definieras som alla personer över 60 år. 

 

När den äldre upplevt ett fall kan det innebära att denne utvecklar en rädsla för att falla 

på nytt (Friedman et al., 2002). Att falla kan också ge svåra konsekvenser såsom 

frakturer, då oftast höftfrakturer, ledskador samt skallskador som kräver läkarvård 

(Nurmi & Lüthje, 2002; Tinetti & Williams, 1997). När ett fall inträffar är det inte 

enbart den äldre som drabbas, då fallet dessutom kan frambringa konsekvenser för 

omgivningen. Närstående till äldre personer med parkinsons sjukdom beskriver 

konsekvenser och upplevelser av att den äldre personen varit med om ett fall. De 

upplever en oro och rädsla för att den äldre personen ska falla igen och lämnar ogärna 

den äldre ensam. Detta gör att det sociala livet blir begränsat för den närstående. Trots 

att studien handlar om äldre personer med parkinsons sjukdom och deras närstående 

menar studiens författare att resultatet även gäller för övriga äldre personer med 

fallhistorik och deras närstående (Davey, Wiles, Ashburn & Murphy, 2004). Liknande 

upplevelser för närstående återfinns i situationer där de närstående är 

familjemedlemmar till personer med stroke (Kelley et al., 2010). Sjuksköterskor blir 

också påverkade när ett fall inträffar. Sjuksköterskor som har omvårdnadsansvar för 

personer som råkar ut för fall påtalar att de känner sig stressade och oroliga. Bland 
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sjuksköterskor nämns även en önskan om att vilja ha personer med fallrisk under 

uppsikt för att kunna bibehålla kontroll över situationen (Rush et al., 2008).     

Rädsla är en av människans mest ursprungliga känslor (Bourke, 2005, s. 11) och den är 

en del i kroppens försvarssystem som associeras med flykt, undvikande av skada och 

självförsvar (Pissiota, 2003, s. 3). Det är normalt för människan att känna rädsla och det 

är en önsvärd reaktion vid riktig fara, men rädslan kan bli en stressande börda för den 

drabbade om rädslan blir långvarig under omständigheter som i verkligheten inte är en 

riktig fara (s. 4).  

 

Att vara rädd för att falla är vanligt förekommande; ungefär 30 % av den äldre 

befolkningen upplever denna rädsla. Siffran är det dubbla för de äldre som upplevt ett 

fall (Arfken, Lach, Birge & Miller, 1994; Legters, 2002; Reyes-Ortiz et al., 2006). 

Kvinnor har visat sig mer benägna för att vara rädda för att falla och rädslan ökar även 

med stigande ålder oavsett kön (Arfken et al., 1994; Friedman et al., 2002; Lachman et 

al., 1998). Ytterligare faktorer som bidrar till en rädsla för att falla är: svaghet i nedre 

delen av kroppen, tidigare upplevelser av fall, artrit, hypertoni och urininkontinens 

(Reyes-Ortiz et al., 2006). Enligt en enkätstudie (Lachman et al., 1998) är äldre 

personer mest rädda för fall vid halka eller när de ska försöka nå saker ovanför huvudet.  

 

För den äldre kan rädslan för att falla till viss utsträckning vara en hjälp för att 

förebygga fall, men för stor rädsla kan utgöra ett hinder för den fysiska och psykiska 

hälsan (Howland et al., 1998). Även Lachman et al. (1998) konstaterar att de äldre som 

känner sig mer rädda för att falla även är de som undviker vissa aktiviteter och att de 

även har sämre fysisk och mental hälsa. De har dessutom sämre social kontakt med 

familj och vänner och är inte lika benägna att delta i fritidsaktiviteter.   

 

Rädslan för att falla är inte samma sak som att falla. Sjuksköterskan och andra personer 

som utgör ett stöd för äldre bör kunna skilja på dessa begrepp, då rädslan för att falla 

även drabbar de som inte har upplevt ett fall. För att kunna jobba preventivt mot själva 

rädslan krävs det att sjuksköterskan har en medvetenhet om den (Legters, 2002). I en 

undersökande studie om fall och rädslan för att falla konstaterar Friedman et al., (2002) 

att rädslan för att falla och att falla är fristående från varandra, men att drabbas av det 

ena kan leda till det andra. Därför är det viktigt att resurser läggs på de som upplever 

rädsla för att kunna förhindra att själva rädslan leder till fall. 
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Varje sjuksköterska har ett ansvar för att bedriva omvårdnad med en helhetssyn. 

Personens fysiska, psykiska, sociala, andliga och kulturella omvårdnadsbehov skall 

tillgodoses. Vidare ska varje sjuksköterska uppmärksamma dennes upplevelser för att 

lindra eventuellt lidande (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskor har även ett ansvar för 

att främja hälsa och förebygga ohälsa, samt ett ansvar för att ge omvårdnad som bygger 

på respekt för personens självbestämmande och integritet (SFS, 1982:763). Med detta i 

beaktande är det relevant för sjuksköterskor att ta del av personers upplevelser för att på 

ett mer holistiskt sätt kunna stötta och ge en bättre omvårdnad.  

 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att fall bland äldre är vanligt 

förekommande och att ett stort antal äldre personer är rädda för att falla, oavsett om de 

fallit tidigare eller ej. Det finns ett stort antal kvantitativa studier som beskriver olika 

konsekvenser av rädslan för att falla och hur många som upplever denna rädsla. Dock 

finns inte mycket skrivet om de äldres perspektiv på själva upplevelsen. Denna 

litteraturstudie kan ge sjuksköterskan en inblick i äldre personers upplevelser och ge 

mer kunskap om ämnet. Mot denna bakgrund var syftet att beskriva äldre personers 

upplevelser av rädslan för att falla. 

 

Metod 

För att få en aktuell bild av hur äldre personer upplever rädslan för att falla valdes en 

systematisk litteraturöversikt som metod. En systematisk litteraturöversikt har som 

uppgift att bidra med en välorganiserad sammanfattning av befintlig kunskap om ett 

ämne och uppdraget är att summera och kritiskt granska befintlig litteratur (Polit & 

Beck, 2004, s. 108).  

 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

En systematisk litteratursökning  utfördes i databaserna CINAHL with fulltext, PubMed 

och PsycINFO (tabell 1). En pilotsökning kring ämnesordet fall resulterade i 

framtagandet av relevanta sökord. Dessa sökord var accidental falls, fear, experiences 

och qualitative och användes  i olika kombinationer tillsammans med den booleska 

operatorn AND vid litteratursökningen för att hitta relevant litteratur som svarade mot 

syftet. Inklusionskriterierna vid sökningen var att artiklarna skulle vara peer reviewed 
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och på engelska eller svenska. Då pilotsökningen visade på ett litet antal artiklar inom 

ämnet användes inga exklusionskriterier, detta för att inte gå miste om relevant 

litteratur. Själva artikelsökningen visade även den på ett begränsat antal artiklar och 

sökningen utökades därför med sökorden: interview, fall, nursing och anxiety som 

kombinerades med de booleska operatorerna OR och AND i databaserna ovan samt 

databasen Amed utan att ytterligare relevanta artiklar hittades. En sökning genomfördes 

även i de funna artiklarnas referenslistor för att på detta sätt komplettera sökningen 

ytterligare (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 81). Denna sökning resulterade i att 

ytterligare en artikel valdes ut. 

 

Tabell 1 Sökvägar 

Söknummer Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

Databas: CINAHL with fulltext 

Datum för sökning: 2011-01-28 

Limiters: Peer Reviewed; Age Groups: All adults; Language: English, Swedish 

1 Accidental falls 4401  

2 Qualitative 18190  

3 1 AND 2 92 10 

Databas: PsycINFO 

Datum för sökning: 2011-01-28 

Limiters: Peer Reviewed Journal; Age: Adulthood; Language: English, Swedish 

1 Experiences 84592  

2 Fear 28122  

3 Accidental falls 93  

4 1 AND 2 AND 3 2 2 (varav 1 redan funnen i 

tidigare sökning) 
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Tabell 1 (forts.) Sökvägar 

Söknummer Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

Databas: PubMed 

Datum för sökning: 2011-01-28 

Limiters: Ages: All adult 19+ years; Languages: English, Swedish 

1 Experiences 28480  

2 Fear 14704  

3 Accidental falls 7430  

4 1 AND 2 AND 3 10 4 (varav 4 redan funna i 

tidigare sökning) 

 

När sökningen var genomförd lästes de funna artiklarnas abstrakt och titlar igenom för 

att på detta sätt bedöma om artiklarna uppfyllde kriterierna för att ingå i analysen. Som 

ett sista led i litteratursökningen lästes de utvalda artiklarna igenom i sin helhet för att 

bekräfta att de var relevanta för studien. 

 

De artiklar som valdes ut till analysen (tabell 2) kvalitetsgranskades med hjälp av 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 156-157). Med hjälp av protokollet tilldelades studierna 

ett poäng för varje positivt svar och ett poäng för varje patientkarakteristiska data som 

återfanns i studien. Frågor som inte var relevanta för studierna togs inte med i 

kvalitetsgranskningen. Denna poängsättning räknades om till ett procentuellt värde, 

vilket angav den kvalitetsgrad studierna fick. Studier som tilldelades ett värde mellan 

60-69% blev graderade till den lägsta graden, Grad III. Studier med ett värde mellan 70-

79% blev graderade till Grad II och studier med ett värde mellan 80-100% blev 

graderade till Grad I. 
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Tabell 2 Översikt över kvalitetsgranskade artiklar (n=12) 

Författare, år 

Land 

Metod Antal 

deltagare 

Kvalitetsgrad Huvudfynd 

Faes et al., 

2010 

Nederländerna 

Intervjustudie / 

Grundad teori 

10 Grad I Att inte veta varför man 

fallit ledde till rädsla 

och osäkerhet. 

Fallpreventionsprogram 

kan inte förhindra fall 

eller ta bort rädslan för 

att falla. 

Hallrup et al., 

2009 

Sverige 

Fenomenologisk 

intervjustudie / 

Fenomenologisk 

analys 

13 Grad I Kvinnorna upplevde 

minskad livsvärld och 

fysiska och psykiska 

förändringar. De sökte 

strategier för att minska 

osäkerhet. 

Horton, 2007 

England 

Intervjustudie / 

Grundad teori 

40 Grad I Kön påverkar risken för 

att falla. Kvinnor 

beskyller sig själva och 

andra för fall. 

Huang, 2004 

Taiwan 

Intervjustudie / 

Grundad teori 

25 Grad I Viss rädsla för fall är 

positivt. Att falla tillhör 

åldrandet. Rädslan gör 

att äldre undviker vissa 

aktiviteter. 

Kong, 2002 

Kina 

Semistrukturerad 

intervjustudie / 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

20 Grad I Deltagarna upplevde 

maktlöshet, rädsla för 

fall och annan rädsla. 

Lee, 2008 

Australien 

Semistrukturerad 

intervjustudie / 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

9 Grad I Rädslan för att falla 

förknippades med 

beroende av andra. 

Rädslan kom först efter 

ett fall. 

Roe et al., 

2008 

England 

Semistrukturerad 

intervjustudie / 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

27 Grad I Personerna som faller 

upplevde rädsla för att 

falla igen. Att falla 

kunde ge sämre 

självkänsla och det 

innebar förändringar, 

såsom färre aktiviteter 

och riskmedvetenhet 
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Tabell 2 (forts.) Översikt över kvalitetsgranskade artiklar (n=12) 

Författare, år 

Land 

Metod Antal 

deltagare 

Kvalitetsgrad Huvudfynd 

Roe et al., 

2009 

England 

Semistrukturerad 

intervjustudie / 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

27 Grad I De flesta äldre föll 

inomhus och på 

morgonen. Familj och 

vänner var viktiga för 

bibehållen autonomi. 

Fall kunde leda till 

försiktighet och rädsla. 

Schmid & 

Rittman, 2009 

USA 

Semistrukturerad 

intervjustudie / 

Kvantitativ och 

kvalitativ 

innehållsanalys 

132 Grad II, 

relaterat till 

att etiskt 

resonemang 

saknas, urval 

anses ej 

relevant 

Tre primära 

konsekvenser 

upptäcktes efter fall: 

aktivitets-

/deltagandeminskning, 

ökat beroende av andra 

och utvecklande av 

rädsla för att falla. 

Tischler & 

Hobson, 2005 

Kanada 

Intervjustudie / 

Jämförande 

innehållsanalys 

7 Grad I Rädsla för att falla 

kommer efter fall och 

med stigande ålder. 

Konsekvenserna av fall 

utgör en oro hos äldre. 

Ward-Griffin, 

2004 

Kanada 

Semistrukturerad 

intervjustudie / 

Fördjupande och 

kristalliserande 

dataanalys 

9 Grad I Rädsla för att falla 

ledde till försiktighet. 

Det framkom ett 

samband mellan 

försiktighet och viljan 

att vara självständig. 

Weeks & 

Roberto, 2003 

Kanada 

Fokusgrupper / 

Analysmetod 

saknas 

68 Grad II, 

relaterat till 

ej angiven 

ålder på 

deltagare, 

avsaknad av 

etiskt 

resonemang, 

analys ej 

tydligt 

beskriven 

Kvinnorna upplevde 

fysiska och 

psykosociala effekter 

av ett fall. Det fanns en 

rädsla för att förlora 

självständighet. 
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Analys 

I denna litteraturstudie tillämpades en kvalitativ innehållsanalys med manifest induktiv 

ansats inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Då syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva äldre personers upplevelser av rädslan för att falla 

tillämpades en kvalitativ analysmetod. Metoden sätter fokus på hur människor tolkar 

och upplever sin livsvärld (Holloway & Wheeler, 2010, s. 3). Ett grundläggande 

problem som måste uppmärksammas innan analys påbörjas är avgörandet om fokus i 

analysen ska vara manifest eller latent. En latent ansats innebär att man tolkar innehållet 

och söker en underliggande mening i texten, medan en manifest ansats innebär att 

enbart det synliga och uppenbara beskrivs (Graneheim & Lundman, 2004). Elo och 

Kyngäs (2008) beskriver att om det inte finns tillräckligt med kunskap inom ett område 

används en induktiv ansats vid innehållsanalys. Det innebär att forskaren går från det 

specifika till det generella; enskilda företeelser och upplevelser kombineras till större 

sammanhang.  

 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som tillåter forskaren att vara nära 

originalmaterialet men som ändå tillåter att kategorier bildas för att rapportens läsare 

ska kunna förstå den analyserade datan (Burnard, 1991). Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) inleds den kvalitativa innehållsanalysen med att materialet läses 

igenom så att forskaren kan få en uppfattning om helheten. Efter genomläsning plockas 

textenheter ut ur materialet. Textenheter består av ord, meningar eller stycken. 

Textenheterna genomgår därefter en kondensering som syftar till att korta ner texten, 

men samtidigt behålla kärnan. Efter det utförs kategorisering, vilket innebär att grupper 

av textenheter med samma innehåll placeras i samma kategori. Kategoriseringen är 

kärnan i den kvalitativa innehållsanalysen och bör fortgå till dess att analysdatan inte 

kan falla mellan två kategorier eller passa in i fler än en kategori. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen påbörjades genom att artiklarna lästes igenom. 

Därefter plockades textenheter motsvarande syftet ut ur den insamlade datan, det vill 

säga artiklarna. Textenheterna kom att utgöras av meningar eller stycken och dessa 

fördes i orginalform in i en tabell. Textenheterna kondenserades och översattes till 

svenska och även dessa fördes in i tabellen. Detta för att behålla överblick och för att 

det skulle vara möjligt för att följa stegen i analysprocessen och eventuellt gå tillbaka 

vid behov. De kondenserade textenheterna kategoriserades sedan till 62 kategorier i ett 
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första kategoriseringssteg. När de nya kategorierna bildades kontrollerades de 

kontinuerligt mot innehållet så att inget ovidkommande kom med eller att något 

väsentligt gick förlorat. I det andra kategoriseringssteget sammanfördes dessa till 28 

kategorier, vilka i det tredje steget sammanfördes ytterligare till 15 kategorier. I det 

fjärde och sista steget bildades 6 kategorier, vilka var så olika till innehåll att ingen 

ytterligare kategorisering kunde göras. I tabell 3 ses ett exempel på 

kategoriseringsprocessen. 

 

Tabell 3 Exempel på kategorisering 

Kategorisering 1 Kategorisering 2 Kategorisering 3 Kategorisering 4 

18. Att aldrig vilja gå ut 

ensam och bara gå ut 

med sällskap. 
O. Att känna sig osäker 

utan sällskap när man är 

utomhus och att aldrig 

vilja gå ut ensam. 
K2. Att känna sig 

osäker när man är 

ensam och att inte 

vilja gå ut utan 

sällskap. 

2. Att känna sig osäker 

och rädd när man är 

ensam 

19. Att vara rädd och 

känna sig osäker när 

man går ut ensam. 

52. Att känna sig 

tryggare när hembiträdet 

väntar utanför 

badrummet när man 

badar. 

P. Att känna sig osäker 

när man är ensam och 

tryggare när någon är 

där. 61. Att känna sig som en 

belastning och inte vara 

säker när man är ensam. 

47. Att vara rädd för att 

ingen ska veta vem man 

är om man faller. 

W. Att vara rädd för att 

ingen ska veta vem man 

är om man faller. 

K8. Att vara rädd för 

att bli liggande efter 

ett fall och inte få 

någon hjälp. 

13. Att vara rädd för att 

vara ensam då ett fall 

inträffar och kanske bli 

liggande i flera timmar. 

M. Att vara rädd för att 

inte ta sig upp efter ett 

fall och bli liggande och 

inte få någon hjälp. 

14. Att ha en rädsla för 

att inte ta sig upp efter 

att ha fallit. 

15. Att vara rädd för att 

ingen ska ta hand om en 

och för att man inte ska 

få hjälp när man har 

fallit.  

 

Resultat 

Analysen av det insamlade materialet resulterade i sex kategorier (tabell 4). Innehållet i 

kategorierna presenteras i följande brödtext och illustreras med citat. 
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Tabell 4 Översikt över kategorier (n=6) 

Kategorier 

Att rädslan för att falla ständigt är närvarande 

Att vara osäker och rädd vid ensamhet 

Att känna sig ostabil och att benen kan ge vika  

Att begränsa sig, vara försiktig och bli isolerad 

Att vara rädd för att göra bort sig, bli skadad och förlora självständigheten 

Att försöka skapa en säker miljö och inte låta rädslan styra livet 

 

Att rädslan för att falla ständigt är närvarande 

Äldre beskrev att rädslan för att falla var en negativ och förskräcklig känsla (Lee, 

Mackenzie & James, 2008) och att den var förödande och besvärande (Roe et al., 2008). 

Denna rädsla för att falla var alltid närvarande (Lee, Mackenzie & James, 2008; Schmid 

& Rittman, 2009; Tischler & Hobson, 2005) och det kändes som att rädslan satt fast och 

inte gick att bli av med (Faes et al., 2010). Vissa beskrev att de alltid varit medvetna om 

att det fanns en risk för att falla och att de försökt undvika detta redan när de var väldigt 

unga (Lee, Mackenzie & James, 2008). Rädslan för att falla ökade om man kände någon 

som hade fallit (Lee, Mackenzie & James, 2008) och ovissheten om vad som kunde 

hända vid ett fall var skrämmande (Faes et al., 2010). Rädslan för att falla kunde ge 

upphov till olika negativa konsekvenser. Det kunde handla om psykisk press, osäkerhet, 

sömnproblem, huvudvärk och även problem med mardrömmar (Huang, 2005) och 

koncentrationsproblem (Roe et al., 2009). Perioder av depressioner och nedstämdhet 

förekom också (Lee, Mackenzie & James, 2008). Äldre beskrev upplevelser av ilska på 

grund av rädslan. En person beskrev att denne blev oresonligt arg när barnbarnen 

slängde leksaker överallt, medan en annan tog ut sin ilska på hembiträdet för att golvet 

var blött (Huang, 2005).  

 

Horrible, it´s dreadful, oh no I couldn´t tell you, it´s a dreadful feeling (Lee, 

Mackenzie & James, 2008, s. 1808). 

 

The fear is stuck with me. I am sensitive to fear. I´m just frightened (Faes et 

al., 2010, s. 837). 

 

Nowadays, I often get unreasonably angry when I see my grandchildren 

throwing toys all over the place. I order them to clean up immediately or ask 

them to play in their rooms (Huang, 2005, s. 746). 
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Att vara osäker och rädd vid ensamhet 

Äldre upplevde att rädslan för att falla var större utomhus (Roe et al., 2008) och att det 

fanns en rädsla för att gå ut ensam (Lee, Mackenzie & James, 2008; Schmid & Rittman, 

2009). En del beskrev sig som osäkra när de inte hade sällskap med sig när de gick ut 

(Horton, 2007). En kvinna upplevde minskat självförtroende och gick bara ut om hon 

hade sällskap eftersom hon var rädd att ingen skulle veta vem hon var om hon föll (Roe 

et al., 2008). 

 

Well, my beliefs are that I never will walk alone… I want someone beside 

me… to prevent me from falling because the last time I fell. I’m afraid of 

falling when she’s not here. I may hurt myself… Yeah, it makes a difference 

when she is here, I walk around and all that (Schmid & Rittman, 2009, s. 

313). 

 

Äldre beskrev en rädsla för att vara ensam om ett fall skulle inträffa (Faes et al., 2010) 

och en man upplevde sig som en belastning då han inte kände sig säker när han var 

ensam (Horton, 2007). För en annan person kändes det tryggare att ha hemhjälp som 

väntade utanför badrummet när denne tog ett bad (Huang, 2005). Äldre beskrev att de 

var rädda för att inte kunna ta sig upp efter ett fall (Roe et al., 2008; Tischler & Hobson, 

2005) och det fanns en rädsla för att kunna bli liggande en lång tid efter ett fall (Hallrup, 

Albertsson, Tops, Dahlberg & Grahn, 2009; Schmid & Rittman, 2009; Tischler & 

Hobson, 2005). En kvinna beskrev att hennes rädsla för att falla var att inte få hjälp på 

en gång om hon föll och för en annan person skulle det värsta vara att inte få tag på 

någon (Tischler & Hobson, 2005).  

 

... What would I do if I fell? I’m not sure that i can call them (the children), 

or them over there (the neighbors)... But it’s not for certain that they’ll ring 

and care about me. I might end up lying here (Hallrup, Albertsson, Tops, 

Dahlberg & Grahn, 2009, s. 382-383). 

 

Att känna sig ostabil och att benen kan ge vika 

Äldre beskrev att de kände sig ostabila och osäkra och att det förknippades med deras 

rädsla (Hallrup, Albertsson, Tops, Dahlberg & Grahn, 2009). Det kändes som att benen 

inte längre var pålitliga och att de när som helst kunde ge vika och orsaka ett fall 

(Horton, 2007; Schmid & Rittman, 2009). En person berättade att kroppen skakade och 

att det kändes som att vakna upp från en mardröm varje gång denne närmade sig platsen 
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där ett fall tidigare hade inträffat. Andra beskrev att de fick gåshud och svettades när de 

trodde att en situation eller omgivning skulle få dem att falla (Huang, 2005). 

 

Every time I approach the corner of the stairs where I fell last time, my body 

trembles and I am reminded as if I am just waking up from a nightmare 

(Huang, 2005, s. 746). 

 

…the feeling that any time now, the hip and leg are gonna give out and I´m 

gonna fall (Schmid & Rittman, 2009, s. 313). 

 

Att begränsa sig, vara försiktig och bli isolerad 

Äldre begränsade sina aktiviteter och deltog inte längre lika mycket i aktiviteter på 

grund av rädslan för att falla (Hallrup, Albertsson, Tops, Dahlberg & Grahn, 2009; 

Huang, 2005; Lee, Mackenzie & James, 2008; Weeks & Roberto, 2003). Andra avstod 

helt och hållet från aktiviteter (Horton 2007; Huang, 2005; Tischler & Hobson, 2005) 

och en man berättade att han inte längre vågade åka och fiska på grund av att han var 

rädd för att falla i sjön (Roe et al., 2008). Några beskrev att de bara blev begränsade i 

sina aktiviteter när det var halt väglag (Hallrup, Albertsson, Tops, Dahlberg & Grahn, 

2009) eller nysnö ute (Ward-Griffin et al., 2004) och en kvinna upplevde att 

självsäkerheten och livskvaliten sjönk under vintern (Tischler & Hobson, 2005). Äldre 

upplevde att de var mer försiktiga än tidigare (Hallrup, Albertsson, Tops, Dahlberg & 

Grahn, 2009; Huang, 2005; Roe et al., 2009; Schmid & Rittman, 2009; Ward-Griffin et 

al., 2004) och en kvinna beskrev att hon alltid var försiktig (Roe et al., 2008). Denna 

försiktighet ledde till att de såg efter var de gick (Lee, Mackenzie & James, 2008) och 

en kvinna berättade att hon alltid tittade ner i marken på grund av rädslan för att falla 

(Roe et al., 2008). Äldre upplevde att de tog det mer långsamt än tidigare för att undvika 

att falla (Faes et al., 2010; Huang, 2005) och en person beskrev det som att livet 

förändrades för att hon var tvungen att lära sig att sakta ner (Roe et al., 2008).  

 

I would like to swim in the pool… In the water I will be okay. It is the fear of 

walking to the pool. I would be afraid of falling (Tischler & Hobson, 2005, s. 

47).  

 

Because I don´t like sitting down, but I´m going to have to learn to sit down 

and take it easy. Then I´ll do little bits at a time, yea. No, it will change my 

life. Yes, because I´ve got to learn to slow down (Roe et al., 2008, s. 591).  

 

Äldre berättade att de undvek att ta onödiga risker (Lee, Mackenzie & James, 2008) och 

detta resulterade i att de äldre lät andra utföra sysslor som de upplevde som riskfyllda 
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(Horton, 2007; Huang, 2005; Ward-Griffin et al., 2004). En person beskrev att denne 

inte längre vågade köra motorcykel och att denne hellre tog längre tid på sig än att ta 

risken för att falla (Huang, 2005). En del av de äldre talade om att de undvek miljöer 

som de upplevde som osäkra. En kvinna beskrev att hon inte längre gick ut på sin 

balkong efter att hon nästan ramlat där (Ward-Griffin et al., 2004). Andra beskrev en 

rädsla för att gå i trappor (Faes et al., 2010; Roe et al., 2009) och en kvinna var inte rädd 

för att falla någon annanstans förutom i trappor, där hon var livrädd (Ward-Griffin et al., 

2004). 

 

I nearly went out on my nose, going out on that balcony. I’m not going to try 

to have anything out there anymore. I’m better off to forget that I have a 

balcony than try to use it and fall on my nose (Ward-Griffin et al., 2004, s. 

313). 

 

I do not fear falling, except around steps. They terrify me to death (Ward-

Griffin et al., 2004, s. 313). 

 

Utomhusmiljön upplevdes som osäker (Huang, 2005) och vissa beskrev även den som 

farlig på grund av rädslan för att falla (Ward-Griffin et al., 2004). Rädslan för att falla 

resulterade i att de äldre inte längre vågade gå ut. De kände sig isolerade i sina egna 

hem (Hallrup, Albertsson, Tops, Dahlberg & Grahn, 2009; Schmid & Rittman, 2009; 

Weeks & Roberto, 2003). En kvinna beskrev att hon vägrade gå på middag hos vänner 

och att hon istället bjöd hem dem för att hon kände sig säkrare hemma (Huang, 2005). 

 

Att vara rädd för att göra bort sig, bli skadad och förlora självständigheten 

Hur andra personer såg på en var viktigt för de äldre. De beskrev en rädsla för att falla 

ute i samhället så att andra såg och att detta upplevdes som generande (Faes et al., 2010; 

Schmid & Rittman, 2009). En kvinna berättade att hon skulle skämmas till döds om hon 

föll så att folk såg (Tischler & Hobson, 2005) medan en man var rädd för att folk skulle 

tro att han var berusad om han föll ute i samhället (Roe et al., 2008).  

 

I always hope no one saw me; falling is embarrassing (Faes et al., 2010, s. 

837). 

 

Att få fysiska skador i samband med ett fall var för de äldre förknippat med deras rädsla 

för att falla (Faes et al., 2010; Kong, Lee, Mackenzie & Lee, 2002; Schmid & Rittman, 

2009; Tischler & Hobson, 2005). En av de äldre var rädd för att falla och trodde att fall 
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kunde leda till cancer (Lee, Mackenzie & James, 2008). Andra beskrev en rädsla för att 

förlora kroppsfunktioner (Lee, Mackenzie & James, 2008) och en del av de äldre var 

rädda för att bli immobiliserade (Kong, Lee, Mackenzie & Lee, 2002). Det fanns en 

rädsla för att bli invalidiserad och för en man var det värsta tänkbara att bli paralyserad 

och hamna i rullstol (Tischler & Hobson, 2005). Denna rädsla för att få fysiska skador i 

samband med ett fall bottnade i rädslan för att inte kunna ta hand om sig själv och 

därmed bli beroende av andra (Kong, Lee, Mackenzie & Lee, 2002; Lee, Mackenzie & 

James, 2008; Tischler & Hobson, 2005; Ward-Griffin et al., 2004). En person beskrev 

att falla är förödande och om man faller och bryter något kan det totalt förändra ens liv 

(Ward-Griffin et al., 2004). Äldre upplevde en rädsla för att bli omhändertagna av 

vården eller bli satta på ett hem om de skulle falla och skada sig (Faes et al., 2010; 

Horton, 2007; Huang, 2005; Lee, Mackenzie & James, 2008; Tischler & Hobson, 

2005). För en av kvinnorna var detta grunden till hennes rädsla för att falla (Roe et al., 

2008). 

 

I don´t want to be an invalid, I want to be healthy... I think I fear that I am 

going to be dependent on somebody (Tischler & Hobson, 2005, s. 43). 

 

I feel as if that´s it and I´ll have to go into a nursing home, you know, every 

time I have a fall, I think I´ll have to go (Lee, Mackenzie & James, 2008, s. 

1808). 

 

Äldre upplevde en rädsla för att förlora självständigheten till följd av ett fall (Faes et al., 

2010;  Lee, Mackenzie & James, 2008; Schmid & Rittman, 2009; Tischler & Hobson, 

2005) och för en del av de äldre var detta den största rädslan (Kong, Lee, Mackenzie & 

Lee, 2002). En kvinna beskrev det som att hon var rädd för att främlingar skulle ta hand 

om henne och att det skulle kännas som ett fängelse att hamna på sjukhus (Tischler & 

Hobson, 2005). De äldre berättade även att de var rädda för att bli en börda för någon 

(Tischler & Hobson, 2005; Weeks & Roberto, 2003).  

 

Att försöka skapa en säker miljö och inte låta rädslan styra livet 

Trots att de hade en rädsla för att falla upplevde de äldre att de var nöjda med livet och 

att de hade god hälsa (Lee, Mackenzie & James, 2008). Några beskrev att de hade en 

rädsla för att falla men att de inte lät den styra deras liv (Ward-Griffin et al., 2004). Det 

var viktigt för de äldre att ignorera rädslan och fortsätta att vara aktiva (Lee, Mackenzie 

& James, 2008) och ha ett fortsatt socialt liv (Ward-Griffin et al., 2004). Många äldre 
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var medvetna om de risker som vissa aktiviteter medförde men de vågade ta riskerna 

ändå (Lee, Mackenzie & James, 2008; Roe et al., 2008; Ward-Griffin et al., 2004). 

Äldre beskrev även en vilja att utmana de begränsningar som rädslan för att falla förde 

med sig och en vilja att finna modet att bortse från riskerna så att vardagen kunde 

behållas som förut (Hallrup, Albertsson, Tops, Dahlberg & Grahn, 2009). För en man 

innebar detta att han behöll en matta i sitt hem, som han visste utgjorde en risk för att 

falla men att han istället tog det lite mer försiktigt i närheten av den (Horton, 2007).  

 

Oh no, I won´t stay in. You take your fear with you. I´m not abnormally 

afraid, I have a fear, maybe it´s the same thing, but I wouldn´t let that rule 

me. (Ward-Griffin et al., 2004, s. 314).  

 

Äldre påtalade att de kände sig säkrare när de använde hjälpmedel (Faes et al., 2010; 

Huang, 2005; Ward-Griffin et al., 2004) och för en del innebar hjälpmedlen att oron för 

att falla försvann (Horton, 2007). Vissa använde käpp som deras enda 

försiktighetsåtgärd (Ward-Griffin et al., 2004) och en äldre man som gillade att klättra i 

berg berättade att han numera alltid tog med sig en käpp eller ett paraply som stöd 

(Huang, 2005). En del av de äldre upplevde även att ha övervakning och larm installerat 

ökade deras självförtroende (Roe et al., 2008; Ward-Griffin et al., 2004). Skapandet av 

en säker miljö hemma var för de äldre ett sätt att försöka eliminera riskerna för att falla 

(Ward-Griffin et al., 2004) och för en av de äldre innebar detta att denne torkade golvet 

direkt efter att det hade blivit blött så att ingen skulle falla (Huang, 2005).   

 

I decided to use a walking frame; it feels more secure (Faes et al., 2010, s. 

838). 

 

My daughter and I decided to buy a used hospital bed from a nursing home, 

the kind whose height can be adjusted. It is so convenient and safe (Huang, 

2005, s. 747). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva äldre personers upplevelser av rädslan 

för att falla. Analysen resulterade i sex kategorier där de äldre beskrev att rädslan för att 

falla var en negativ känsla som ständigt var närvarande. Äldre upplevde sig osäkra när 

de var ensamma och rädslan gjorde att de blev begränsade och isolerade. Vidare 

beskrevs rädsla för att göra bort sig och för att förlora självständigheten. Det fanns en 
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rädsla för att skada sig och en känsla av att vara ostabil. Äldre beskrev även att det 

fanns en vilja att inte låta rädslan styra livet och att de försökte skapa en säker miljö.   

 

De äldre i studien beskrev att rädslan för att falla var en känsla som satt fast och inte 

gick att bli av med - att den alltid var närvarande. Det fanns även upplevelser av att 

alltid ha varit rädd, redan när man var ung. Detta stämmer överens med en studie av 

Friedman, Munoz, West, Rubin och Fried (2002) där de beskriver att när rädslan för att 

falla har utvecklats är risken stor att den blir bestående, oavsett  om man faller eller ej.  

Det fanns upplevelser av depression, nedstämdhet och psykisk press bland de äldre i 

denna studie. Rädsla för att falla kan vara en faktor för att utveckla depression, och de 

som är deprimerade har i högre grad en rädsla för att falla än de som inte är 

deprimerade. Dock leder inte depression i sig till någon ny rädsla för att falla och man 

kan då anta att depressionen kan uppstå som en konsekvens av långvarig rädsla för att 

falla (Austin et al., 2007). Även Arfken et al. (1994) konstaterar att de som är väldigt 

rädda för att falla är i högre grad mer deprimerade än de som inte är rädda. Det kan vara 

bra som sjuksköterska att ha en förståelse för att depression kan uppstå från rädslan för 

att falla, då det i all sjukvård är viktigt att se samband mellan symtom och sjukdomar. 

Då rädslan för att falla har ett samband med depressioner kan kanske interventioner för 

att minska rädslan även ha en förbättrande effekt på depressionen. 

 

Äldre beskrev även att de upplevde att rädslan för att falla ökade om man kände någon 

som hade fallit. Andra kvantitativa studier (Howland et al., 1998; Lachman et al., 1998) 

har funnit resultat som påtalar att rädslan för att falla inte ökar enbart av det faktum att 

man känner någon som har fallit. Det fanns dock en större tendens till att begränsa sitt 

liv och minska på sina egna aktiviteter om man kände någon som hade fallit (Howland 

et al., 1998). 

 

Äldre personer i denna studie beskrev sig som mer rädda för att falla när de var 

ensamma och de gick ogärna ut utan sällskap. Att ha sällskap upplevdes som en 

trygghet. När det gäller levnadstatus och att leva ensam finns det motstridiga studier om 

sambandet mellan att leva ensam och rädslan för att falla. Austin et al. (2007) har i sin 

studie med 1282 deltagare kommit fram till att leva ensam är en faktor associerad med 

rädslan för att falla. Även Filiatrault, Desrosiers och Trottier (2009) beskriver att det 

finns en större risk för att utveckla en rädsla för att falla om man inte har stöd från en 
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make/maka. Medan Howland et al. (1998) i en mindre studie med 266 deltagare inte 

kan se ett samband mellan att leva ensam och rädslan för att falla. Dock har det 

framkommit att ogifta som lever ensamma har en större risk för att falla (Shumway-

Cook et al., 2009). Då rädslan för att falla kan leda till fall och fall i sin tur är en faktor 

för att utveckla en rädsla för att falla (Friedman et al., 2002) kan frågan om vilket som 

kommer först uppstå. Kanske kan det antas att om äldre lever ensamma är de mer rädda 

för att falla, och har de då upplevt ett fall är sannolikheten att de utvecklar en rädsla för 

att falla ännu större. Howland et al. (1998) pekar på att socialt stöd och uppmuntran från 

vänner och släkt kan reducera rädslan för att falla. Vidare rekommenderas att som 

intervention för att minska rädslan för att falla använda sig av utbildning, diskussioner 

kring risktagande och att tänka på säkerhet i miljön. Att bygga upp självförtroende och 

även utöva fysiska aktiviteter kan minska rädslan för att falla. Enligt Legters (2002) är 

även kognitiva metoder med beteendeförändringar en bra intervention för att minska 

rädslan. I en studie av Tennstedt et al. (1998) visar det sig att gruppinterventioner med 

kognitiv beteendeförändring ger bra resultat. Dock påtalas att de äldre som är så rädda 

så de inte vågar gå ut, och därmed inte kan delta, inte kan ta del av denna form av 

intervention. Det är även viktigt att dessa gruppinterventioner sker med 

uppföljningsträffar för att ge bästa resultat. Som sjuksköterska kan man i de fall där de 

äldre inte vågar gå ut, ha möten hemma hos den äldre och på detta sätt fånga upp de 

med störst rädsla för att falla. Det är även viktigt att som sjuksköterska hjälpa de äldre i 

att bygga upp ett stöttande socialt nätverk och hjälpa den äldre att prata om sina rädslor 

för att på detta sätt förebygga ny rädsla och minska den existerande rädslan.  

 

Att begränsa sina aktiviteter och inte längre våga göra sådant som man tidigare gjort 

kan tänkas leda till sämre livskvalitet, något som de äldre i denna studien upplevde. 

Andra studier (Arfken, Lach, Birge & Miller, 1994; Baumann, 2009; Friedman et al., 

2002; Lachman et al., 1998) bekräftar att rädslan för att falla är förknippad med lägre 

livskvalitet och det därmed är relevant för vårdpersonal att känna till dess effekter. 

Även om rädslan för att falla är en fristående riskfaktor för sämre livskvalitet är det 

omöjligt att veta om det är själva rädslan för att falla som leder till sämre livskvalitet, 

eller om det är de med sämre livskvalitet som utvecklar en rädsla för att falla (Lachman 

et al., 1998). Det är önskvärt att som sjuksköterska sträva efter att hjälpa personer att 

öka sin egen livkvalitet genom att ge personligt stöd och försöka fokusera på sådant 

som de äldre personerna klarar av och har en glädje av att göra. Kanske även ge förslag 
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på nya intressen och aktiviteter om den äldre absolut inte längre vågar göra sånt som 

denne tidigare gjort. 

 

Att ta det mer långsamt och försiktigt på grund av rädslan för att falla var vanligt bland 

de äldre. Enligt Reelick, van Iersel, Kessels och Rikkert (2009) finns det en koppling 

mellan rädslan för att falla och gånghastighet. Äldre personer med en rädsla för att falla 

går långsammare, vilket kan vara ett sätt för dem att optimera balansen. I en studie av 

Austin, Devine, Dick, Prince och Bruce (2007) framkommer det att rädslan för att falla 

initialt uppstår som en konsekvens av begränsad rörlighet och att förebyggande åtgärder 

måste sättas in tidigt. Resultatet visade även att äldre inte längre vågade göra sådant 

som de tidigare hade gjort och de begränsade sina aktiviteter på grund av rädslan för att 

falla. Att begränsa sina aktiviteter har visat sig vara en negativ konsekvens av rädslan 

för att falla (Lachman et al., 1998; Scheffer, Schuurmans, van Dijk, van der Hooft, & de 

Rooij, 2008).  Det finns även visat att minskat deltagande i aktiviteter kan leda till 

upprepade fall (Shumway-Cook et al., 2009). En systematisk litteraturöversikt av 

Gillespie et al. (2011) visar att gruppträning, Tai Chi och träning i hemmet minskar 

risken för att falla och även förekomsten av fall. Att som sjuksköterska uppmuntra till 

fysisk aktivitet och förklara betydelsen av aktivitet är viktigt för att äldre inte ska hamna 

i en ond cirkel där de inte vågar röra sig, och därmed ökar sin egen fallrisk. 

 

Äldre beskrev även en rädsla för att skada sig och till följd av detta förlora 

självständigheten. Självständighet är för de äldre förknippat med att klara av att göra 

saker själva, att kunna ta egna beslut, ha meningsfulla relationer och ett aktivt socialt 

liv. Det är viktigt för äldre att bli sedda som individer som klarar sig själva och att de 

har möjlighet till ett privatliv. En minskning av den egna fysiska kapaciteten kan leda 

till minskad självständighet (Plath, 2007). I en stor studie (Quine & Morrell, 2006) 

framkom det att den näst största rädslan – efter rädslan för förlorad fysisk hälsa - bland 

äldre var rädslan för att förlora självständigheten. 

 

Rädslan för att skada sig och förlora självsändigheten hade för de äldre i denna studie en 

grund i att de var rädda för att bli satta på ett hem. De upplevde det skrämmande om de 

skulle hamna på ett hem och de ville inte att främlingar skulle ta hand om dem. I en 

studie av Salkeld et al. (2000) visade det sig att 80% av deltagarna hellre dog än att de 

skulle uppleva den förlust av självständighet och livskvalitet som skulle uppstå om de 
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blev tvungna att flytta till ett äldreboende. Andra resultat visade på att enbart en 

minoritet var rädda för att hamna på ett äldreboende (Quine & Morrell, 2006). Studier 

utförda bland äldre som bor på äldreboende visade att de flesta är nöjda med 

boendeformen, även om beslutet att flytta dit inte enbart fattades av den äldre. Men det 

fanns även de som beskrev att livet inte längre var värt att leva för att de inte kunde ta 

hand om sig själva och att de hellre ville dö (Andersson, Pettersson & Sidenvall, 2005; 

Wadensten, 2007). För att stärka självständigheten hos den äldre är det viktigt att den 

äldre får vara delaktig i beslutsfattande kring sin egen hälsa och sitt eget liv (Plath, 

2007). Att vara medveten om att ett flertal äldre har en rädsla för att bli tvungen att 

lämna sitt hem är en relevant aspekt att ta hänsyn till. Som sjuksköterska kan det 

underlätta i relation och kontakt med den äldre om det finns en förståelse för hur denne 

upplever sin livssituation och vad som är viktigt för den äldre. Det är viktigt att 

sjuksköterskan visar respekt för den äldres åsikter, låter denne vara delaktig i alla beslut 

och värdesätter dennes egna kunskaper för att bevara och stärka självständigheten. 

 

En del av de äldre beskrev att de trots rädslan för att falla fortsatte med livet och att de 

inte lät rädslan styra. De utmanade sina egna begränsningar och försökte leva ett aktivt 

liv. De försökte även skapa en säker miljö i sina egna hem. I en studie (Mackenzie, 

2009) om fallprevention påtalar hälso- och sjukvårdspersonal att även om äldre är 

medvetna om fall och kan bedöma fallrisk så tar de medvtetet risker för att få delta i 

aktiviteter som de finner meningsfulla. Även Yardley, Donovan-Hall, Francis och Todd 

(2006) visar på att äldre tar medvetna risker genom att använda glasögon, skor och 

möbler som utgör en fallrisk. De tar heller inte råd som inte stämmer överens med mål 

som är viktiga för dem. Exempel på sådana mål är att behålla självständighet och 

femininitet och att få ha bekvämligheter i sina liv. Studien belyser även att äldre inte 

uppskattar råd som kan framstå som nedlåtande och kanske även förolämpande. 

Antonovsky (1991, s. 39-44) beskriver känslan av sammanhang och hur hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet bidrar till att uppnå den. Vidare lyfts det fram att utan 

meningsfullhet i livet är det svårt att upprätthålla begriplighet och hanterbarhet, för då 

spelar de ingen större roll. Om en person upplever en stark känsla av sammanhang är 

det även troligt att denne är fokuserad på det viktiga i livet, engagerad och ser 

utmaningar som är värda att känslomässigt investera i. Detta stärker tanken om att som 

sjuksköterska är det relevant att stötta den äldre och försöka få denne att fokusera på de 

saker som anses vara viktiga och centrala i dennes liv. Det vill säga något som är 
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emotionellt värt att engagera sig i och som kan bidra till meningsfullhet för den äldre. 

Att även ge korrekt information och förslag på hur rädslan för att falla kan hanteras och 

minskas är viktigt då detta kan leda till större begriplighet och hanterbarhet.  

 

Även närstående till personer som har upplevt ett fall ser konsekvenser såsom förlorad 

självständighet och rädsla hos personen som fallit. Närstående känner också liknande 

känslor som de äldre i denna studie och beskriver känslor av ilska och frustration. Som 

närstående finns även risker att skada sig själv då man försöker ta emot personen som 

faller eller när man hjälper denne att ta sig upp igen efter ett fall (Davey et al., 2004). 

Det är viktigt att ge stöd och hjälp till de närstående då de inte omfattas av samma 

skydd som professionella vårdgivare, och sjuksköterskan kan stötta den närstående 

genom att vara tillgänglig för råd och ge relevant information. Som sjuksköterska måste 

man komma ihåg att se helheten runt den äldre, och i den ingår den äldres familj 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Metodkritik 

Då syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser ansågs den kvalitativa 

metoden vara mest lämpad för denna studie. Forskaren som utför kvalitativa 

undersökningar sätter personen i centrum och har ett holistiskt synsätt. Detta hjälper 

omvårdnadspersonalen att förstå de upplevelser som framkommer och detta är viktigt 

för omvårdnad och kommunikation med den äldre (Holloway & Wheeler, 2010, s. 11). 

Denna studie har lyft fram de äldres upplevelser och beskrivit dem på ett relevant sätt så 

att det för läsaren är lätt att förstå. Begränsningen med denna studie var att det fanns ett 

litet antal artiklar som kunde tas med i analysen, det hade varit önskvärt med ett större 

underlag för analysen.  

 

Trovärdighet i en litteraturstudie uppnås genom att analysprocessen utförs mot syftet 

med studien, att kategorierna täcker den insamlade datan, att datan är beständig över tid 

och att resultatet går att överföra på andra miljöer och grupper (Graneheim & Lundman, 

2004). Styrkan med denna litteraturstudie var att litteratursökning och analysprocess var 

systematiskt genomförda och rigoröst dokumenterade vilket gjorde det möjligt att gå 

bakåt under processens gång för att kontrollera resultat mot orginaltext. Trots ett litet 

antal artiklar kan resultatet överföras till andra miljöer och andra grupper av äldre då 

analysmaterialet visade på liknande upplevelser. En bit in i analysprocessen upptäcktes 
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upprepningar i upplevelserna och i slutfasen på analysen tillkom få nya upplevelser. 

Bristen kan tänkas vara att de flesta studier kom från västerländsk kultur och resultatet 

hade kunnat bli ett annat om fler studier från andra kulturer fanns med.  

 

Slutsatser 

Rädsla för att falla är vanligt förekommande och denna studie kan bidra till en förståelse 

kring ämnet. För de äldre kan det vara en lättnad att veta att denne inte är ensam om 

dessa känslor, och att det finns metoder för att förebygga och minska rädslan för att 

falla. Detta kan i sig medverka till att den äldre kan uppleva en större trygghet i 

vardagen. Då omvårdnad grundas på en helhetssyn är det viktigt för sjuksköterskan, och 

övrig vårdpersonal, att ta del av personers upplevelser av att leva med en rädsla för att 

falla. Detta för att förstå vikten av att genomföra interventioner för att förebygga och 

minska rädslan. I och med denna kunskap om personens upplevelser av rädsla kan 

sjuksköterskan på ett bättre sätt stötta den äldre, exempelvis med information, hjälp till 

socialt stöd och uppmuntran till rörelseträning. Ämnet rädslan för att falla behöver mer 

forskning av det kvalitativa slaget för att belysa inifrånperspektivet. 
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