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Bakgrund: Med en hög äldrebefolkning ställs det stora krav på samhällets 

sociala omsorg och medicinska resurser. En tredje del av alla äldre över 65 år 

råkar årligen ut för ett eller flera fall, vilket kan vara en traumatisk upplevelse, 

även fast inte fallet leder till en fysisk skada. Inte sällan leder det till en rädsla 

för fall, men även hos de äldre som inte har råkat ut för ett fall är rädslan för 

fall vanlig. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva faktorer som bidrog till 

rädslan för att falla hos äldre personer över 65 år, samt dess konsekvenser för 

individen.  

Metod: En litteraturstudie gjord på åtta vetenskapliga artiklar, av både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Resultat: Tre kategorier kunde ses, faktorer som har ett nära samband till 

rädslan för fall, fysiska konsekvenser av äldres rädsla för fall, samt 

psykosociala konsekvenser av äldres rädsla för fall. Det visade sig att 

balanssvårigheter, tidigare fall, kvinnligt kön samt benskörhet var faktorer som 

bidrog till en rädsla för att falla. De fysiska konsekvenserna innebar 

aktivitetsrestriktioner av både fysisk och social karaktär, med fysisk 

funktionsnedsättning som följd. De psykosociala konsekvenserna av rädslan 

för fall var depression i samband med aktivitetsrestriktioner samt nedsatt 

livskvalitet.  

Diskussion: Resultatet visar att det finns mycket som sjuksköterskor kan göra 

för att förhindra eller minska rädslan för fall hos äldre. Att uppmärksamma 

riskpatienter i tid, samt att planera meningsfulla aktiviteter, fysiska och sociala 

är alla viktiga delar när det avser att minska äldres rädsla för fall. 

Nyckelord: Rädsla för fall, äldre, riskfaktorer, konsekvenser 

Keywords: Fear of falling, elderly, risk factors, consequences 
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1111    InledningInledningInledningInledning    

Som blivande sjuksköterskor kommer vi att komma i kontakt med människor i 

alla möjliga åldrar, inte minst med äldre personer över 65 år. Genom våra 

tidigare yrkeserfarenheter samt våra verksamhetsförlagda utbildningar under 

studietiden har vi uppmärksammat att fall är vanligt hos äldre personer. Vi har 

även uppmärksammat att fall ofta leder till att en rädsla för fall uppstår. En 

händelse som berört oss starkt, var en kvinna på ett äldreboende som var nära 

att halka när hon skulle gå ut på utegården en eftermiddag. Även fast inte 

kvinnan föll till marken, så orsakade händelsen ett väldigt starkt trauma för 

henne, vilket medförde att hon inte vågade gå ut som tidigare. Eftersom 

kvinnan i detta fall inte föll, så tror vi att det måste finnas fler faktorer som 

påverkar en persons rädsla för fall, än just fall. I arbetet med äldre har vi även 

sett att det läggs stort fokus kring hur fall uppstår, dess konsekvenser samt vad 

som kan motverka fall. Däremot upplever vi att sjuksköterskor inte alls i 

samma utsträckning fokuserar på den äldres rädsla kring fall vilket är minst 

lika viktigt. Som blivande specialistsjuksköterskor inom äldreomsorgen anser 

vi att äldres rädsla för fall är en viktig aspekt som måste uppmärksammas i tid, 

innan det blir ett uttalat problem för den äldre. För att kunna göra detta, anser 

vi att kunskap om hur äldres rädsla för fall uppstår samt dess konsekvenser för 

den äldre är viktigt att ha kunskap om, då vi som sjuksköterskor ska kunna 

motverka problemet. Vi vill genom denna litteraturstudie studera närmare hur 

rädslan för fall uppstår samt vad dess konsekvenser blir för den äldre, i syfte att 

förebygga eller minska äldres rädsla för fall. 
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2222    BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund    

De 65 år och äldre utgör idag cirka 17 % av Sveriges befolkning (Statistiska 

centralbyrån, 2008). Kvinnor har en medellivslängd på 81,8 år medans män på 

76,7 år (Statistiska centralbyrån, 2008, Larsson & Rundgren 2003). I alla 

åldersgrupper upp till 60 års ålder är männen fler än kvinnorna, men efter 60 

års ålder ökar kvinnorna drastiskt i andel i jämförelse med männen, med 

stigande ålder (Statistiska centralbyrån, 2009). Att kvinnor lever längre än män 

beror sannolikt på att det finns en genetisk skillnad i överlevnad mellan könen 

som modifieras av olika miljöfaktorer, men även av socialt samt kulturellt 

betingade vanor (Larsson & Rundgren 2003). Med en hög äldrebefolkning 

ställer detta höga krav på samhällets vårdresurser, och behovet av social 

omsorg och medicinska resurser blir allt mer påtagliga (Statistiska 

centralbyrån, 2009).  

 

En tredje del av alla äldre över 65 år råkar årligen ut för ett eller flera fall och 

det kan vara en mycket traumatisk upplevelse för den äldre (Larsson & 

Rundgren 2003). Fall innebär att oavsiktligt falla och hamna på golvet, marken 

eller en ännu lägre nivå (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Vanliga orsaker till 

att äldre faller är bland annat att skelettet blir skörare som vid osteoporos, men 

även att balansen sviktar och den egna fysiska aktiviteten vilket bidrar till att 

kroppens alla funktioner försvagas (Larsson & Rundgren, 2003, Speechly & 

Tietti, 1991). Det har visat sig att endast sex procent av de äldre över 65 år är 

fysiskt aktiva på en rekommenderad nivå, det vill säga under minst 30 minuter 

ett flertal dagar i veckan (Statens folkhälsoinstitut, 2006). När de äldre fick 

frågan om varför de inte utövade mer fysisk aktivitet så svarade de att de 

antingen var för gamla, rädda för att skada sig, eller att de hade dålig hälsa. 

Detta är givetvis en paradox, då risken att skada sig är betydligt större vid 

inaktivitet (a.a.). Andelen fallskador ökar även med åldern och bland de äldsta i 

befolkningen är de orsaken till nio av tio olycksfall (Larsson & Rundgren, 

2003).  Detta indikerar till att fall hos äldre kan klassas som ett 
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folkhälsoproblem (Kellog International Work Group, 1987, Larsson & 

Rundgren, 2003). De flesta olycksfallen på särskilt boende inträffar i den 

boendes rum, inte sällan på väg till eller från toaletten (Schyllander, 2008). 

Många olycksfall inträffar också inne i badrummet. Hos de äldre som bor 

hemma, drabbas kvinnor mest, och fallet sker oftast dagtid hemma hos den 

äldre i samband med utförandet av någon daglig aktivitet (Johansson, 1997).  

 

2.1    Konsekvenser av fall 

Frakturer är den vanligaste skadetypen för både män och kvinnor efter fall men 

även konfusion och sår är vanliga komplikationer (Schyllander, 2008, Larsson 

& Rundgren, 2003). I Sverige har det visat sig att hela 60 % faller igen inom ett 

år efter första fallet (Larsson & Rundgren, 2003). Trots att inte alla fall leder 

till en allvarlig fysisk skada så kan även de känslomässiga och psykologiska 

effekterna vara förödande för den äldre (Hosseini & Hosseini, 2008). Ett fall 

kan leda till bristande självförtroende, nedsatt livskvalitet, rörelseinskränkning, 

nedsatt hälsa, en fruktan för att inte kunna vara självständig, en oförmåga till 

sociala och fysiska aktiviteter, samt rädsla för att falla igen (Hosseini & 

Hosseini, 2008, Lundin-Olsson & Rosendal, 2008, Kong, Lee, McKenzie, & 

Lee, 2002, Larsson & Rundgren 2003). Rädslan för att falla behöver 

nödvändigtvis inte bara handla om att skada sig, utan den kan även grunda sig i 

oro för att bli beroende av vårdpersonal samt av familjen (Kato, Izumi, 

Hiramatsu, & Shogenji, 2006, Tischler & Hobson, 2005). Riskfaktorerna för att 

utveckla psykologiska konsekvenser av ett fall, som till exempel rädsla för nya 

fall, är ett område som det är lite forskat kring, och som vi inte vet mycket om 

(Lundin-Olsson & Rosendahl, 2008). 

 

2.2    Rädsla för fall 

I Sverige idag upplever cirka 25-60% av de äldre en rädsla för att falla (Skoog, 

2008). Rädsla för att falla är som vi ovan visat, vanligt efter ett fall men 

förekommer också bland personer som inte fallit tidigare (Lundin- Olsson & 

Rosendahl, 2008, Legters, 2002). Begreppet rädsla för fall introducerades 
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redan år 1982 och då kallades begreppet för post fall syndrom (Murphy & 

Isaacs, 1982). Post fall syndrom innebär en ökad benägenhet att ta och gripa i 

saker i sin omgivning för att få stöd (a.a.). En annan definition av rädsla för fall 

som introducerades år 1982 är ptophobia (Bahla, O’Doneell & Thoppil, 1982). 

Pto betyder fall på grekiska och phobia betyder fobi, vilket innebär en fobi för 

att stå eller gå (a.a.). På senare tid har dock definitionen rädsla för att falla 

används för att beskriva en överdriven oro för att falla som leder till en extrem 

restriktion i utförandet av aktiviteter (Lach, 2005). Rädsla och oro leder till 

likartade psykologiska reaktioner hos en individ (Lakeman, 2006). Det som 

skiljer känslorna åt är att rädsla uppkommer som en reaktion av att något farligt 

som är på väg att hända, medan oro är en känsla som fokuserar på faror som 

kan uppkomma både kortsiktigt och långsiktigt (a.a.). 

 

2.3    Sjuksköterskans funktion  
I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor skriver 

Socialstyrelsen (2005) att en sjuksköterska bör kunna identifiera och aktivt 

förebygga hälsorisker och vid behov motivera till att förändra livsstilsfaktorer. 

Även att uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande 

och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder är en viktig 

uppgift för en sjuksköterska. Vidare ingår det att undervisa och stödja patienten 

både individuellt och i grupp, i syfte att främja hälsa och att förhindra ohälsa 

(a.a.). Detta kan till exempel innebära att en äldre person som tidigare upplevt 

ett fall, behöver fortsatt uppmärksamhet och stöd för att undvika att utveckla en 

rädsla för att falla (Jang, Cho, Oh, Lee, & Baik, 2007). I Hälso- och 

sjukvårdslagen står det vidare beskrivet att sjukvården skall arbeta för att 

förebygga ohälsa (SFS, 1982:763, 2c§). Den som vänder sig till Hälso- och 

sjukvården skall vid tillfället ges upplysningar om metoder för att förebygga 

sjukdom eller skada (a.a.). 
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3.       Problemformulering 

Att fall är ett stort problem för många äldre idag är ett välkänt problem. Med en 

växande äldre befolkning, är det av stor vikt att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal har kunskap om fall och dess konsekvenser. Rädsla för fall har 

visat sig vara den vanligaste konsekvensen emotionellt sett efter ett fall, och 

det är viktigt att ha kunskap om faktorer som påverkar rädslan för fall samt hur 

rädslan påverkar den äldres tillvaro, för att kunna motverka den. Därför ämnar 

denna litteraturstudie beskriva faktorer som bidrar till en rädsla för att falla hos 

äldre personer över 65 år, samt dess konsekvenser för individen, i syfte att 

identifiera vad sjuksköterskor behöver förebygga samt vara uppmärksamma 

kring.  

 

4.     Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva faktorer som bidrar till en 

rädsla för att falla hos äldre personer över 65 år, samt dess konsekvenser för 

individen.  

  

4.1   Frågeställningar  

- Vilka faktorer bidrar till den äldres rädsla för fall? 

- Vad blir konsekvenserna av rädslan för fall hos den äldre? 

- Finns det några skillnader mellan män och kvinnor när det avser 

benägenheten att utveckla en rädsla för fall? 

 

5.    Teoretisk referensram   

Vi har utgått ifrån Ida Jean Orlandos omvårdnadsprocessteori. 

Ida Jean Orlando föddes 1926 och är utbildad sjuksköterska (Selanders, 

Schmieding, Hartweg, 1995). Orlando formulerade sin omvårdnadsprocess i 

slutet av 1950-talet och hennes syfte var att identifiera faktorer som hämmade 

men även befrämjade integrationen av psykosociala aspekter i 

sjuksköterskeutbildningen (Orlando, 1961). För att kunna fastställa dessa 
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faktorer krävdes det att man identifierade principerna för en effektiv 

omvårdnad. Det som teorin innebar för omvårdnaden var att den fick en kraftig 

förskjutning från den medicinska disciplinen. Detta på grund av att Orlandos 

omvårdnadsprocessteori menade att sjuksköterskan handlingar skulle styras av 

patientens omedelbara upplevelse av sin situation . Hon menar även att den 

professionella omvårdnaden inte har ägt rum förrän patienten själv upplever att 

dennes beteende förbättrats. Det främsta redskap som sjuksköterskan använder 

sig av för att hjälpa patienten är hennes observationer, som i sin tur påverkar 

hennes handlande. Det är sjuksköterskornas uppgift att hjälpa patienter att 

undvika eller lindra obehag/problem. För att kunna göra det måste 

sjuksköterskan inrikta sig på att eliminera faktorer som stör patientens fysiska 

eller psykiska välbefinnande. Orlando kallar sjuksköterska – patient situationen 

för en dynamisk helhet. Individens handlingsprocess beskriver Orlando med 

hjälp av fyra begrepp: iakttagelse, tanke, känsla och handling.  Det som hon 

menar är hur sjuksköterskan iakttar patienten där hennes tankar och känslor 

kring patientens beteende uppstår, vilket leder i sin tur till en reaktion som 

sedan blir en handling. Även det som sjuksköterskan observerar hos patienten 

måste helt eller delvis förmedlas till patienten för att sedan korrigeras av dem 

tillsammans. Denna interaktionsprocess forsätter tills sjuksköterskan får 

bekräftelse på förbättringar antingen i patientens verbala beteende eller i det 

icke verbala. Tillämpas detta beteende så finns det större möjligheter att 

upptäcka och tillgodose patientens omedelbara hjälpbehov. Orlando menar 

vidare att om sjuksköterskan kan se ur ett patientperspektiv för att kunna 

identifiera patientens problem samt dess orsak blir resultatet god omvårdnad. 

Omvårdnadsåtgärder utförda på rutin, utan reflekterande kommunikation 

mellan sjuksköterskan och patienten anser Orlando är dålig omvårdnad och 

benämner det för automatiska omvårdnadsåtgärder (a.a.).  
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6. Metod 

Vi har valt att göra en litteraturstudie där vi har läst, tolkat och analyserat 

vetenskapliga artiklar inom det ämne som vi valt att fördjupa oss inom. En 

litteraturstudie innebär att en sammanställning görs av befintlig forskning inom 

ett valt område (Nilsson, 2005). Resultatdelen har baserats på åtta 

vetenskapliga artiklar av både kvantitativ samt kvalitativ art som berör faktorer 

som har ett nära samband till rädslan för fall samt konsekvenserna av äldres 

rädsla för att falla. De vetenskapliga artiklarna till resultatet har var och en 

lästs, tolkats och analyserat samt därefter placerats in i olika kategorier som vi 

har ansett vara passande. Vi har valt att använda oss av Orlandos (1961) tankar 

kring hennes Omvårdnadsprocessteori som teoretisk referensram. Vi valde just 

denna omvårdnadsteori på grund av att de centrala delarna betonar att 

omvårdnaden skall byggas på ett patientperspektiv och att sjuksköterskans 

handlingar skall styras av patientens omedelbara upplevelse av sin situation. 

Den teoretiska referensramen kommer vi att använda för att tolka vårt resultat i 

diskussionen där vårt framtagna resultat kommer att diskuteras. 

 

6.1     Datainsamling och Urval 

Enligt Polit & Beck (2004) ska relevanta sökord tas fram varav därefter skall 

sökningarna genomföras.Vidare ska materialet som fram kommit efter 

sökningarna, analyseras och integreras för att sedan tolkas. Slutligen skall detta 

redovisas och skrivas ner i resultatet (a.a.). Sökningen av vårt material till 

resultatet har skett genom databaserna, Academic Search Elite, AMED, 

MEDLINE, CINAHL samt socINDEX. Valet av databaser gjordes utifrån 

relevansen till vårt syfte och frågeställningar samt i avseende att få ett så brett 

urval som möjligt så att vi kunde få en så bred insikt om den aktuella 

forskningen kring vårt ämnesval som möjligt. För att veta att vårt material till 

resultatet är vetenskapligt har vi använt oss av funktionen peer reviewed samt 

varit noga med att kontrollera att artiklarna har blivit accepted. Peer reviewed 

är en hjälpfunktion som finns i databaserna som gör att sökningen endast görs i 
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vetenskapligt granskade tidskrifter (Friberg, 2006). Vi beslutade även att bara 

söka artiklar som var från 15 år sedan och framåt, det vill säga ifrån år 1994 till 

år 2009, då vi ville ha ett så aktuellt forskningsresultat som möjligt men 

samtidigt inte för snävt då vi inte visste hur mycket forskning det fanns kring 

vårt ämnesval. Vetenskapligt material är färskvara och en avgränsning i 

tidsperiod kan vara nödvändigt då oaktuell forskning utesluts (Friberg, 2006).  

I sökningsprocessen använde vi oss av sökorden fear of falling + elderly, 

gender + fear of falling samt fear of falling + depression. Till vår första 

sökning använde vi oss av sökorden fear of falling + elderly för att göra en 

sådan bred sökning som möjligt. Vi fick då 70 träffar. I våra resterande 

sökningar ville vi söka mer specifikt utifrån våra frågeställningar och använde 

oss därför av sökorden gender + fear of falling, då vi fick 8 träffar, fear of 

falling + depression, då vi fick 34 träffar samt fear of falling + fall + old age, 

då vi fick 23 träffar. För att sedan välja ut de vetenskapliga artiklar som kunde 

vara relevanta för vårt syfte samt besvara våra frågeställningar startade vi med 

att läsa rubrikerna. De artiklar med rubriker som vi ansåg inte var aktuella för 

vårt syfte togs bort, medan de rubriker som verkade passande läste vi abstract 

på för att snabbt få en inblick i om artikeln vore lämplig för vår uppsats 

resultat. Enligt Friberg (2006) ger abstracten en kort sammanfattning av 

artiklarnas innehåll. De som inte var lämpliga sorterades bort och slutligen 

hade vi tolv artiklar som vi sparade och läste. Efter att ha gått igenom de 

slutliga tolv artiklarna tog vi ytterligare bort fyra stycken som inte passade in i 

vår litteraturstudie. Slutligen hade vi åtta vetenskapliga artiklar kvar, som låg 

till grund för vår dataanalys till resultatet.  

 

6.2        Dataanalys  

För att få en överblick av våra åtta slutgiltiga artiklar valde vi att skriva en 

matris på deras innehåll, se Bilaga 1. För att tydliggöra samt förenkla 

analysarbetet av resultatet görs en sammanställning av varje artikel som 

presenteras i en matris (Friberg, 2006). Detta underlättade arbetet genom att vi 

enkelt och lätt överskådligt kunde se de olika artiklarnas resultat. Vi läste 
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sedan var och en av artiklarna flera gånger vid olika tillfällen för att vara säkra 

på att vi hade tolkat och förstått artiklarna rätt. Friberg (2006) menar att de 

valda artiklarna skall läsas igenom flera gånger om, för att en känsla för vad 

dem handlar om skall kunna uppstå hos läsaren. Vidare menar han att vi som 

författare skall vara kreativa och att läsaren skall kunna följa vår tankegång 

genom våran litteraturstudie (a.a.). Därför gjordes för varje artikel vars resultat 

som vi tolkade och analyserade, var och än anteckningar kring resultatet 

utifrån siffrorna ett, två och tre. Varje siffra stod för respektive frågeställning i 

presentrad nummerordning, och denna sifferkodning underlättade arbetet kring 

framtagandet av de funna kategorierna. Vi diskuterade sedan de framtagna 

artiklarnas resultat samt gick igenom våra kodningar. Den gemensamma 

analysen och diskussionen resulterade slutligen i tre funna kategorier som blev 

till grund för vårt resultat.  

 
 
6.3        Forskningsetiska aspekter 

För att undvika feltolkningar av resultatet har vi varit noggranna med att 

använda ett engelskt lexikon vid ord som vi inte förstår, samt försökt att 

översätta texterna så korrekt som möjligt från engelska till svenska så att inte 

resultaten har fått en annorlunda innebörd. Materialets ursprung får inte 

plagieras, falsifieras eller feltolkas genom till exempel interpretera engelska till 

svenska så att innebörden förändras (Nilsson, 2005). 

 

7.       Resultat 

Analysen av de valda vetenskapliga artiklarna i litteraturstudien ledde till tre 

stycken funna kategorier. Dessa var, faktorer som har ett nära samband till 

rädslan för fall, fysiska konsekvenser av att vara rädd för att falla samt 

psykosociala konsekvenser av att vara rädd för att falla.  

 

7.1   Faktorer som har ett nära samband till rädslan för f all  

Flera studier kom fram till att kvinnor i större utsträckning än män, var mer 
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benägna att uttrycka en rädsla för fall (Arfken, Lach, Birge, & Millers, 1994, 

Suzuki, Ohyama, Yamada, & Kanamori, 2002, Sharaf & Ibrahim, 2008). Även 

de som var ogifta och hos de som inte hade någon utbildning kunde ett starkt 

samband med rädslan för att falla ses (Sharaf & Ibrahim, 2008). Det som var 

gemensamt för de som uttryckte en stark rädsla för att falla var att de hade 

nedsatt balans, tidigare fall och problem med skörhet, det vill säga svårigheter 

att gå i trappor, svag hälsa samt nedsatt syn (Arfken et al., 1994, Brouwer, 

Musselman, & Culhams, 2004, Suzuki et al., 2002, Ward-Griffin, Hobson, 

Melles, Kloseck, Vandervorrt, & Crilly, 2004, Sharaf & Ibrahim, 2008). Det 

framkom även att rädslan ökade markant i relation till att antalet fall ökade 

samt om den äldre hade upplevt svårigheter med att ta sig upp efter fallet 

(Ward-Griffin et al., 2004). Desto hårdare och allvarligare skador fallet 

orsakade desto större var chansen att utveckla en rädsla för att falla (a.a.). De 

menade även att de äldre deltagarna i studien som inte reflekterade över varför 

de hade fallit hade större chans att utveckla en rädsla (Roe, Howell, Riniotis, 

Beech, Crome, & Nio Ong, 2008). Även miljön bidrog till att äldre kunde 

utveckla en rädsla för att falla (Ward-Griffin et al., 2004). De äldre deltagarna 

menade att miljön utanför det egna hemmet var en skrämmande plats och att de 

dagar som väderförhållandena var dåliga ökade rädslan samt oron för att falla. 

Även de äldre som inte var aktiva i en fritidsaktivitet hade en högre benägenhet 

till att utveckla en rädsla för att falla (a.a.). En studie visade också att kvinnor i 

åldern 60-69 år uttryckte störst rädsla för att falla (Suzuki, et al., 2002) medans 

en annan menade att rädslan ökade markant med stigande ålder hos båda 

könen, (Arfken, Lach, Birge, & Millers, 1994). Sammanfattningsvis så är 

nedsatt balans, benskörhet, tidigare fall samt kvinnligt kön de faktorer som har 

störst samband med rädslan för att falla. 

 

7.2      Fysiska konsekvenser av äldres rädsla för fall 

Det visade sig att konsekvenserna av rädslan för att falla påverkade den fysiska 

funktionen till det sämre (Brouwer et al., 2004, Suzuki et al., 2002). Deltagarna 

som var rädda för att falla gick 12 % långsammare, var svagare samt deras 
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uppfattningsförmåga om deras egna fysiska hälsostatus, var sämre än de som 

inte uttryckte en rädsla för att falla (Brouwer et al., 2004). Det visade sig även 

att en reducerad fysisk aktivitetsnivå ledde till en minskad rörlighet, livskraft, 

samt svaghet (Suzuki et al., 2002). Andra studier visade att de som hade råkat 

ut för tidigare fall eller inte, själva utformat strategier för att undvika nya fall 

som en konsekvens av rädslan (Ward- Griffin et al., 2004, Roes et al., 2008). 

En strategi som författarna kunde urskilja utifrån dess framtagna resultat, var 

en begränsning av utövandet av aktiviteter (Ward- Griffin et al., 2004). Detta 

innebar att sociala aktiviteter undveks samt miljöer som involverade fysiska 

aktiviteter. En deltagare berättar: 

 

“When it’s really, really icy, and I don’t have to go out, I don’t drive the car. I don’t go out 

either.” (Ward- Griffin et al., 2004, s 313). 

 

En annan strategi var beroende av hjälp, vilken gick ut på att hantera sin rädsla 

genom att ta hjälp av personer vid situationer och sysslor som kunde vara 

läskiga, riskfyllda eller fysiskt svåra (Ward- Griffin et al., 2004). Långsammare 

tempo, minimerade riskfaktorer i hemmiljön, samt en större försiktighet i 

största allmänhet var konsekvenser av rädslan för fall (Roe et al., 2008). Även 

restriktioner för att gå ut ifall den äldre inte hade sällskap kunde ses, detta på 

grund av rädslan för att falla samt dess konsekvenser som kan uppstå vid en 

fallolycka utomhus. Ett exempel på detta var en äldre man som på grund av sin 

rädsla hade slutat fiska som var hans stora hobby, i rädsla för att falla i vattnet 

(a.a.). Sammanfattningsvis är aktivitetsrestriktioner med nedsatt fysisk funktion 

som följd, den största fysiska konsekvensen av rädslan för fall hos äldre.  

 

7.3      Psykosociala konsekvenser av äldres rädsla  för fall 

Det har visat sig finnas ett samband mellan rädsla för att falla och depression 

(Chou,Yeung, & Wong, 2004, Arfken et al., 1994, Sharaf et al., 2008, Murphy, 

Williams, & Gill, 2002). Det har även visat sig att förhållandet mellan rädsla 

för att falla och depressiva symtom är signifikant förknippat med användandet 



 
 

12 
(35) 

 

 

av gånghjälpmedel, rädslan för att falla, tidigare fall och aktivitetsnivå (Chou et 

al., 2004). Äldre som hade en låg aktivitetsnivå eller flera tidigare fall hade fler 

depressionssymtom än de som hade en högre aktivitetsnivå och få tidigare fall 

(a.a.). Det fanns även ett samband mellan äldres rädsla för att falla och 

ångestsymtom (Sharaf et al., 2008, Murphy et al., 2002). De som var väldigt 

rädda för att falla upplevde inte sällan en försämrad livskvalitet, där de var 

något missnöjda eller helt missnöjda med livet (Arfken et al., 1994). Hos 

männen med en rädsla för att falla fanns en lägre upplevd livskvalitet och mer 

emotionella begränsningar än de män som inte hade en rädsla för att falla 

(Suzuki et al., 2005). Kvinnor upplevde också att de hade en sämre livskvalitet, 

men även en sämre mental hälsa och de upplevde i större utsträckning en rädsla 

inför sociala aktiviteter i jämförelse med de som hade en måttlig samt ingen 

rädsla för att falla (a.a.). Sammanfattningsvis var det största återkommande 

temat av de psykosociala konsekvenserna av äldres rädsla för fall depressiva 

symtom med försämrad livskvalitet.  

 

 

8.       Diskussion 

Denna litteraturstudie behandlar vilka faktorer som har ett samband med äldres 

rädsla kring fall samt dess konsekvenser. Resultatet visar att det finns flera 

olika faktorer som bidrar till äldres rädsla för fall men de mest framstående var 

ändå, nedsatt balans, benskörhet, kvinnligt kön, samt tidigare fall. 

Konsekvenserna av äldres rädsla för fall visade sig vara aktivitetsrestriktioner 

och depressioner. Eftersom det var flera olika faktorer och konsekvenser som 

framkom i resultatet så beslutade vi att fokusera på de framkomna resultat som 

vi ansåg var mest intressanta i avseende att förbättra och underlätta det 

praktiska vårdarbetet idag för sjuksköterskor i arbetet kring äldres rädsla för 

fall. 
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8.1      Resultatdiskussion 

 

8.1.1     Kvinnor och mäns rädsla för fall samt sjuksköterskans ansvar 
 
Ett antagande som vi hade med oss från början var att kvinnor skulle uttrycka 

en större rädsla för att falla än män. Detta antagande grundade vi dels på att vi 

redan i bakgrunden påvisar att kvinnor lever längre än män och är på så vis fler 

i äldre ålder och därför skulle resultaten visa att kvinnor var mer rädda för fall. 

En annan anledning var att fall kan leda till en rädsla för fall, och att det har 

visat sig att desto äldre vi blir desto mer faller vi, det vill säga, kvinnorna. Med 

detta som grund för vårt antagande, visade det sig att våra föraningar stämde. 

Flertalet studier i resultatet belyser att kvinnor är mer rädda för att falla än 

män. Anledningen till att detta resultat framhölls anser vi kan bero på flera 

orsaker. En av anledningarna kan vara att i de flesta studierna var majoriteten 

av deltagarna kvinnor. Detta kan dels bero på att andelen kvinnor ökar med 

stigande ålder, och därför blir klyftan mellan män och kvinnor i livet, 

signifikant efter 67 års ålder (Statistiska Centralbyrån, 2008). Kvinnor lever 

även i genomsnitt mycket längre än män och när det kommer till 

ålderskategorier som överstiger 85 år så är det nästan enbart kvinnor som är 

med i studierna och det är nästan 50 % fler kvinnor i livet vid åldern 90 år, än 

män (a.a.). En annan orsak kan vara att i många av studierna var benskörhet ett 

krav för deltagarna för att få medverka i studien, och benskörhet förekommer 

oftare hos kvinnor än hos män (Viidik, 2002).  

 

En annan tanke som vi har angående att kvinnor visade sig vara mer rädda för 

att falla än män, kan vara att män har svårare att verbalisera eller erkänna sina 

upplevelser kring rädslor. Utan att generalisera allt för mycket, kan det nog 

vara så att män har svårare för att erkänna sin rädsla samt att verbalisera 

rädslan för fall än vad kvinnor har. Män har ofta svårare att tala om känslor än 

vad kvinnor har (Wasserman, 2003). Skamkänslorna tar över och man vill inte 

gärna kännas vid sina problem (a.a.). En annan tanke som vi har är att eftersom 
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våra artiklar kommer ifrån olika kulturer i världen så kan det säkert vara så att 

män i vissa kulturer ses som svaga i fall rädslan erkänns eller verbaliseras.  

 

Vad innebär då detta resultat i praktiskt vårdarbete? Vi anser att ifall 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal är medvetna om vilka faktorer som med 

största sannolikhet kan utveckla en rädsla för att falla, det vill säga äldre 

kvinnor, så kan utvecklandet av rädsla förebyggas. Genom att vara extra 

uppmärksam kring äldre kvinnors beteenden och sjukdomshistoria samt 

nuvarande sjukdomar anser vi att den äldre personens rädsla för fall kan 

förhindras innan det blir ett uttalat problem för den äldre med bidragande 

konsekvenser. Med att vara uppmärksam anser vi att sjuksköterskor bör 

samtala med den äldre kvinnan kring rädsla för fall, speciellt om hon har 

osteoporos, balanssvårigheter samt tidigare fall som alla kan vara faktorer som 

påverkar utvecklandet av rädslan för fall, ytterligare. Att sjuksköterskan tar upp 

problemet med de äldre kvinnorna, utan att de själva har verbaliserat det, anser 

vi kan inge trygghet och en känsla av att vara sedd genom att påvisa och 

informera om att rädslan för fall är ett vanligt fenomen som de inte behöver 

skämmas eller känna sig ensamma om. För att trygghet skall kunna skapas 

behöver sjuksköterskan finna till hands samt följa den äldre med 

uppmärksamhet, det vill säga att se och höra den äldre personen (Kristoffersen, 

Nortvedt, Skaug, 2005). Kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor anger även att sjuksköterskan skall uppmärksamma patienter 

som ej själva uttrycker informationsbehov samt förvissa sig om att patienten 

har förstått given information (Socialstyrelsen, 2005). Det har även visat sig i 

en studie där äldre personer med rädsla för att falla som fick medverka i en 

utbildningsgrupp, fick förbättrad mentalhälsa (Brouwer, Walker, Rydahl, & 

Culham, 2003). I utbildningsgruppen fick de äldre diskutera och samtala kring 

sin rädsla med andra i samma situation samtidigt som de fick praktiskt 

information om åtgärder som kunde öka deras självsäkerhet kring fall. De äldre 

fick inte bara förbättrad mental hälsa utan även möjlighet till social interaktion 

samt diskussion med andra i samma situation som hjälpte dem att få tillbaka 
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känslan av kontroll och självsäkerhet (a.a.). Vi anser att detta är något som 

sjuksköterskor inom olika arbetsområden och verksamheter kan ta efter och 

vara ansvariga för. Till exempel kan en sjuksköterska inom hemtjänsten eller 

hemsjukvården anordna samtalsgrupper om rädslan för att falla, eller en 

sjuksköterska som arbetar inom särskilt boende och servicehus. Detta kräver 

naturligtvis tid, kompetens och ekonomi men att förebygga eller förhindra 

rädslan för fall anser vi är något som all vårdpersonal bör satsa mer på eftersom 

det är ett så pass stort problem för de äldre i dagens samhälle.  

 

8.1.2   Tai Chi som förebyggande träningsform mot balansnedsättning 

 

Det framkom även att nedsatt balansförmåga hade ett stort samband med att 

äldre utvecklar en rädsla för fall men det kan även bli en konsekvens av rädslan 

för fall då den äldre utsätter sig själv för aktivitetsrestriktioner. Med stigande 

ålder sker en nedsättning av balansförmågan, nedsatt känsel samt antalet 

sensoriska celler i balansorganet minskar (Fränby & Grimby, 2001). 

Balansfunktionen kan dock förbättras med hjälp av fysisk träning (a.a.). En 

studie gjord i Finland där äldre kvinnor fick träna upp sin balans och styrka, 

visade det sig att balansträning var av stor betydelse för att reducera fall, 

förbättra balansförmågan samt minska rädslan för fall (Sihvonen, Sipilä, 

Taskinen & Era, 2004). Därav är det av stor betydelse anser vi att 

balansproblemen och balansnedsättningar hos äldre uppmärksammas tidigt av 

både sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Det finns idag olika mätmetoder 

till hjälp som mäter rädslan för att falla relaterat till balansnedsättning och 

aktivitetsrestriktioner. Activities-Specific Balance Confidence Scale (ABC) är 

ett mätinstrument som används för att mäta äldre människors rädsla för att falla 

relaterat till sin förmåga att upprätthålla balansen (Legters, 2002). ABC 

användes i flera av våra valda artiklar till resultatet, men i hur stor omfattning 

de används i Sverige är oklart.  
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Vad kan då sjuksköterskan göra för att träna upp balansfunktionen och öka 

självförtroendet kring den äldres balansförmåga i avseende att minska den 

äldres rädsla för fall? Det har visat sig att balansträningsprogram med Tai Chi 

har haft en positiv effekt på balansen och risken att falla samt rädslan för att 

falla minskade signifikant (Zeeuwe, Verhagen, Bierma-Zeinstra, Van Rossum, 

Faber & Koes, 2006, Sattin, Easley, Wolf, Chen, & Kutner, 2005). Thai Chi är 

en gammal, kinesisk rörelseterapi, och beskrivs inte sällan som meditation i 

rörelse (Hägglund, 2009-05-12). Övningarna anses dämpa oro och ångest 

samtidigt som de är stärkande för den fysiska funktionen. De kan tillämpas 

såväl individuellt som i grupp och regelbunden träning ger förbättrad balans, 

koordination, hållning samt koncentration. Thai Chi är en fördelaktig 

träningsform för äldre som kan lida av stela lemmar och som kanske inte är 

vana att röra på sig så mycket (a.a.). Vi anser att Tai Chi är en enkel och lätt 

träningsform att utföra så länge den äldre har en kognitiv förmåga att förstå 

instruktioner. Träningsformen är bra och lämplig på många sätt, inte minst för 

äldre boende på särskilt boende. För det första så behöver inte den äldre ta sig 

någonstans för att utföra träningen utan det kan göras på rummet, i dagrummet 

eller utomhus i trädgården. För det andra så behöver det inte vara särskilt 

kostsamt, då det inte behövs några hjälpmedel för att utföra övningarna. Thai 

Chi träningsprogram finns idag att köpa på DVD eller så kan en instruktör 

utföra övningarna med de äldre. Sjuksköterskan har här en nyckelroll, eftersom 

det är hon som har möjligheten till att observera den äldre patienten och 

identifiera specifika behov, som till exempel balansnedsättning (Larsson & 

Rundgren, 2003).  

 

Sjuksköterskebedömningen är en kontinuerlig process som består i att 

identifiera patientens aktuella och potentiella problem samt deras orsaker och 

hur de påverkar patientens dagliga liv. Sjusköterskan måste även ta reda på hur 

mycket patienten vet om sin sjukdom eller problematik och avgöra hur stort 

behovet är av råd och information (a.a.). För att applicera detta på äldres rädsla 

för fall samt nedsatta balansförmåga så resonerar vi som så att sjuksköterskan 
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bör bedöma vilka patienter som har nedsatt balansförmåga och på så vis risk 

för att antingen erhålla eller utveckla en rädsla för fall. Efter det är gjort, så 

skall hon individuellt ge de äldre information om vad som kan göras för att 

minska rädslan för fall och då föreslå till exempelvis Thai Chi som 

träningsform för att förbättra balansen och öka självförtroendet. Detta 

förutsätter givetvis att den äldre har en kognitiv funktion samt att synen inte är 

alltför nedsatt. Det står vidare i Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning 

för legitimerade sjuksköterskor att hon skall ha förmågan att stötta och 

motivera patienter till förändrade livsstilsfaktorer vid behov samt aktivt 

förebygga hälsorisker (a.a.).  

 

8.1.3   Inaktivitet tillföljd av rädslan för fall samt sjuksköterskans ansvar 
 
Av resultatet så framkom det att aktivitetsrestriktioner var en vanlig 

konsekvens av rädslan för fall. Restriktionerna kunde innebära att både sociala 

och fysiska aktiviteter inte utövades längre på grund av rädslan för att falla, och 

tillföljd av detta försämrades även den fysiska funktionen. Vi anser att det kan 

tolkas som att den äldre blir inaktiv. Inaktivitet innebär att en persons 

aktivitetsnivå är så pass låg att det blir ett hot mot personens hälsa 

(Kristoffersen, Nortvedt, Skaug, 2005). Inaktivitet kan omfatta bristfällig 

aktivitet, både fysisk och mental men behöver nödvändigtvis inte vara kopplat 

till personens egentliga, fysiska rörelseförmåga. Inaktiviteten kan även vara ett 

resultat av en persons mod, vilja eller motivation. Exempel på det kan vara att 

en person håller sig fysiskt stilla på grund av rädsla för att falla eller att 

personen helt enkelt saknar kunskap om vikten av fysisk aktivitet. Oavsett 

orsak så kan inaktivitet få djupgående negativa effekter, såväl fysiska, sociala 

och psykiska och detta stämmer väl överens med vårt framtagna resultat (a.a.).  

 

Vad kan då sjuksköterskan göra för att förhindra att den äldre individen inte 

skall utveckla dessa konsekvenser utifrån rädslan för fall? För det första så 

finns det mätinstrumentet till hjälp, så som Survey of Activities and Fear of 
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Falling in the Elderly (SAFE) som kan användas för att se hur rädslan för att 

falla leder till undvikandet av aktiviteter (Legters, 2002). Detta anser vi är 

något som borde användas som ett första steg för att se hur pass mycket 

aktivitetsrestriktioner den äldre utsätter sig för. Sedan anser vi att sjusköterskan 

bör låta den äldre få verbalisera sina känslor och tankar kring sitt beteende, 

samt berätta om sina tidigare aktivitetsmönster, så att sjuksköterskan får en 

förståelse för hur detta påverkar den äldre personen liv. Det är mycket viktigt 

att uppmuntra och stödja den äldre till fysisk aktivitet samt att aktivt arbeta för 

att den enskildes behov kan tillgodoses (Frändin & Grimby, 2001). Att kunna 

utföra olika fysiska aktiviteter trots sjukdom eller funktionsnedsättning är 

meningsskapande och befrämjar livskvaliteten och det är av yttersta vikt att 

sjuksköterskan arbetar utifrån den kunskapen (a.a.). Det är med andra ord av 

stor betydelse att sjuksköterskan har kunskap om vad aktivitet är, om dess 

betydelse för hälsa och välbefinnande, om förutsättningarna för aktivitet, och 

om faktorer som påverkar aktiviteten (Kristoffersen et al., 2005). Sådan 

kunskap är nödvändig för att förstå när människor riskerar att inte få sitt behov 

av aktivitet tillgodosett samt när sjuksköterskan skall kunna främja till aktivitet 

och förebygga eller minska de skadliga konsekvenserna av brist på aktivitet 

(a.a.).  

 

Vi anser att sjuksköterskor har ett stort ansvar när det gäller att observera, 

planera, stödja och motivera äldre till att utföra aktiviteter. Vi anser 

sjusköterskor som kommer i kontakt med äldre i sitt arbete via till exempel 

vårdcentralen eller inom hemsjukvården, kan informera den äldre om olika 

aktivitetsalternativ som finns inom kommunen. Sjuksköterskor som arbetar på 

särskilda boenden kan anordna och utforma individanpassande aktiviteter på 

boendet för de äldre patienterna som är lämpliga efter deras förutsättningar. 

Det kan vara alltifrån bakning i grupp till promenader. Regelbundna 

promenerar för äldre är inte bara betydelsefulla för muskelstyrkan, benmassan, 

och balansen utan även livskvaliteten har visat sig öka genom att den äldres 

självständighet bevaras i större omfattning (Melzer, Benjuya & Kaplanski, 
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2003). Val av aktivitet och aktivitetsnivå måste givetvis byggas på individens 

förutsättningar och önskemål och aktiviteten bör dessutom vara förknippad 

med glädje och tillfredställelse (Frändin & Grimby, 2001). Äldre människor 

med meningsfulla aktiviteter lever ett mer tillfredställande liv och upplever sitt 

hälsotillstånd bättre än vad äldre utan meningsfulla aktiviteter gör 

(Kristoffersen et al., 2005).  

 

Något vi anser är extra viktigt är att sjuksköterskan hjälper till att minimera de 

risker som finns för individen vid utförandet av en aktivitet. Detta kan till 

exempel vara att se till att den äldre har ordentliga skor samt att belysningen i 

rummet är bra. En annan punkt som vi anser är viktig är att sjuksköterskor 

försöker se bakom den äldres beteende om det till exempel är en patient som 

aldrig vill följa med ut på promenad. Istället för att bara acceptera att patienten 

inte vill gå ut, är det viktigt att försöka få reda på de bakomliggande orsakerna. 

Har patienten några av de faktorer som ökar risken att utveckla en rädsla för 

fall? Hur såg patientens aktivitetsvanor ut innan flytten till det särskilda 

boendet ut? Dessa är viktiga frågor som vi anser en sjuksköterska skall ha i 

åtanke när hon arbetar med äldre personer som inte vill vara med på diverse 

aktiviteter.  
 

8.1.4  Depression tillföljd av rädslan för fall hos äldre 
 
Tillföljd av aktivitetsrestriktioner på grund av rädslan för att falla så visade vårt 

resultat att det inte sällan leder till depressioner hos den äldre. Paradoxalt nog 

så både förebygger och minskar fysisk aktivitet depressioner (Kristoffersen et 

al., 2005). Depressionssyndrom ökar med stigande ålder (Larsson & Rundgren, 

2003). Orsaken till detta är det biologiska åldrandet, där av hjärnans åldrande 

leder till nedbrytning av olika signalsubstanser. Man vet idag att nedsatt 

serotonin, noradrenalin och dopamin i nervsystemet är en orsak till 

depressionstillstånd. Detta tillstånd hos den äldre leder till personligt lidande 

och social oförmåga samt leder inte sällan till att den äldre vill dra sig undan 
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och minska kontakt med andra människor. Depression kan visa sig genom 

kognitiva störningar så som minskat motoriskt tempo det vill säga att det kan 

vara svårt att utföra de vardagliga sysslorna så som enkla sysslor i hemmet 

(a.a.).  

 

Det som vårt resultat visar när det kommer till psykosociala konsekvenser av 

rädsla för fall, är att det finns ett klart samband mellan rädsla för att falla och 

depression tillföljd av låg aktivitetsnivå. Vi anser att träning i olika former kan 

stärka den äldre människans psykiska hälsa. I en studie där äldre med 

depressiva symtom fick utföra fysisk träning i form av stretchning, 

promenader, styrketräning och upprepade muskelkoordinationsövningar visade 

resultatet att depressiviteten minskade signifikant hos deltagarna (Means, 

O’Sullivan, Rodell, 2003). Detta anser vi är väldigt enkla träningsmoment som 

kan utföras av såväl sjuksköterskan eller annan vårdpersonal. Promenader är 

något som vi anser sjuksköterskan borde lägga stor vikt på att utföra själv eller 

delegera vidare till annan vårdpersonal.  Det är även viktigt att hon ser till att 

de inte bara är de äldre som kan gå av sig själva som kommer ut på promenad, 

utan även de som har ett funktionshinder eller demenssjukdom. Vi anser att 

detta är ett väldigt enkelt moment att utföra och att det är av stor vikt att 

personal kring den äldre är medveten om att med väldigt enkla medel så kan 

depressionssymtom minska. Genom att vara mer fysiskt aktiv så minskar både 

rädsla för att falla och depressionssymtomen, detta är ett sammantaget resultat 

av våra resultatartiklar. Socialstyrelsens brukarundersökning inom 

äldreomsorgen visar att de äldre är mindre nöjda med den sociala samvaron 

och aktiviteterna inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2009). Varför det är så 

att de äldre inte känner sig tillfredställda med den sociala samvaron samt med 

aktiviteterna tror vi beror på de besparingskrav och minskade resurser som sker 

inom äldreomsorgen.  Sedan 2003 har kostnaderna minskat med 1,6 procent, 

vilket i huvudsak förklaras av nedskärningar (Socialstyrelsen, 2009). Vi anser 

att alla aktiviteter inte behöver vara kostsamma eller kräva så mycket av 
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personalen, exempel på detta kan vara just promenader, tai chi, högläsning, 

sångstund samt trädgårdsarbete.  

 

Vidare kan samtal med den äldre bidra till att sjuksköterskan kan få fram 

mycket information om hur den äldre upplever sin vardag, om det finns någon 

rädsla för att falla eller något annat som tynger den äldre. Detta tycker vi är en 

mycket viktig aspekt som borde utföras dagligen och det behöver inte alla 

gånger vara så tidskrävande, utan det kan ske i samband med medicinutdelning 

eller annan omvårdnad. Sjuksköterskan måste här lyssna på patienten och 

under hela samtalet uppmärksamma vilka känslor som ligger bakom orden 

(Zimsen, 2006). Det är inte säkert att sakinnehållet är det viktigaste i samtalet, 

utan känslorna kan vara betydligt viktigare (a.a.).  

 

8.2 Diskussion utifrån teoretisk referensram 

Enligt Orlando (1961) har patienten olika uppträdanden, och icke verbaliserade 

uttryck är ett av dem. För en sjuksköterska är det viktigt att uppmärksamma de 

icke verbala uttrycken som den äldre ger utlopp för (a.a.). Detta anser vi är 

viktigt utifrån vårt framtagna resultat som visade att kvinnor var mer rädda för 

att falla än män. Vi menar att sjuksköterskan bör uppmärksamma och se bakom 

inte minst äldre kvinnors beteende samt icke verbala uttryck för att kunna 

hjälpa henne till att verbalisera sitt problem. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan inger värme och förtroende för sina patienter så att de känner 

trygghet inför att berätta om sina upplevelser, känslor och tankar. När det 

kommer till att patienten har olika uppträdanden så kan det vara så att de äldre 

männen har ett annat uppträdande när det kommer till rädsla för fall och vi 

anser att även detta bör uppmärksammas och verbaliseras tillsammans med 

patienten. Detta kan göras enligt Orlandos fyra handlingsbegrepp: iakttagelse, 

tanke, känsla och handling (Orlando, 1961). Att se situationen ur ett 

patientperspektiv samt identifiera patientens problem är något som Orlando 

menar är god omvårdnad, detta anser vi är något som är viktigt, oavsett om det 

är en man eller kvinna (a.a.). Orlando (1961) menar att det är viktigt att 
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sjuksköterskan lokaliserar patientens problem/bekymmer för att kunna lindra 

dem. Sjuksköterskans observationer är grunden för att kunna planera och 

genomföra patientens fortsatta vård (a.a.). Det framkom även att 

aktivitetsrestriktioner med nedsatt fysisk funktion var den största fysiska 

konsekvensen av rädsla för fall. Vi anser här att det är viktigt att sjuksköterskan 

uppmärksammar den äldre om denna isolerar sig mer än den gjort tidigare. 

Detta stämmer även överens med vårt resultat som visade att tidigare fall är en 

faktor som kan göra att den äldre isolerar sig och minskar på sina vardagliga 

aktiviteter. Detta är något som en sjuksköterska kan lokaliserar hos en patient 

och då via uppmuntran och samtal lindra patientens upplevelse kring rädsla för 

att falla. För att kunna lokalisera patientens upplevelser menar Orlando (1961) 

att sjuksköterskan kan uppmärksamma de emotionella icke verbaliserade 

uttrycken, som till exempel gråt, skrik och skratt, vilket kan vara till stor hjälp 

för att inhämta information om patientens upplevelser. Automatiska 

omvårdnadsåtgärder som Orlando menar, är åtgärder utan reflektion. Detta tror 

vi är något som kan späda på rädslan för att falla, med detta drar vi en parallell 

kring vårt resultat som visade att det fanns ett samband mellan rädsla för att 

falla och depressiva symtom och användandet av gånghjälpmedel.  

 

8.3      Metoddiskussion  

Litteraturstudien är baserad på både kvantitativa och kvalitativa studier. Vi 

upplevde att det var mycket få studier gjorda kring vårt valda ämne, när det 

avsåg de kvalitativa studierna, därav har vi enbart två med i resultatet. Orsaken 

till detta kan tolkas som att vårt val av ämne är lättare att undersöka med 

kvantitativ ansats. När det avsåg de kvantitativa studierna som vi valde att 

använda till resultatet, upplevde vi att analysarbetet var mer krävande än vid 

kvalitativa studier. Till vår hjälp använda vi oss dels av ett engelskt lexikon för 

att undvika misstolkningar av resultatet men vi fick även förbättra våra 

kunskaper kring olika statistiska analysmodeller. För att få fram respektive 

resultat samt de olika kategorierna anser vi att vår kodning ett, två och tre 

utefter våra frågeställningar var till stor hjälp. Vi upplevde med andra ord att de 
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klara och utarbetade frågeställningarna underlättade vårt arbete till att finna 

kategorier utifrån de valda vetenskapliga artiklarna.  

 

Många av de artiklar som vi har valt att ta med, har inte som direkt syfte att 

finna det som vårt syfte var, utan många har som syfte att undersöka rädslan 

för fall i relation med en eller flera andra variabler. Dock hittades värdefulla 

aspekter som kunde användas till vårt resultat, men detta kan påvisa att det dels 

inte finns mycket forskat kring rädsla för fall och dels att det även kan ha 

bidragit till att resultatet har blivit vinklat. Vidare är även tre av artiklarnas 

urvalsgrupp ifrån 60 år och uppåt. Vi gjorde bedömningen att ha med dem ändå 

eftersom de var så pass relevanta för vår litteraturstudie men även på grund av 

att medelåldern var över 65 år i samtliga artiklar, ansåg vi att de ändå var 

relevanta till en studie som berör äldre över 65 år.  

 

Vi har valt att använda åtta artiklar och det kan ses som en svaghet då vi inte 

har ett bredare underlag att grunda vårt resultat på. Detta kan förklaras genom 

att det var svårt att hitta relevant och ny forskning kring ämnet och som även 

skulle vara omvårdnadsinriktad. Det kan även förklaras utifrån att vi anser att 

de funna artiklarna är innehållsrika och användbara för vårt syfte, och att vi 

hellre ser kvalitet än kvantitet i vårt resultat. Ingen av våra valda artiklar är 

ifrån Sverige eller Norden, då vi inte hittade några relevanta studier härifrån. 

Vi anser, efter att ha sökt och läst många olika artiklar att forskningen i Norden 

inte har intresserat säg för rädslan för fall kring äldre som ett eget problem utan 

att det alltid är en konsekvens av fall, och på så vis finns det istället mycket 

forskning kring fallprevention. Artiklarna som vi har i studien är istället ifrån 

USA, Egypten, Canada, Storbritannien samt Asien. Vi är väl medvetna om att 

det är en vid spridning världen över, men vi ansåg att äldres rädsla för fall inte 

behöver skilja sig åt, var någonstans i världen personen bor. Däremot så kan 

rädslan för vad de är rädda för när det avser rädslan för fall troligtvis skilja sig 

mycket åt, eftersom sjukvård och det sociala nätverket har olika stora 

inflytanden i olika länder. För att ta Asien som exempel så kunde det ses 
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utifrån många artiklar att anledningen till att så pass många var rädda för att 

falla var att de inte ville bli en börda för sin familj, då det är vanligt att familjen 

tar hand om sina äldre släktingar. Vi anser att detta inte påverkade vårt resultat 

rörande faktorer som bidrar till rädslan men däremot så kan detta ha påverkat 

de resterande kategorierna kring konsekvenserna kring rädslan för fall. Vi 

menar att olika rädslor kring rädslan för fall kan resultera i att olika individer 

undviker olika situationer och på så vis kan konsekvenserna av rädslan för fall 

vara olika hos olika personer världen över, men givetvis även individer emellan 

ifrån samma land.  

 

När det avser årtalen på studierna så är alla studier förutom en gjorda på senare 

2000-tal, men vi gjorde den bedömningen att artikeln från 1994 var så pass 

viktig att vi valde att ha med den ändå samt att den ändå passade in i vårt 15 års 

intervall som vi hade avgränsat sökningarna med från början. Vid val av 

teoretisk referensram så hade vi en del svårigheter till en början att hitta en 

teori eller begrepp som passade till vårt framtagna resultat. Eftersom vårt 

resultat är relativt brett då våra frågeställningar vill besvara olika faktorer och 

konsekvenser utifrån rädslan för fall var det svårt att hitta en teoretisk 

referensram som passade in på det hela framtagna resultatet.  
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9.    Slutsatser 

Att utveckla en rädsla för fall hos äldre har visat sig ha ett samband med en rad 

olika faktorer. Kvinnligt kön, balanssvårigheter, tidigare fall samt benskörhet 

visade sig vara den vanligaste bidragande faktorerna. Sjuksköterskor bör ha 

kunskap om dessa faktorer för att kunna motverka att rädslan för fall uppstår 

hos den äldre samt för att veta vilka som kan ligga i riskzonen för att utveckla 

en rädsla för fall. Konsekvenserna för äldres rädsla för fall visade sig vara 

aktivitetsrestriktioner av både social och fysisk karaktär samt nedsatt fysisk 

funktion och depression. Detta påvisar hur stor påverkan, rädslan för fall kan 

ha för den äldre personen och det belyser att det är något som sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal måste arbeta med för att förbättra den äldres 

livskvalitet. Denna uppsats anser vi bidrar till att ge sjuksköterskor en 

förståelse och inblick i hur äldre upplever sin situation och på vilket sätt 

rädslan för fall påverkar deras dagliga liv. Vi skulle vilja se mer forskning 

kring äldres rädsla för fall i Sverige och Norden, då vi under vår 

litteraturgenomgång knappt hittade några studier gjorda kring ämnet alls. 

Förslag till vidare forskning anser vi kan vara hur arbetet mot rädslan för fall 

ser ut idag i Sverige inom äldreomsorgen samt att undersöka sjuksköterskors 

upplevelser samt kunskaper kring äldres rädsla för fall.  
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Bilaga 1 
Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 

 

Nr Författare Titel År, land 
och 
tidskrift 

Syfte Metod och 
urval 

Resultat 

1. Sharaf  Y Amira, 
Ibrahim S Hanaa. 
 
 
 

 

Physical and 
Psychosocial 
Correlates of 
Fear of 
Falling 

 

2008, 
Egyptian,  
Journal of 
Gerontologal 
Nursing  

 

Identifiera fysiska 
och psykosociala 
samband av rädsla 
för att falla bland 
äldre, boende på 
hem med möjlighet 
till assistans.  

208 deltagare, 125 
st kvinnor och 83 
st män. 
60 år och äldre, 
självständiga eller 
behov av lite hjälp, 
samt fri från 
kognitiva besvär. 
En cross-sectional 
design användes, 
The Modified 
Falls Efficacy 
Scale användes för 
att mäta rädslan, 
samt rädsla 
relaterat till 
depression, 
tidigare fall, oro 
mättes också. 
 
 
 

Rädsla för att falla 
var  
betydligt högre bland 
kvinnor, ogifta och de 
utan utbildning. Störst 
samband för rädsla 
för fall var relaterat 
till gånghjälpmedel, 
tätt följt av 
depression, balans 
nedsättning, ångest 
och tidigare fall. 
 

 

2 Suzuki Mizue, 
Ohyama Naomi, 
Yamada Kiyomi, 
Kanamori Masao. 

The 
relationship 
between fear 
of falling, 
activities of 
daily living 
and quality 
of life 
among 
elderly. 

2002, Japan, 
Nursing and 
Health 
Sciences. 

Var att utreda 
förhållandet mellan 
funktionsnedsättning 
och rädsla för att 
falla under dagliga 
aktiviteter, samt att 
utreda förhållandet 
mellan rädsla för att 
falla och 
hälsorelaterad 
livskvalitet, 
HRQOL, hos 
personer som 
använde sig av dag 
service. 

43 män resp. 92 
kvinnor deltog, 
alla var över 60 år, 
kognitiv förmåga 
Samtliga hade 
dagservice. 
Intervjuades av 
sjuksköterskor. 
SF-36 användes 
för att mäta 
HRQL. Dunnets 
test användes för 
att mäta rädslan 
för att falla. 

Kvinnor var mer 
rädda än män och 
kvinnorna i åldern 60-
69 år var mest rädda. 
Tidigare fall 
påverkade rädslan 
och var större hos 
kvinnor än hos män. 
Kvinnor hade även ett 
starkt förhållande till 
rädsla vid 
promenader och 
badning. Män och 
kvinnor som inte var 
rädda för att falla 
hade högre HRQOL.  

3 
 
 
 
 
 

Arfken L. Cynthia, 
Lach W. Helen, 
Birge J. Stanley, 
Miller Philip. 

The 
prevalence 
and 
Correlates of 
Fear of 
falling in 
Elderly 
persons 

1994, USA, 
Amerikan 
Journal of 
Public 
Health. 

Var att undersöka 
prevalensen av 
rädslan för fall samt 
dess förbindelse till 
tidigare fall, 
livskvalitet och 
skörhet. 

Kohort studie, 
under ett års 
uppföljning av 890 
äldre, boende på 
servicehem med 
en kognitiv 
förmåga. 67 % var 
kvinnor. Fyra 

9 % var väldigt rädda 
för att falla. Kvinnor 
uttryckte mer rädsla 
än män, dock ökade 
rädslan hos båda 
könen vid stigande 
ålder.  Dem som var 
väldigt rädda för att 
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Living in 
The 
Community 

åldersgrupper. 
Frågor kring, 
rädslan för fall, 
livskvalitet, fall, 
hälsa, depression 
samt aktivitets 
nivå. Chi- Square 
test användes för 
att analysera 
variablerna rädsla 
för fall, skörhet 
samt livskvalitet. 

falla hade en lägre 
livskvalitet än de  
som inte var rädda. 25 
% led av depression. 
Av de som var väldigt 
rädda för att falla 
hade 85 % dålig 
balans eller skörhet. 

4 Griffin-Ward 
Catherine,  Hobson 
Sandra, Melles 
Pauline, Kloseck 
Marita, 
Vandervoort 
Anthony, Crilly 
Richard 
 
 

Falls and 
Fear of 
Falling 
among 
Community-
Dwelling 
Seniors 

2004 
Canada 
Canadian 
Journal on 
Aging 
 

Undersöka 
vardagliga 
erfarenheter hos 
äldre boende i 
servicehus, med 
särskild fokus på 
den äldres 
uppfattning om 
säkerhet, rädsla för 
att falla, oberoende 
och livskvalitet. 
Andra syftet var att 
identifiera 
betydande faktorer 
som påverkat hälsan 
hos äldre som hade 
fallit eller var rädda 
för fall.  

 

Fenomenologisk 
kvalitativ studie 
baserat på 
intervjuer med 9 
deltagare över 65 
år. 7 st kvinnor  
och 2 st män . 
Deltagarna blev 
intervjuade kring 
sina 
livserfarenheter 
kring rädslan för 
fall. Intervjuerna 
var i snitt 59 min 
långa.  

 

Resultaten återspeglar 
de gemensamma 
erfarenheterna av fall 
eller rädsla för fall. 
Temat som framkom 
var dels restriktion i 
aktiviteter samt 
kampen för att 
behålla 
självständighet. Äldre 
som har tidigare 
skador var särskilt 
rädda och använde 
flera individuella 
strategier för att 
förhindra fall. Men 
även de som inte hade 
fallit tidigare var 
mycket oroade över 
att falla.  

 

 

5 CHOU K.-L,  
YEUNG F. K. C, 
WONG E. C. H.  
 

Fear of 
falling and 
depressive 
symptoms in 
Chinese 
elderly 
living in 
nursing 
homes: Fall 
efficacy and 
activity level 
as mediator 
or 
moderator? 

 

 

2005, 

Hong Kong, 

Aging & 

Mental 

Health 
 

Denna studie 
granskar 
förhållandet mellan 
rädsla för att falla 
och depressiva 
symptom samt vad 
deltagandet i fysisk 
aktivitet och fall 
effektiviteten har för 
sambandet med 
rädslan för att falla 
och depression 

100st deltagare 
boende på 2 
särskilda boenden 
blev intervjuade i 
45 min. Ålder 60 
år och över. 
Geriatric 
Depression Scale, 
The Survey of 
Activities and fear 
of falling in 
Elderly scale 
användes för att 
mäta depression, 
aktiviteten samt 
rädsla. 

Rädsla för att falla 
har ett stort inflytande 
på den äldres 
psykologiska 
välbefinnande. Äldre 
som uttryckte en hög 
grad av rädsla för att 
falla rapporterade 
oftare mer depressiva 
symtom. Resultatet 
visade också ett 
betydande samband 
mellan rädslan för att 
falla, aktivitetsnivån 
och fall effekten. 
Äldres rädsla för fall, 
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Demografiska 
variabler 
kontrollerades 
även. 

kan begränsa deras 
deltagande i olika 
typer av fysiska 
aktiviteter vilket i sin 
tur kan till 
depression.  

 
6 Brouwer Brenda, 

Musselman 
Kristin, Culham 
Elsie. 
 

Physical 
Function 
and Health 
Status 
among 
Seniors with 
and without 
a Fear of 
Falling 

2004,  
Canada, 
Gerontology 

Huvudsyftet var att 
utreda ifall 
självständigt boende 
äldre som var rädda 
för att falla och som 
skar ner på sina 
aktiviteter, hade en 
bristande 
balansförmåga, 
fysisk funktion, och 
hälsostatus i 
förhållande till en 
ålders- samt 
könsfördelad jämlik 
kontrollgrupp som 
inte var rädda för att 
falla. Sekundära 
syftet var att 
undersöka om 
tidigare fall var en 
relevant faktor för 
rädslan för att falla.   

 

25 deltagare  där 
16 st kvinnor och 
9 st män över 65 
år, som var FF, 
samt en 
kontrollgrupp utan 
FF. Activities-
specific Balance 
Confident scale, 
Human Activity 
Profile, och SF-36 
användes. 

De viktigaste 
resultaten av denna 
studie var att äldre 
som rapporterade 
rädsla för att falla 
gick långsammare, 
var svagare, och hade 
sämre uppfattningar 
om deras fysiska 
hälsotillstånd än icke-
rädda äldre oavsett 
fall historia. 

 

7 Roe Brenda, 
Howell Fiona, 
Riniotis 
Konstantins  
Beech Roger, 
Crome Peter, 
Nio Ong Bie. 

Older 
people’s 
experience 
of falls: 
understandin
g, 
interpretatio
n and 
autonomy. 

2008, United 
Kingdom, 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 

Var att undersöka 
upplevelserna hos 
äldre personers som 
nyligen hade fallit 
och identifiera 
möjliga faktorer som 
bidrar till framtida 
sjuk- och 
hälsoutveckling. 

En kvalitativ 
studie med semi-
strukturerade 
intervjuer. 27 
deltagare, 22 
kvinnor och 5 män 
alla över 65 år, 
som hade upplevt 
ett eller flera fall 
inom 2 veckor.. 
Information 
samlades kring, 
hälsa och 
välmående, fall, 
ADL, samt 
utnyttjandet av 
sjukvård. 

Att försöka hjälpa 
äldre att reflektera 
över sina fall samt 
förstå varför fallet 
inträffade samt hur 
det kan påverka ev. 
kommande fall, rädsla 
för att falla, nedsatt 
självförtroende. 

8 Murphy Susan, 
Williams 
Christianna,  
Gill Thomas, 

Fear of 
falling and 
activity 
restriction.  

2002,  
USA, 
American 
Geriatrics 
Society 

Att identifiera de 
egenskaper som är 
förknippade  
med en begränsad 
aktivitet på grund av 
rädsla för att falla 
samt att avgöra vilka 

1064 st deltagare 
med ålder 72 år 
och äldre där 73% 
var kvinnor som 
var medlemmar i 
ett säkerhets 
program.   

44% rapporterade att 
de hade aktivitets 
restriktioner pga 
rädsla för att falla. Ett 
samband hittades 
mellan rädsla för att 
falla och 
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egenskaper som 
skiljer de 
äldre personer som 
begränsar sin 
aktivitet pga rädslan 
för att fall, från dem 
som har rädsla för 
att falla men inte 
begränsar sin 
aktivitet 
 

Deltagarna skulle 
ha en 
sammanfattad data 
med rädsla för att 
falla och aktivitets 
restriktioner.  
 

aktivitetsrestriktioner 
med 2 eller fler 
kroniska sjukdomar, 
depression, ångest 
symtom, tidigare 
fallskador, nedsatt 
fysisk aktivvitet, 
kvinna, äldre än 80 
år. 
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