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Äldres tankar och reflektioner kring att självständigt genomföra 30 second chair stand test i hemmiljö – en intervjustuidie 

 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Fall är en bidragande anledning till fallskador som kräver sjukhusvistelse för den 

äldre populationen. Det finns i dagsläget flera olika balanstest som genomförs i klinik, däremot 

finns det inget som är undersökt för att tillämpas självständigt i hemmiljö. Studien undersöker 

tankar och känslor hos hemmaboende äldre personer utan hemtjänst kring att, självständigt 

genomföra ett 30 chair stand test (30CST) i hemmiljö då det finns en kunskapslucka gällande 

äldres tankar kring hemtestning. 

Syfte: Att utforska äldre personers tankar om att teoretiskt självständigt genomföra 30CST i 

hemmet. 

Metod: Studien var en kvalitativ deskriptiv intervjustudie baserad på ett strategiskt urval 

bestående av fem äldre personer 75-85 år som fick ta del av testinstruktioner som låg till grund 

för de semistrukturerade intervjuerna. En kvalitativ innehållsanalys applicerades för att 

analysera data. 

Resultat: Kvalitativa innehållsanalysen resulterade i tre kategorier och fem underkategorier. 

Kategorierna var följande: Egenskaper hos situation och person som påverkar äldre vid en 

testsituation, Äldres hälsa, Upplevda för- och nackdelar med testinstruktionerna. 

Slutsats:  Det framkom av analysen att deltagarna i studien uppfattades positiva till tanken på 

att genomföra testet samtidigt reflekterades kring nyttan utav en testledare som kan säkerställa 

reliabiliteten men ej som krav för genomförande. Studien möjliggör inblick i faktorer för hur 

framtida hemtestning kan utformas och undersökas. Studien genomfördes på ett begränsat antal 

deltagare och fler studier bör genomföras för att ytterligare undersöka huruvida 30CST kan 

genomföras självständigt i hemmiljö 

Nyckelord: 30CST, Hometest, Balance, Elderly, Qualitative analysis 
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Abstract 

Background: Falls is a major factor of injuries that requires hospitalization amongst the 

elderly. Multiple balance tests exist that’s used in clinic however none that’s utilized 

independently in home environments. This study explores the thoughts and feelings of 

community-dwelling elderly to perform a 30 second chair stand test (30CST) without 

supervision. There´s lack of research regarding thoughts among older adults about physical 

home test. 

Objective: The objective is to explore community-dwelling elderly people’s thoughts and 

reflections to theoretically perform a 30CST without supervision in their homes. 

Method: The study was a qualitative descriptive interview study based on a strategic sample 

of five elderly people aged 75-85. They received instructions for 30CST before the interview 

which the interviews were based on. A qualitative content analysis was used to comprehend 

data.  

Results: The qualitative content analysis resulted in three categories and five subcategories. 

The categories were Elders health, Perceived advantages and disadvantages with the test 

instructions, Characteristics in situations and persons that affect elderly during a test situation. 

Conclusions: The analysis indicate that the participants had positive attitude to perform 

30CST meanwhile the participants had thoughts about the need of test-leaders to ensure 

reliability but not as demand to follow through with the test. The study indicated factors that 

could be implicate in future home-testing. This study was performed on a limited sample and 

more studies needs to be concluded to furthermore explore whether a function test can be 

conducted independently by community-dwelling elderly people. 

Keywords: 30CST, Hometest, Balance, Elderly, Qualitative analysis  
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1 Bakgrund 

1.1 Fall 

Internationella definitionen av ett fall är en oväntad händelse när deltagaren hamnar på marken, 

golvet, eller en lägre nivå (1).  

Fallskador är en stor orsak till inläggningar på sjukhus samt bidrar till kostnader för samhället 

(2,3) och fall utgjorde två tredjedelar av alla olycksfall år 2017, vilket motsvarar 67000 

personer (4). Dessutom avlider cirka 1000 personer till följd av fallolyckor varje år (4). 

Uppskattningsvis faller en tredjedel av alla personer över 60-årsåldern minst en gång per år 

och frekvensen ökar efter 80-årsåldern (5). 

1.2 Styrka och balans 

Funktioner kopplade till bibehållande av balansen försvagas vid högre ålder (6). Benstyrkan 

reduceras mellan 10–15 % per 10-årsperiod från 60-årsåldern fram till 70-årsåldern och 

därefter reduceras benstyrkan med 25–40 % per 10-årsperiod (7), äldre har dock en varierad 

reducering av muskelstyrkan beroende på livsstilsfaktorer (7–9). 

Korrelationen mellan nedre extremitets stabiliserande muskulatur och balansförmåga är 

moderat till stark hos äldre personer (10). Andra studier har identifierat ett samband mellan 

balans, postural kontroll och benstyrka (11). Postural kontroll refererar till förmåga att 

bibehålla och uppnå lodlinjen inom understödsytan (12). Alla äldre rekommenderas därför att 

träna både muskelstärkande och balansträning för att förhindra fall, skador och följdsjukdomar 

(13). En kombinerad träning har större effekt än stavgång eller övervakad gångbandsträning på 

gångförmågan och gånghastigheten (14,15). 

1.3 Livsstilsvanor hos äldre  

Många äldre har en rädsla för att falla där den största rädslan finns vid gång nedför trapp (16). 

Anledningen till att äldre personer faller är många och varierar mellan olika personer, många 

fall beror på medicinska tillstånd men vanligast är yrsel (16). Fysisk aktivitet har setts kunna 

minska risken för fallolyckor hos den äldre populationen (13) samt ge positiva hälsoeffekter 

såsom minskat blodtryck, hindrar övervikt, diabetes samt ökad kondition (17). God 

kosthållning är viktig för äldre, då den påverkar upplevelsen av yrsel och balans samt 

nervsignalernas ledningsförmåga (18). Undernärda äldre har en större risk att falla och problem 

med aktiviteter i dagliga livet (ADL) (19), till följd av förlust av muskler och funktion (18–20). 
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Ytterligare en livsstilsfaktor som kan påverka balansen och kan bidra till yrsel är läkemedel 

vilkas effekter och bieffekter kan påverka äldres balans negativt (21). Därför bedöms det vara 

viktigt att informera och utbilda äldre om mediciners verkningsmekanismer (22). Personer som 

är 75 år eller äldre och som intar minst fem läkemedel ska få en läkemedelsgenomgång för att 

utesluta problem relaterade till läkemedelsintaget samt en uppföljning av olämpliga läkemedel 

för att minska riskerna (22–24).  

1.4 Att genomföra funktionstest i hemmet 

Det har uppmärksammats att det finns flera faktorer som avgör hur väl skrivna instruktioner 

tolkas och hur detta påverkar utfallet av exempelvis ett test (25). Med detta som bakgrund kan 

genomförande av tester i hemmet medföra flera risker beroende på vem som genomför testet 

samt vilka instruktioner som ges (26). Dels kan patienten som genomför testet uppleva att testet 

gick bättre än vad en kliniker skulle bedöma och på så sätt riskerar bias och felaktigheter att 

påverka utfallet av testet (27). Utöver detta finns även ökade risker för fall om personer med 

ökad fallrisk självständigt skall genomföra ett test avsett för att utmana balans och styrka. 

Eftersom det kan finnas problem med att ta sig till sjukhuset för sjuka äldre personer finns 

möjligheten till att testa funktioner i hemmet (28). I dagsläget har inga studier om hemtestning 

för screening av balans kunnat identifieras (29). 

1.5 Att undersöka balans 

Det används många olika tester för att undersöka balans och benstyrka, nedan nämns några 

vanligt förekommande i klinisk vardag för fysioterapeuter som jobbar med äldre personer (30). 

Bergs balansskala, en skattningsskala som undersöker äldre med balanssvårigheter under 15 

till 20 minuter där statisk och dynamisk balans samt fallrisk utvärderas genom 14 övningar som 

värderas utifrån en femgradig skattningsskala. Testet kräver mycket utrustning samt närvaro 

av vårdpersonal som ger instruktioner och bedömer kvalitén på varje övning (31–35).  

Timed up and go (TUG) bedömer generell balans och funktionell rörelseförmåga hos äldre 

personer genom att testa förmågan att resa sig upp, gå tre meter fram, vända tillbaka och sedan 

sätta sig igen. Tidsåtgång är fem minuter och utrustningen som krävs är ett tidtagarur, en stol 

samt tre meters gångyta (36). 

30 chair stand test (30CST) mäter huvudsakligen styrka i nedre extremitet samt balanskontroll 

och fallrisk hos äldre vuxna med god överensstämmelse (37–41). Testet går ut på att utföra 
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maxantal kompletta uppresningar från en stol under 30 sekunder med armarna korsade över 

bröstet. En komplett uppresning innebär att man ej tar stöd (42) och för genomförande behövs 

en stol med standardiserad höjd (45cm), som fördelaktigt står mot en vägg i ett hörn samt ett 

tidtagarur (43,44). 30CST bedöms vara ett bra test att genomföra i hemmiljö bland äldre med 

tanke på enkelheten och behovet av lite utrustning samt säkerheten att stolen står stabilt bakom 

(43). Det finns en korrelation mellan muskelstyrka och uthållighet i nedre extremitet och 

gånghastighet, postural kontroll och balans testet används som ett sekundärt test av 

balansförmåga (11). 

30CST har god inter- och intra reliabilitet (45). Enbart små mätfel som till exempel vad som 

definierats som en korrekt uppresning, tidtagning och stolshöjd har identifierats och 30CST 

bedöms tillräckligt känslig för att registrera små förändringar hos äldre (37). 30CST anses vara 

mer aktuellt för äldre samt sköra personer som har problem med styrka i nedre extremitet (42). 

När ett 30CST genomförs skall om möjligt testpersonen genomföra minst ett testförsök innan 

det riktiga testet utförs, med minst 30 sekunders vila emellan. Detta för att minska eventuell 

förvirring kring hur testet skall genomföras (38,39,44). Personer som uppvisat ett ökat svaj när 

de genomför testet har ökad fallrisk, trots eventuellt goda balansreaktioner (39). Det har 

tidigare funnits viss skepticism till att mäta styrkan i nedre extremitet med 30CST. En studie 

från 2006 bedömde att testet är en relativt svag indikator på styrka hos äldre (46). I andra studier 

för geriatriska patienter har man dock sett att 30CST har en god överensstämmelse mellan 

styrka i nedre extremitet och balans, utmärkt test-retest reliabilitet samt en adekvat validitet. 

30CST bedöms således kunna vara ett användbart test att genomföra i hemmet för äldre som 

inte har någon kognitiv störning (40,44,45). Med anledning av detta bedöms 30CST vara ett 

lämpligt test att potentiellt genomföra i hemmiljö, de flesta personer har tillgång till en stol 

samt ett tidtagarur. Testet kräver också begränsat med utrymme och dess instruktioner är lätta 

jämfört med andra balanstester. 

1.6 Tolka skrivna instruktioner 

Det finns olika aspekter som påverkar läsförståelsen som språkförståelse samt 

minnesproblematik (47). Vid avkodning av skrivna instruktioner påverkar faktorerna ovan 

sättet informationen tolkas på. Konsekvensen kan bli att man inte förstår instruktionen alls, att 

man missar viktiga delar eller att man tolkar texten fel. Texttolkning med hjälp av nyckelord 

leder till en högre förståelse och ett bättre genomförande av instruktionerna (26).  
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1.7 Validitet vid kvalitativ studie 

Trovärdighet föreslås bygga på tre kategorier: datas integritet, balansen mellan deltagares 

mening och forskares interpretation, tydlig kommunikation och applicering av upptäckter (48). 

Det påstås att en kvalitativ studie med tillräcklig detaljnivå för replikering av metod samt värdet 

på trovärdigheten går bortom storleken på data då det är fler faktorer som påverkar. Finns 

medvetenhet kring att bias förekommer i alla steg av studien ökar trovärdigheten (49). 

Inhämtandet av deltagarfeedback stärker trovärdigheten och att man konsulterar minst en 

kritisk part (48). 

1.8 Problemformulering 

Det finns en kunskapslucka inom insatser för att stödja kvarboende för äldre personer enligt 

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) (29). Det finns för tillfället 

inte ett standardiserat test för screening av fallrisk hos den äldre populationen i Sverige, som 

genomförs utan övervakning av vårdpersonal i hemmet. Det finns däremot underlag för att 

hemtester av den fysiska förmågan hos äldre i form av 30CST är teoretiskt genomförbart med 

god reliabilitet (50). Ur ett fysioterapeutiskt perspektiv är det intressant att få en större 

förståelse för hur den äldre hemmaboende populationen skulle uppleva att självständigt 

genomföra ett hemtest av sin balans genom 30CST. 

1.9 Syfte 

Syftet med studien var att utforska äldre personers tankar om att teoretisk självständigt 

genomföra 30CST i hemmet.  

1.10 Frågeställningar 

 Vilka aspekter och reflektioner kring genomförande av hemtestning av balans, mätt 

med 30CST, framkommer vid intervjuer av äldre hemmaboende personer? 

 Vilka styrkor och hinder vid genomförande av hemtestning av balans, mätt med 30CST, 

framkommer vid intervjuer av äldre hemmaboende personer? 

2 Metod 

2.1 Design 

En kvalitativ deskriptiv design tillämpades och baserades på semistrukturerade intervjuer kring 

testinstruktionen (bilaga 2) av hemtestning som deltagarna tog del utav. Kvalitativ 
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forskningsdesign valdes då syftet med studien var att fånga upp reflektioner och aspekter av att 

genomföra ett 30CST i hemmet och kommer på så vis att kunna ge djupare svar än vad en 

kvantitativ enkät skulle generera (51). 

2.2 Urval 

Ett strategiskt urval av sex personer med jämn könsfördelning eftersträvades vid inkludering i 

studien (52). Detta för att få inblick i olika delar av den äldre populationens reflektioner. 

Snöbollsurval tillämpades för att uppnå fem deltagare (52). 

Inklusionskriterierna för studien var, deltagarna ska vara äldre än 75 år, att klara sig 

självständigt i hemmet utan hemtjänst, förmåga att förstå skriftliga instruktioner på svenska 

samt att deltagaren upplevde sig ha risk för att falla eller en fallrädsla. Exklusionskriterier var, 

icke svensktalande samt personer som inte vill bli ljudinspelade. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Fem individuella intervjuer genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide 

(bilaga 1) som låg till grund för datainsamlingen. Intervjuguiden granskades i en testintervju 

för att kunna revidera den så att syftet kunde besvaras. Testintervjun inkluderades till 

datainsamlingen då den bedömdes adekvat, inga ändringar upplevdes nödvändiga. 

Intervjuguiden var uppdelad i två delar, första delen var mer generell kring balans och den 

andra baserades på instruktioner till 30CST (44), där deltagarnas beskrivning av sina 

reflektioner och känslor utifrån frågorna utgör data. 

Exempel på frågor följer nedan. För fullständig frågeguide se bilaga 1. 

 Hur ser du på dina möjligheter att genomföra testet? 

 Hur säker skulle du känna dig på att genomföra testet? 

 Hur skulle det kännas för dig att genomföra testet hemma? 

För att se testprotokoll med instruktioner till 30CST se bilaga 2. 

2.4 Genomförande 

Under försommaren upprättades kontakt med verksamhetschefen för Träffpunkten i Uppsala 

som hänvisade vidare samt godkände att vi tog kontakt med fysioterapeuterna som jobbar inom 

verksamheten. Kommunikationsproblem uppstod under hösten vilket försvårade rekryteringen 

av deltagare. Till följd av detta breddades upptagningsområdet genom att kontakta 
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ordförandena i Uppsala Pétanque Club – Boule, Pensionärernas riksorganisation Uppsala (PRO 

Uppsala) samt Sveriges pensionärsförbund seniorerna (SPF seniorerna). Genom epost 

skickades informationsbrevet som bilaga (bilaga 3) för spridning inom respektive organisation, 

endast en återkopplade. Sedan kontaktades ordförande för Uppsala Pétanque Club per telefon 

som vidarebefordrade eposten till medlemmarna samt till en ytterligare pensionärs bouleklubb. 

Som ett sista steg innan kontakt med kurskamraters släktingar upprättades, kontaktades 

personer i Luffarligan en organisation som arrangerar orienteringsevent, baserade i Stockholm. 

Genom Luffarligan rekryterades tre deltagare till studien. Då tiden för arbetet började bli knapp 

kontaktades slutligen släktingar till kurskamrater. Genom dessa rekryterades totalt tre 

ytterligare deltagare till studien med snöbollsurval (52). Totalt i studien inkluderades sex 

deltagare, fyra kvinnor och två män. Tidigt i studien avbröt en av kvinnorna på grund av 

tidsbrist, därmed intervjuades fem personer. Personer som blev kontaktade via snöbollsurval 

inkluderades av respektive kontaktperson utifrån kriterierna tills sex deltagare samlats där jämn 

könsfördelning eftersträvades (52). Då antalet deltagare till studien var lågt samt att det började 

bli tidsbrist valdes det att inkludera ytterligare en kvinna i stället för en man. 

Deltagarna kontaktades först via epost tillhandahållen genom respektive kontaktperson, 

informationsbrevet samt testinstruktionerna bifogades. Samtliga intervjuer skedde på distans 

per telefon till följd av Covid 19 och riktlinjer från Uppsala universitet. Tidpunkt för 

intervjuerna bestämdes tillsammans med respektive deltagare på författarnas initiativ per epost. 

En författare hade huvudansvar för alla intervjuer och den andra ansvarade för tidtagning samt 

inspelning. Vid två av intervjuerna satt författarna tillsammans vid resterande intervjuer befann 

sig författarna på skilda orter. 

2.5 Databearbetning 

Den valda analysmetoden som används är kvalitativ innehållsanalys (51). Intervjuerna 

transkriberades på en nivå som för samtalet framåt; utan pauser, skratt, hummanden och dylikt. 

Detta kallas standardtranskribering (53). De transkriberade intervjuerna lästes igenom av 

respektive författare för att skapa en individuell helhetsbild. Därefter skapades sedan en 

reducerad version av transkripten utan biljud och upprepningar. Författarna applicerade en 

kvalitativ innehållsanalys gemensamt. OpenCode tillsammans med Microsoft Excel användes 

under databearbetningen för överskådlig granskning av resultaten.  
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De transkriberade intervjuerna delades upp i meningsenheter som sedan bildade koder, koderna 

delades sedan in i underkategorier och kategorier (54). Tabell I nedan exemplifierar 

dataanalysen. 

Tabell I 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod 

Nä men det tycker jag inte, jag tycker ni har formulerat er 

klart och tydligt  det var ju bara det att man inte skulle göra 

den där övningen 

Formulera klart och tydligt , 

inte göra övningen 

Tydliga 

instruktioner 

Först sorterades relevanta meningsenheter ut från transkripten för att sedan kondenseras (54), 

därefter kodades dessa gemensamt av författarna. De färdiga koderna blev sedan grupperade i 

underkategorier och kategorier (54). Då det enligt författarna fanns vissa koder som var bättre 

lämpade som underkategorier valdes koderna att återigen ses över. För att validera resultaten 

som framkom genom databearbetningen av författarna så skedde triangulering, där 

handledaren (NL) tillbads att granska kod, underkategorier, kategorier samt citat för att se om 

samma perspektiv som författarna nått fram till uppfattades (52,55). Resultatet av den 

kvalitativa innehållsanalysen användes för att ge svar på studiens frågeställningar. 

2.6 Etiska överväganden 

Under intervjun bedömdes det vara låg risk för att deltagarna skulle uppleva sig kränkta då 

deltagandet var helt frivilligt och deltagarna fick tydlig information kring dess ämne. Det 

förekommer alltid en risk beroende på hur de tolkar de frågor som ställdes kring teoretisk 

upplevelse att självständigt genomföra en uppgift, i detta fall ett balanstest. Genom öppna icke 

dömande frågor minskades risken att av misstag kränka någon deltagare (56). Deltagandet i 

studien var helt frivilligt och de kunde när som helst avbryta sitt deltagande utan att behöva 

uppge orsak.  

Enbart ålder, kön samt kontaktuppgifter hanterades. Kontaktuppgifterna anges inte i rapporten, 

dessa lagrades enbart tillsammans med de transkriberade intervjuerna samt övriga data på 

Microsoft Sharepoint tillhandahållet av servicedesk vid Uppsala universitet som är 

lösenordskyddad.  

3 Resultat 

Fem deltagare i åldrarna 75 till 85, se tabell II, slutförde studien. Intervjuerna varade mellan 15 

och 25 minuter.  
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Tabell II. Beskrivande data över studiens deltagare1 

 Deltagare A Deltagare B Deltagare C Deltagare D Deltagare E 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Man Man 

Ålder 75 77 85 80 75 

Boendeform Ensam Ensam Ensam Ensam Sambo 

Förvärvsarbetare Ja Nej Nej Nej  Nej 

Gånghjälpmedel Nej Nej Nej2 Nej3 Nej 
1 = Deltagarna benämns i texten A-E efter ordningen de intervjuades i.  2=använder 

gångstavar utomhus. 3=har beställt en käpp.  

Följande kategorier framkom utifrån äldre personers tankar om att teoretiskt självständigt 

genom föra 30CST (1) Egenskaper hos situation och person som påverkar äldre vid en 

testsituation, (2) Äldres hälsa, (3) Upplevda för- och nackdelar med testinstruktionerna. 

Koderna som bygger upp kategorierna beskrivs i Tabell IV, kategorierna beskrivs i detalj med 

representativa citat presenterade i Tabell V. 

Tabell III. Översiktligt kodträd1 

Kategori Egenskaper hos situation 

och person som påverkar 

äldre vid en testsituation 

Äldres hälsa Upplevda för- och nackdelar med 

testinstruktionerna 

Underkategori Äldres medvetenhet Fysiologiska 

aspekter hos äldre 

 

 

Skriftliga instruktioner  

Fysisk aktivitetsnivå 

som påverkar 

testgenomförandet 

 

Yttre faktorer som påverkar   

1=För fullständigt kodträd se tabell V  

3.1 Egenskaper hos situation och person som påverkar äldre vid en testsituation 

3.1.1 Äldres medvetenhet 

Vid intervjuerna framkommer det att deltagarna över lag upplevt testinstruktionerna som lätta 

men tänkte att utförandet kunde bli en utmaning. Inför intervjun ombads deltagarna att läsa 

igenom instruktionerna för att kunna svara på frågor, det gjorde deltagarna mer noggranna i 

sina förberedelser. Flertalet deltagare upplevde att det skulle var bra om utbildad vårdpersonal 

fanns med vid testtillfället, detta för att öka genomförande frekvensen och säkerställa testets 

standardisering. 
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3.1.2 Skriftliga instruktioner 

Deltagarna berättade om sina upplevelser av att läsa och följa skriftliga instruktioner. 

Instruktioner till 30CST upplevdes till stor del enkla att följa dock uppfattade författarna att 

viss misstolkning av instruktionerna verkar ha sett, då deltagarna uttryckt sig på följande vis. 

”att man skulle ställa sig upp och hålla i stolen eller var det nu var för någonting, så att den 

står stadigt för att se att stolen står stadigt… om den inte står stadigt vad händer då?” B 

Deltagarna berättade att intresset påverkar noggrannheten hos mottagaren som läser 

instruktionen. Vid ett gott intresse läggs det mer fokus vid att förstå gentemot om deltagaren 

är ointresserad. Utifall det var något som en deltagare inte förstod framkom det att deltagarna 

hade olika strategier för att komma runt detta så som att läsa mer noggrant, att läsa igenom hela 

instruktionen innan man börjar och kunde sedan vara mycket noga med att följa instruktionen 

till punkt och pricka. 

3.1.3 Yttre Faktorer som påverkar 

Deltagarna reflekterade över att miljön i den direkta närheten kunde påverka genomförandet 

av testtillfället av 30CST. Det som lyftes fram var vikten av närheten till något att hålla sig i 

för att skapa trygghet.  

”...om jag blir yr eller något så är sängen så nära” C  

En annan deltagare lyfte fram att tidtagningen behövde vara lätthanterlig och då vore det enkelt 

att kunna använda sin mobiltelefon, men deltagaren reflekterade även kring att alla kanske inte 

har en mobiltelefon och hur ska man då mäta exakt 30 sekunder?   

Flera deltagare upplevde att anhöriga skulle vara ett bra stöd i genomförandet av 30CST i 

hemmet, men nämner också att det vore av godo att göra testet i grupp då pensionärer ses 

tillsammans utanför hemmet och då ledas av en instruktör exempelvis en fysioterapeut.    

”jag tror att man ska försöka göra det med någon slags ledning på något sätt, alltså någon 

instruktör som sparkar i gång det i någon grupp” E  

3.2 Äldres hälsa 

3.2.1 Fysiologiska aspekter hos äldre 

Under intervjuerna utforskades deltagarnas upplevda förmåga att genomföra testet, det 

framkom olika synvinklar både utifrån personliga och mer generella aspekter. Två deltagare 
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reflekterar kring åldersskillnadens påverkan på äldres fysiska förmåga gällande balans och 

rörlighet där de reflekterade att det inte längre är som när de var yngre. De tänker att olika 

fysiska förutsättningar skulle påverka inställning och genomförande av 30CST. 

”utan det är mer en ålders grej att man inte har samma balans som när man var ung” E 

Hos deltagarna har det framkommit att vissa har och har haft sjukdomar och tillstånd som 

påverkar deras fysiska funktion. Trots deras begränsningar upplevs 30CST inte otänkbart att 

genomföra.  

3.2.2 Fysisk aktivitetsnivå som påverkar testgenomförandet 

Majoriteten av deltagarna strävar efter en aktiv livsstil trots sina begränsningar och de tror att 

deras styrka och balans kommer i och med detta att förbättras. Flera av deltagarna kände igen 

testet till viss del och ansåg att god fysisk kapacitet skulle kunna leda till ett bättre 

genomförande.  

”jag gör de här övningarna till exempel jag sitter i soffan på kanten här och då blir det ju lite 

då och då. jag ställer mig upp och så och flera gånger det tar ju lite tid i och för sig” A  

Det finns en stor spridning av fysisk aktivitet i dagsläget samt tidigare i livet mellan deltagarna. 

Hos deltagarna är den vanligaste motionsformen att vara ute och gå, en del dagligen och andra 

mer sällan, en av deltagarna använder en roddmaskin i hemmet. De nämner olika begräsningar 

som de tar hänsyn till såsom smärta, andningspåverkan och ork när dem reflekterar över testet. 

Andra fysiska åkommor än balansen skulle kunna sätta stopp för att genomföra testet 

framkommer under intervjuerna.  

”just nu så har jag haft ont i ryggen så jag får passa mig lite vad jag gör, men jag försöker 

ge mig ut o gå, i alla fall i skogen” D 

3.3 Upplevda för- och nackdelar med testinstruktionerna 

En deltagare eftersöker förtydligande utav instruktionerna eftersom det inte nämns vart på 

stolen man skall sitta. Deltagarna upplever även att det finns risk att man fuskar, är oärlig eller 

hoppar över testet om man skall genomföra det i hemmiljö, då det inte finns någon som 

övervakar. 
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”det är bara att man gör det och att man är ärlig med vad man upplever så man inte ljuger 

med det hela va...och det är väl viktigt och de du och ska man lita på den som gör testet att 

den säger sanningen va... och inte försöker dölja någonting och det är väl bra, det är bra ” E 

Majoriteten av deltagarna i studien hade lätt med att ta tid i 30s. Två av deltagarna nämnde 

även positiva effekter på self-efficacy som testet skulle kunna ha. 

”men om jag nu gör bara testet så tror jag skulle väl få jag väl att jag skulle känna ”gud vad 

duktig jag är” som jag kan göra det där” E 

4 Diskussion 

4.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med studien var att utforska äldre hemmaboende personer utan hemtjänst och 

deras tankar om att teoretisk självständigt genomföra 30CST i hemmet.   

Den kvalitativa innehållsanalysen identifierade tre kategorier utifrån frågeställningen: 

Egenskaper hos situation och person som påverkar äldre vid en testsituation, Äldres hälsa 

samt Upplevda för-och nackdelar med testinstruktionerna. Resultatet av analysen antyder att 

deltagarna är positiva och ser inga större problem med att utföra 30CST i hemmiljö. Däremot 

identifierades potentiella hinder som självdisciplin, sjukdomshistorik, noggrannhet samt 

trygghet. Att ta tid på sig själv under 30 sekunder samtidigt som uppresningarna genomförs 

samt sin fysiska hälsa, ansåg de inte skulle medföra osäkerhetskänsla i utförandet av 30CST i 

hemmet trots att fyra av fem bodde ensamma. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Egenskaper hos situation och person som påverkar äldre vid en testsituation 

Genomgående upplevde deltagarna att instruktionerna var lätta att förstå, vilket i sin tur kan ha 

lett till att de ibland eventuellt läst lite slarvigt och därmed missat viss del av informationen 

trots att de upplevt sig ha läst noggrant. Liknande fenomen har även Schmutz et al (57) 

identifierat. Schmutz et al (57) beskriver att svårare instruktioner ledde till större förståelse 

kanske för att deltagarna läste mer noga. Deltagarna lyfte fram att om de upplevde sig vara mer 

intresserade av något så läste de med större noggrannhet, vilken också Schmutz et al (57) även 

beskrivit.  
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Med stigande åldern ökar förekomsten av minnesproblematik (58). I olika situationer varierar 

förekomsten av kompensatoriska strategier för att minnas exempelvis ökad ansträngning eller 

ta sig mer tid. Bland äldre med hög stress används dessa strategier oavsett om 

minnesproblematiken är hög eller låg, äldre som upplever låg stress kompenserar endast om de 

upplever påtagligt nedsatt minne (58). Situationen som 30CST skulle medföra kan av vissa 

äldre upplevas medföra hög stress vilket kan leda till att de får problem att minnas 

instruktionerna. Detta är dock inget som deltagarna i den aktuella studien tar upp. För att stötta 

individer med minnesproblematik skulle informationen till de som ska genomföra testet själva 

kunna förtydligas med att ”ta god tid på dig då du läser igenom instruktionerna och läs hela 

instruktionen innan du börjar genomföra testet”.  Om den kognitiva förmågan är begränsad hos 

individen kan det vara olämpligt att genomföra testet i hemmet av flera anledningar, bland 

annat oförmågan att läsa skriftliga instruktioner samt eventuellt en minskad förmåga att förutse 

eventuella risker under testets gång. Det finns dock flera styrkor med testet som gör det lämpligt 

att applicera i hemmiljö bland äldre. Kravet på utrustning är lågt eftersom det bara krävs en 

stol samt tidtagarur, kravet på yta samt enkelheten i instruktionerna (44). 30CST är dessutom 

tillräckligt känsligt för små förändringar hos äldre (37). Sambandet mellan styrka i nedre 

extremitet mätt med 30CST och balans stärker även möjligheten till användandet av denna 

metod (45). Dock bedöms 30CST inte som ett balanstest utan som ett funktionstest (46). 

Deltagarna ansåg att det skulle vara bra att utbildad vårdpersonal agerar testledare, detta är 

motsägelsefullt mot studiens syfte. Anledningen till att de önskade att en testledare skulle vara 

närvarande syftar inte till säkerheten utan att det skulle vara till fördel men inget måste för 

tillförlitligheten av genomförandet samt resultatet. Deltagarna anger också att de skulle kunna 

ta hjälp av anhöriga för att skapa säkerhet men också att placera möbler såsom sängen i 

närheten under testsituationen. Därmed påvisade informanterna att de hade en beredskap för 

att kunna genomföra testet hemmavid. Månsson et al (59) beskriver att 30CST kan genomföras 

som hemtestning i den yngre populationen utan övervakning (59). Samtidigt är populationen i 

studien av Månsson et al (59) överensstämmande med denna studie. Det finns små variationer 

gällande gånghjälpmedel samt antalet fall det senaste året, dock om populationerna slås 

samman skulle ett liknande resultat kunna urskiljas (59).  
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När deltagarna tillfrågades kring säkerheten i testet till exempel miljön och utrustning upplevde 

ingen någon oro för detta, vilket förvånade författarna. Tänkt genomförande i hemmiljö sågs 

som mindre stressande då resor kan vara jobbigt för en äldre människa (28). 

4.2.2 Äldres hälsa 

Författarna tolkar deltagarnas reflektioner kring åldrandet som grundat i sedvanligt åldrande  

(60). Deltagarna lyfter fram att de, trots olika fysiska förutsättningar, skulle kunna se det 

möjligt att genomföra ett eget test i hemmet med 30CST. Kanske skulle ett eget testande i 

hemmet av olika funktioner såsom exempelvis balans kunna öka medvetenheten om 

begränsningar men också möjligheter att genomföra olika saker. Detta skulle kunna leda till 

ökat säkerhetstänkande men också till att våga utmana sig själv och därmed träna upp 

förmågor smärta lyfts fram av deltagarna som en begränsade faktor och kanske en rädsla för 

att genomföra test i hemmet. Smärtproblematik beskrivs i litteraturen likaså andra besvär 

(61–63) vilket påverkar i vilken utsträckning vardagen är aktiv eller ej. Vilket i sin tur 

påverkar vikten av kännedom kring individens fysiska förmåga och den åldersrelaterade 

degenerationen medför ett ökat behov av funktionstester för att kunna monitorera, arbeta 

preventivt samt förebygga fallskador.  

Yrsel nämndes av två deltagare, dessa reflekterade över att yrsel inte skulle påverka  deras 

förmåga att genomföra testet vid intervjutillfället men att andra med svårare grad av yrsel  

potentiellt skulle kunna ha svårare med genomförandet (64). 

4.2.3 Upplevda för- och nackdelar med testinstruktionerna. 

Det var positivt att en deltagare uttryckte en efterfrågan av förtydligande utav instruktionerna 

gällande hur långt bak man ska sitta på stolen, då författarna inte reflekterat över att detta inte 

ses som vedertaget. Underlaget för instruktionen är riktat till fysioterapeuter vilket kan ha 

påverkat språket och detaljer i instruktionen, detta skulle kunnat undvikas genom en 

triangulering med en som inte är utbildad vårdpersonal.  

I studien framkom att ärlighet vad gäller inrapportering är viktigt även då testers utförs av 

deltagarna själva. Följs inte instruktionerna och resultat inrapporteras ärligt påverkas resultatet 

och därmed sätts eventuellt felaktiga åtgärder in (65). Problemen som skulle kunna uppstå är 

att den som fuskar med testet inte får rätt hjälp och utsätts för ökad fallrisk (65). Enligt Donald 
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et al (66) beror 50% av tillfällena där felaktigt resultat inrapporterats på medvetna beslut av 

deltagaren. 

Deltagarna var positivt inställda till testet, de var i olika grad införstådda med att uppresning 

från stol har en träningseffekt på bland annat benmusklerna. Deltagarna upplevde 30CST skulle 

vara till nytta för äldre. Ett fördelaktigt tillfälle att informera samt testa stora kvantiteter är 

under fallpreventionsveckan. När deltagarna tillfrågades kring säkerheten i testet till exempel 

miljön och utrustning upplevde ingen någon oro för detta, vilket förvånade författarna. Tänkt 

genomförande i hemmiljö sågs som mindre stressande då resor kan vara jobbigt för en äldre 

människa (28). 

Det förekom starka reaktioner gällande att testet ej skulle genomföras vid intervjutillfället, trots 

att långtgående åtgärder vidtagits för att göra detta tydligt. Deltagarna reflekterade över att det 

inte fanns något problem med att genomföra testet i praktiken utan i stället såg detta som lätt 

vilket medförde ökad self-efficacy till fiktivt genomförande. De upplevde att detta skulle i sin 

tur leda till ökad sin self-efficacy till andra likande aktiviteter menar deltagarna. 

4.3 Metoddiskussion 

En kvalitativ deskriptiv design bedömdes vara den bäst lämpade metoden för att undersöka 

tankar och känslor hos äldre gällande 30CST (52). Det lades vikt vid att beskriva tankar och 

känslor kring att genomföra 30CST i hemmiljö samt hur pass genomförbart denna population 

tror att det skulle vara. Designen kunde ge djupare svar än en kvantitativ enkät (51). Månsson 

m.fl. (59) för en diskussion kring till vilken grad 30CST fångar upp nedsatt funktion hos äldre 

och hänvisar till annan forskning (67) viket stärker författarnas val av just 30CST. 

Begränsningen med en kvalitativ studie är bland annat att det inte går att generalisera, dock 

finns det en viss överförbarhet. Användandet av kvalitativa studier anses trots det vara den bäst 

lämpade designen i ursprungsstadiet för att implementera funktionstest av äldre i hemmiljö. 

Att rekrytera genom organisationer upplevdes viktigt för att minska bias, dock var det svårt i 

denna studie. Tre av deltagarna rekryterades via kurskamrater vilket skulle kunna öka bias, 

men då ingen av författarna haft kontakt med någon av deltagarna tidigare bedömdes risken för 

bias lågt. Eftersom intervjuerna ej kunnat ske på plats föreligger bias då intervjuerna skett över 

telefon (49). Intervjuguiden ansågs vara tillräckligt adekvat efter den första intervjun och 

användes därmed till de resterande intervjuerna, därmed kunde även testintervjun inkluderas i 

resultatet. Under kodningsprocessen anträffades brister gällande fall, fallrisk, upplevd balans 
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samt fördjupande tankar och känslor kring 30CST. Vissa frågor upplevs i efterhand som snäva 

och riktade, vilket då styrde deltagarnas svar, till exempel hur upplever du din balans. Om 

frågan i stället riktade sig mer mot funktion finns uppfattningen att bredare svar framkommit. 

En intervjuguide med fördjupning inom tidigare nämnda områden rekommenderas i framtida 

studier, där öppna följdfrågor bör appliceras. Eftersom konkreta och stängda frågor kring 

30CST kan resultera i korta och fåordiga svar som resulterar till svårigheter att finna 

underliggande meningar. 

Utmaningar med att hypotetiskt föreställa sig ett test (30CST) och sedan få frågor kring testet. 

Kan vara att en tanke är begränsad utan en upplevelse av momentet det hade kunnat förekomma 

djupare eller multi faktoriella anledningar som hade kunnat fångats om studien inte bara skulle 

baserat sig på en teoretiskförställning. Författarna upplevde svårigheter med att inte få data 

baserad på ett genomförande av 30CST utan bara ett teoretiskt resonemang. Frågorna som 

initialt tänkt ställas justerades från att undersöka ett genomförande till ett hypotetiskt 

genomförande av 30CST. Det kan ha påverkat författarna genom deras ovana att genomföra 

en kvalitativstudie. Metoden upplevs trots detta bäst lämpad för att samla kvalitativdata men 

medför begränsningar gällande metodik och tolkning. 

Författarna beslutade att enbart en skulle leda intervjuerna eftersom antalet deltagare i studien 

var lågt och för att undgå olikheter mellan intervjuerna (54). Olikheterna antogs minska mellan 

intervjuerna då sannolikheten att samma följdfrågor skulle ställas under intervjuerna. 

Validitetsstärkande principer tillämpades i metoden till exempel säkerställa att deltagaren 

svarade på vad som intervjuledaren frågade med avseende på testinstruktionen(52). Den andra 

författaren kunde korrigera och assistera med förtydligande och förbättringar av följdfrågor för 

en djupare förståelse och validitet (48). 

Den inspelade delen av intervjuerna uppmättes till 15-25 minuter och utan riktlinjer för 

intervjuernas duration avslutades intervjun när författarna upplevde att deltagarna svarat 

adekvat på frågor samt innehållet upplevdes mättat. Författarna upplevde i direktanslutning till 

intervjuerna att med inhämtade data skulle det vara möjligt att svara på frågeställningarna och 

därmed uppfylla syftet. Innan och efter inspelningen av intervjun samtalade författarna och den 

aktuella deltagaren för att introducera och avslutningsvis tacka för medverkan. 

Transkripten lästes sedan igenom utav båda författarna var för sig, för att validera dessa samt 

bibehålla känslor och tonlägen från intervjuerna. Vid kodningen tillämpades samma 
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tillvägagångssätt som vid transkriberingen vilket stärker trovärdigheten till analysen (54). 

Trianguleringen skedde genom att handledaren tillhandahölls med det första transkriptet samt 

ett dokument med meningsenheter som motiverade valet av de fyra kategorierna (48,51,52). 

Handledaren presenterade två förslag på kodning som författarna ansåg representera data 

adekvat. Författarna upplevde inte att kodningen gav samma bild som eftersträvades därav 

började författarna om med att genomföra hela processen i Microsoft Excel. I enlighet med 

principerna för en trovärdig dataanalys som Graneheim (54) nämner, vilket stärker 

trovärdigheten för analysen av resultatet (48). Författarna som är fysioterapeutstudenter har 

troligen tolkat data och underliggande betydelser annorlunda än forskare med mer erfarenhet 

av kvalitativa studier.  

Alternativa metoder som skulle kunna användas i studien skulle exempelvis vara grounded 

theory (GT) eller analys av resultat i förhållande till andra forskares resultat (68). Den 

sistnämnda metoden kan ej appliceras enligt författarna på grund av begränsad forskning inom 

området (29). GT handlar om att skapa, formulera eller upptäcka en teori i stället för att 

verifiera en redan befintlig teori, detta kallas för en induktiv metod. Oavsett vilken analysmetod 

som används ställs frågan gällande hur mycket data som ger en rättvisande bild av 

forskningsproblemet (68). 

Det genomfördes flera aktiva val för att driva studien framåt, i samråd med handledare anser 

författarna sig kunna justera urvalsprincip och innehållsanalysen samt att flexibiliteten till att 

anamma dessa metoder varit en styrka. 

Studiens urval överensstämmer med urvalet från studien av Månsson m.fl. där hopslagning av 

urvalen enbart skulle leda till små förändringar (59). I studien av Månsson m.fl. var kravet att 

alla skulle klara av uppresningar utan hjälp, vara hemmaboende, god kognition samt förstå 

svenska i skrift och tal vilket överensstämmer med studiens kriterier. Resultatet kan då antas 

vara potentiellt överförbart med största beaktning för felkällor och bias. För ökad 

generaliserbarhet bör ytterligare genomföras. 

4.4 Etikdiskussion 

Författarna har inte uppmärksammat några intressekonflikter som påverkat studien. Urvalet 

eftersträvade jämn könsfördelning vilket inte kunde uppnås på grund av tidsramen samt brist 

på deltagare. Med hänsyn till detta skiftades fokus från jämn könsfördelning mot en rimlig 



 

sida 17 

 

möjlighet att färdigställa examensarbetet inom tidsramen, detta beslut togs i samråd med 

handledaren. 

Enligt författarna hade svarsfrekvensen potentiellt varit bättre med fler respondenter och 

därmed sannolikt en större spridning i resultatet så att fler aspekter kring äldres tankar och 

känslor kunnat uppfångas om pandemin inte förelegat. Det förekommer bias i studien då det 

förekom många slutna frågor under intervjuerna som istället hade kunnat vara öppna 

(49,52,56). 

 Författarna var medvetna att deltagarna eventuellt skulle vilja genomföra testet dock 

förväntades de inte genomföra det och därmed utsättas för fallrisk. Eftersom tre av deltagarna 

genomförde testet innan intervjun ses det som en svaghet i metoden. Det fanns en risk att 

deltagarna skulle uppleva sig kränkta gällande frågor om balans, funktion samt åldrande, då 

dessa ämnen kan vara känsloladdade men ingen problematik uppstod. 

Det skedde ett undantag vid transkriberingen av intervju två, ljudfilen raderades då den ej 

kunde lagras säkert på Microsoft Sharepoint. Intervjun blev i detta fall ordagrant inklusive alla 

biljud och stammande, för att bibehålla känslor och betoningar. Först efter att detta var slutfört 

raderades ljudfilen och transkriptet gick senare igenom ett ytterligare steg för reduceras för att 

efterlikna de övriga transkripten. Detta anses som mycket problematisk eftersom all data 

egentligen ska sparas tills då uppsatsen är godkänd i enlighet med instruktionen. Ljudfilens 

existens kan påverka negativt på studiens validitet då transkriptionen ej kan valideras. 

4.5 Klinisk nytta 

Tillämpningen av resultatet för fysioterapeutisk nytta är begränsad till detta urval och resultatet 

är med största aktsamhet överförbart till liknade fall med tanke på det homogena och 

begränsade urval som ingick i studien. Ett antagande som möjligen kan generaliseras är 

deltagares upplevelser av jämförelsen mellan testets svårighetsgrad och deras vardagsaktivitet 

samt att individens funktionsnivå och möjligheten att genomföra hemtestning kan påverka om 

genomförandet är genomförbart eller ej. Deltagarna upplevde 30CST som basalt och där med 

såg få hinder med att utföra testet självständigt i hemmet. 

Ett troligt resonemang kring den fysioterapeutiska nyttan kan vara att man kan arbeta preventivt 

långsiktigt och kontinuerligt för att minska fallskador. Kontinuerlig testning av äldre kommer 

kunna hjälpa de att stärka sina kroppar i en mer fördelaktig situation, tillskilland från efter ett 
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fall där flera faktorer försvårar en god rehabilitering. Fler äldre kan då arbeta preventivt med 

träning för att minska fall samt rehabiliteringen efter fall (29). Förhoppningen är att framtida 

studier kommer undersöka genomförbarheten av hemtestning av fysisk funktion och detta kan 

då komma till fysioterapeutisk nytta samt minska sjukvårdskostnader för samhället som 

fallskador orsakar (2). Hemtestning skulle också kunna vara genomförbart under exempelvis 

pandemin då fysiska besök ej varit möjligt och testresultatet skulle kunnat följas upp via en 

digital plattform där fysioterapeuten lägger upp träningen tillsammans med patienten. 

4.5 Konklusion 

Studien genomfördes på ett begränsat antal deltagare och fler studier bör genomföras för att 

ytterligare undersöka huruvida 30CST kan genomföras självständigt i hemmiljö. Det framkom 

av analysen att deltagarna i studien uppfattade sig positiva till tanken på att genomföra testet 

samtidigt som de reflekterade över nyttan utav en testledare som kan säkerställa reliabiliteten 

men ej som krav för genomförande. Författarna diskuterade kring svårigheten att genom en 

skriftlig instruktion uppnå följsamhet vilket är en direkt följd av studien. Studien möjliggör 

inblick i faktorer för hur framtida hemtestning kan utformas och undersökas. För att eftersträva 

tillräcklig evidens behövs vidare forskning. 

  



 

sida 19 

 

 

5 Referenslista 

  1.  Lamb S, Jørstad-Stein E, Hauer K, Becker C. Development of a common outcome data 

set for fall injury prevention trials: the Prevention of Falls Network Europe consensus. 

Prev Falls Netw Eur Outcomes Consens Group. Volume 53, Issue 9(September 

2005):1618–22.  

2.  Gyllensvärrd H, Statens folkhälsoinstitut. Fallolyckor bland äldre: en samhällsekonomisk 

analys och effektiva preventionsåtgärder. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2009.  

3.  Statens beredning för medicinsk utvärdering. Åtgärder för att förhindra fall och frakturer 

hos äldre [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 

[citerad 25 mars 2021]. Report No.: 2014_07. Tillgänglig vid: 

https://www.sbu.se/2014_07 

4.  Sveriges kommuner och regioner. Fall och fallskador [Internet]. 2021 [citerad 25 mars 

2021]. Tillgänglig vid: 

https://skr.se/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomraden/fallochfallskador.618.html 

5.  Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, Sherrington C, Gates S, Clemson L, m.fl. 

Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane 

Bone, Joint and Muscle Trauma Group, redaktör. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 

12 september 2012 [citerad 16 december 2021];2021(6). Tillgänglig vid: 

https://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD007146.pub3 

6.  Teasdale N, Bard C, Larue J, Fleury M. On the cognitive penetrability of posture control. 

Exp Aging Res. januari 1993;19(1):1–13.  

7.  Hughes VA, Frontera WR, Wood M, et al. Longitudinal muscle strength changes in older 

adults: influence of muscle mass, physical activity, and health. J Gerontol Biol Sci Med 

Sci. 2001;56(5):B209-17.  



 

sida 20 

 

8.  Huy C, Becker S, Gomolinsky U, Klein T, Thiel A. Health, Medical Risk Factors, and 

Bicycle Use in Everyday Life in the Over-50 Population. J Aging Phys Act. oktober 

2008;16(4):454–64.  

9.  Goodpaster BH, Park SW, Harris TB, Kritchevsky SB, Nevitt M, Schwartz AV, m.fl. The 

Loss of Skeletal Muscle Strength, Mass, and Quality in Older Adults: The Health, Aging 

and Body Composition Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 01 oktober 

2006;61(10):1059–64.  

10.  Shim A. Does a Relationship Exist Between Lower Body Power and Balance Scores 

Among Older Adults? Perm J [Internet]. 2018 [citerad 16 december 2021]; Tillgänglig 

vid: http://www.thepermanentejournal.org/issues/2018/spring/6649-adults.html 

11.  Fang Q, Ghanouni P, Anderson SE, Touchett H, Shirley R, Fang F, m.fl. Effects of 

Exergaming on Balance of Healthy Older Adults: A Systematic Review and Meta-

analysis of Randomized Controlled Trials. Games Health J. 01 februari 2020;9(1):11–23.  

12.  Pollock AS, Durward BR, Rowe PJ, Paul JP. What is balance? Clin Rehabil. augusti 

2000;14(4):402–6.  

13.  The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care. Int J Technol Assess 

Health Care. januari 1989;5(1):154–8.  

14.  Kropielnicka K, Dziubek W, Bulińska K, Stefańska M, Wojcieszczyk-Latos J, Jasiński R, 

m.fl. Influence of the Physical Training on Muscle Function and Walking Distance in 

Symptomatic Peripheral Arterial Disease in Elderly. BioMed Res Int. 23 september 

2018;2018:1–16.  

15.  Sherrington C, Fairhall NJ, Wallbank GK, Tiedemann A, Michaleff ZA, Howard K, m.fl. 

Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Bone, 

Joint and Muscle Trauma Group, redaktör. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 31 

januari 2019 [citerad 16 december 2021];2019(1). Tillgänglig vid: 

https://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD012424.pub2 

16.  Koç Z, Sağlam Z. Relationship Between Balance Status and Risk of Falling Among 

Elderly Patients in Northern Turkey. Top Geriatr Rehabil. oktober 2020;36(4):274–84.  



 

sida 21 

 

17.  K. Karlsson M, Nordqvist A, Karlsson C. Physical activity, muscle function, falls and 

fractures. Food Nutr Res. januari 2008;52(1):1920.  

18.  Allepaerts S, Buckinx F, Bruyère O, Reginster JY, Paquot N, Gillain S. Clinical Impact 

of Nutritional Status and Energy Balance in Elderly Hospitalized Patients. J Nutr Health 

Aging. december 2020;24(10):1073–9.  

19.  Lundin-Olsson L. Balansera rätt faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador 

[Internet]. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; 2011 [citerad 16 

december 2021]. Tillgänglig vid: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-

54192 urn:nbn:se:umu:diva-54192 

20.  Sverige, Socialstyrelsen. Läkemedelsgenomgångar för åldre ordinerade fem eller fler 

läkemedel [Elektronisk resurs]: en vägledning för hälso- och sjukvården. [Internet]. 

Stockholm: Socialstyrelsen; 2013 [citerad 16 december 2021]. Tillgänglig vid: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19019/2013-3-18.pdf 

21.  Socialstyrelsen. Informationsmaterial för att förhindra fallolyckor - Socialstyrelsen 

[Internet]. Socialstyrelsen; 2020 aug [citerad 25 mars 2021]. Tillgänglig vid: 

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/aldres-

halsa/fallolyckor/balanseramera/ 

22.  Hanlon JT, Schmader KE, Koronkowski MJ, Weinberger M, Landsman PB, Samsa GP, 

m.fl. Adverse Drug Events In High Risk Older Outpatients. J Am Geriatr Soc. augusti 

1997;45(8):945–8.  

23.  Moynihan R, Heneghan C, Godlee F. Too Much Medicine: from evidence to action. 

BMJ. 04 december 2013;347(dec03 5):f7141–f7141.  

24.  Ziere G, Dieleman JP, Hofman A, Pols HAP, van der Cammen TJM, Stricker BHCh. 

Polypharmacy and falls in the middle age and elderly population. Br J Clin Pharmacol. 

februari 2006;61(2):218–23.  

25.  Varadaraj V, Lesche S, Ramulu PY, Swenor BK. Reading Speed and Reading 

Comprehension in Age-related Macular Degeneration. Am J Ophthalmol. februari 

2018;186:138–43.  



 

sida 22 

 

26.  Lau TA, Drews C, Nichols J. Interpreting Written How-To Instructions. I: Boutilier C, 

redaktör. IJCAI 2009, Proceedings of the 21st International Joint Conference on Artificial 

Intelligence, Pasadena, California, USA, July 11-17, 2009 [Internet]. 2009. s. 1433–8. 

Tillgänglig vid: http://ijcai.org/Proceedings/09/Papers/240.pdf 

27.  Boehm D, Wollmerstedt N, Doesch M, Handwerker M, Mehling E, Gohlke F. 

Entwicklung eines Fragebogens basierend auf dem Constant-Murely-Score zur 

Selbstevaluation der Schulterfunktion durch den Patienten. Unfallchirurg. 01 maj 

2004;107(5):397–402.  

28.  McPhail S, Lane P, Russell T, Brauer SG, Urry S, Jasiewicz J, m.fl. Telephone reliability 

of the Frenchay Activity Index and EQ-5D amongst older adults. Health Qual Life 

Outcomes. december 2009;7(1):1–8.  

29.  SBU. Kunskapsläget för bedömning och insatser inom äldreomsorgen. Identifiering av 

vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor utifrån systematiska översikter. [Internet]. 

Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019 dec 

[citerad 25 mars 2021]. Report No.: SBU-rapport nr 306. Tillgänglig vid: 

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kartlagger/kunskapslaget-for-bedomning-och-

insatser-inom-aldreomsorgen2/ 

30.  Steffen TM, Hacker TA, Mollinger L. Age- and Gender-Related Test Performance in 

Community-Dwelling Elderly People: Six-Minute Walk Test, Berg Balance Scale, Timed 

Up & Go Test, and Gait Speeds. Phys Ther. 01 februari 2002;82(2):128–37.  

31.  Berg KO, Wood-Dauphinee S, Williams JI. The balance scale: reliability assessment with 

elderly residents and patients with an acute stroke. Scand J Rehab Med. 1995(27):27–36.  

32.  Berg KO, Wood-Dauphinée S, Williams JI, Gayton D. Measuring balance in the elderly: 

preliminary development of an instrument. Physiother Can. 1989(41):304–11.  

33.  Berg KO. Balance and its measure in the elderly: a review. Physiother Can. 

1989(41):240–5.  

34.  Berg KO, Maki BE, Williams JI, Holliday PJ. Clinical and laboratory measures of 

postural balance in an elderly population. Arch Phys Med Rehabil. 1992(73):1073–80.  



 

sida 23 

 

35.  Berg KO, Wood-Dauphinee SL, Williams JI, Maki B. Measuring balance in the elderly: 

Validation of an instrument. Can J Public Health. 1992(83):7–11.  

36.  Podsiadlo, D, Richardson, S. The timed ”Up & Go”: a test of basic functional mobility 

for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc. 1991(39(2)):142–8.  

37.  Hansen H, Beyer N, Frølich A, Godtfredsen N, Bieler T. Intra- and inter-rater 

reproducibility of the 6-minute walk test and the 30-second sit-to-stand test in patients 

with severe and very severe COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 18 oktober 

2018;13:3447–57.  

38.  Mehmet H, Yang AWH, Robinson SR. What is the optimal chair stand test protocol for 

older adults? A systematic review. Disabil Rehabil. 24 september 2020;42(20):2828–35.  

39.  Roongbenjawan N, Siriphorn A. Accuracy of modified 30-s chair-stand test for 

predicting falls in older adults. Ann Phys Rehabil Med. 01 juli 2020;63(4):309–15.  

40.  Jones CJ, Rikli RE. A 30-s chair-stand test as a measure of lower body strength in 

community-residing older adults. Beam WC Res Q Exerc Sport. 1999;70(2):113-9.  

41.  Macfarlane DJ, Chou KL, Cheng YH, Chi I. Validity and normative data for thirty-

second chair stand test in elderly community-dwelling Hong Kong Chinese. Am J Hum 

Biol. maj 2006;18(3):418–21.  

42.  Bruun, Inge Hansen PT, MR, Mogensen, Christian B. MD, PhD, Norgaard, Birgitte PhD, 

Schiottz-Christensen, Berit MD, PhD, Maribo, Thomas PT, PhD. Validity and 

Responsiveness to Change of the 30-Second Chair-Stand Test in Older Adults Admitted 

to an Emergency Department. J Geriatr Phys Ther. december 2019;42(4):265–74.  

43.  Bohannon RW. Test rig and software for recording force and muscle activity. Clin 

Rehabil. oktober 1998;12(5):434–40.  

44.  Shirley Ryan AbilityLab. 30 Second Sit to Stand Test [Internet]. Chicago: Shirley Ryan 

AbilityLab; 2013 mar [citerad 25 mars 2021]. Tillgänglig vid: 

https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/30-second-sit-stand-test 



 

sida 24 

 

45.  Telenius EW, Engedal K, Bergland A. Inter-rater reliability of the Berg Balance Scale, 30 

s chair stand test and 6 m walking test, and construct validity of the Berg Balance Scale 

in nursing home residents with mild-to-moderate dementia. BMJ Open [Internet]. 07 

september 2015;5(9). Tillgänglig vid: https://bmjopen.bmj.com/content/5/9/e008321 

46.  Macfarlane DJ, Chou KL, Cheng YH, Chi I. Validity and normative data for thirty-

second chair stand test in elderly community-dwelling Hong Kong Chinese. Am J Hum 

Biol. 2006;18(3):418–21.  

47.  Silagi ML, Romero VU, de Oliveira MO, Trés ES, Brucki SMD, Radanovic M, m.fl. 

Inference comprehension from reading in individuals with mild cognitive impairment. 

Acta Neurol Belg. augusti 2021;121(4):879–87.  

48.  Williams EN, Morrow SL. Achieving trustworthiness in qualitative research: A pan-

paradigmatic perspective. Psychother Res. juli 2009;19(4–5):576–82.  

49.  Novick G. Is There a Bias Against Telephone Interviews In Qualitative Research? Res 

Nurs Health. 2008;31(4):391–8.  

50.  Cobo A, Villalba-Mora E, Pérez-Rodríguez R, Ferre X, Escalante W, Moral C, m.fl. 

Automatic and Real-Time Computation of the 30-Seconds Chair-Stand Test without 

Professional Supervision for Community-Dwelling Older Adults. Sensors. 14 oktober 

2020;20(20):5813.  

51.  Granskär, M, Höglund-Nielsen, B. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård. 3. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB; s. 159-172. (Kvalitativ innehållsanalys.; 

vol. 2008).  

52.  Carter RE, Lubinsky J. Rehabilitation Research: Principles and Applications. I: 

Rehabilitation research, principles and applications. Fifth Edition. St. Louis: Elsevier; s. 

245.  

53.  Kvale S, Brinkmann S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Upplaga 3. Vol. 2014. 412 s.  



 

sida 25 

 

54.  Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 

procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Educ Today. Februari 

2004(2):105–12.  

55.  Mazaheri M, Ericson-Lidman E, Zargham-Boroujeni A, Öhlén J, Norberg A. Clear 

conscience grounded in relations: Expressions of Persian-speaking nurses in Sweden. 

Nurs Ethics. maj 2017;24(3):349–61.  

56.  Rautalinko E. Samtalsfärdigheter: stöd, vägledning och ledarskap. Upplaga 3. Vol. 2019. 

s 35.  

57.  Schmutz S, Sonderegger A, Sauer J. Easy-to-read language in disability-friendly web 

sites: Effects on nondisabled users. Appl Ergon. januari 2019;74:97–106.  

58.  Garrett DD, Grady CL, Hasher L. Everyday memory compensation: The impact of 

cognitive reserve, subjective memory, and stress. Psychol Aging. mars 2010;25(1):74–83.  

59.  Månsson L, Bäckman P, Öhberg F, Sandlund J, Selling J, Sandlund M. Evaluation of 

Concurrent Validity between a Smartphone Self-Test Prototype and Clinical Instruments 

for Balance and Leg Strength. Sensors. 2021;21(5).  

60.  Marios K. Four Principles Regarding an Effective Treatment of Aging. Curr Aging Sci. 

2018(11(3)):149–54.  

61.  Dizdar M, Irdesel JF, Dizdar OS, Topsaç M. Effects of Balance-Coordination, 

Strengthening, and Aerobic Exercises to Prevent Falls in Postmenopausal Patients With 

Osteoporosis: A 6-Month Randomized Parallel Prospective Study. J Aging Phys Act. 01 

januari 2018;26(1):41–51.  

62.  IHME. GBD Compare | IHME Viz Hub [Internet]. [citerad 11 december 2021]. 

Tillgänglig vid: https://vizhub.healthdata.org/gbd-

compare/#settings=28efc582589b0a8509faf485cb71cd8a3b91c814 

63.  Morris R, Lewis A. Falls and Cancer. Multi-Morb Cancer. 01 september 2020;32(9):569–

78.  



 

sida 26 

 

64.  Zhang R, Liu B, Bi J, Chen Y. Relationship Between Chronic Conditions and Balance 

Disorders in Outpatients with Dizziness: A Hospital-Based Cross-Sectional Study. Med 

Sci Monit [Internet]. 21 december 2020 [citerad 16 februari 2022];27. Tillgänglig vid: 

https://www.medscimonit.com/abstract/index/idArt/928719 

65.  Van Der Zee S, Anderson R, Poppe R. When Lying Feels the Right Thing to Do. Front 

Psychol [Internet]. 02 juni 2016 [citerad 11 december 2021];7. Tillgänglig vid: 

http://journal.frontiersin.org/Article/10.3389/fpsyg.2016.00734/abstract 

66.  Kirby DF, Mitchell R, Hendrickson E. Noncompliance/Nonadherence With Home 

Nutrition Support: An Underrecognized Clinical Dilemma. Nutr Clin Pract. december 

2017;32(6):777–81.  

67.  Dannenfeldt KH. The introduction of a new sixteenth-century drug: terra Silesiaca. Med 

Hist. april 1984;28(2):174–88.  

68.  Olsson H, Sörensen S. Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

2021. 181-190,215 s.  

 

  



 

sida 27 

 

6 Bilagor 

6.1 Bilaga 1 - Preliminär frågeguide 

Inledande samtal kring upplägg avseende tid och struktur. 

Bakgrund: 

 Hur upplever du din balans idag? 

 Berätta om du vid något tillfälle upplevt nedsatt balans? (följdfråga om fall?) 

 Hur ser dina dagliga motionsvanor ut? 

 Har du tänkt på att du vill/behöver testa din balans? 

Testet: 

 Hur ser du på dina möjligheter att genomföra testet? 

 Hur säker skulle du känna dig på att genomföra testet? 

 Vilka potentiella hinder ser du med att genomföra testet? 

 

 Vilka faktorer tror du skulle påverka din möjlighet att genomföra testet? 

 Hur tror du att du skulle känna kring att utföra testet själv hemma? 

 Vilka fördelar ser du med att genomföra testet? 

 Vilka nackdelar ser du med att genomföra testet? 

 

 Vilka reflektioner väcks när du läser instruktionerna till testet? 

 Hur upplevde du informationen om testet? 

 Hur skulle det kännas för dig att genomföra testet hemma? 

 Hur skulle det kännas att genomföra testet utan professionell person alls närvarande? 

 Hinder/styrkor att kunna genomföra testet i hemmiljö? 

 Hur brukar du gå till väga när du ska följa en skriftlig instruktion i andra fall som är 

kopplat till något praktiskt? 

 Uppkom det någon fråga kring instruktionerna? 

 Finns det någonting som upplevdes oklart?  
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6.2 Bilaga 2 - Instruktioner till 30 second chair stand test 

 

Instruktioner till 30 sekunders sitta till stå test 

Uppresningar från stol på 30 sekunder 

Förberedelser: 

Ta fram en stol (utan armstöd) i bekväm höjd ej för låg eller för hög. Eftersträva 90 graders 

vinkel i knä och höft. 

Stolen ska stå stadigt mot en vägg eller ett bord. 

Ta fram någon form av timer som kan ställas på 30 sekunder. 

Vid testet använd inneskor eller var barfota. 

Genomförande: 

Gör så många uppresningar som möjligt, så snabbt du kan och på ett säkert sätt. 

Gör så många uppresningar till helt upprätt stående position som möjligt inom 30 sekunder 

med armarna korslagda över bröstkorgen. 

Testa att resa dig från stolen en gång för att se att stolen står stadigt. Vila 1 minut innan du på 

börjar testet. Om du inte klarar detta får du prova med stöd för en hand.  

Starta tidtagningen och räkna antal uppresningar under 30 sekunder. 

Skriv in resultatet i tabellen nedan. 
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Frågor Svar 

Antal resningar:  

Korslagda armar (ja/nej):  

Om nej hur var armarna:  

Stolshöjd:  

Om ej klarat test, kommentera. 

(tex. Ont, jobbigt, farligt) 
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6.3 Bilaga 3 – Informationsbrev 

  

  

 

Bakgrund och syfte:  

Vi är två fysioterapeutstudenter som under höstterminen 2021 kommer skriva vår 

kandidatuppsats om äldres reflektioner kring hemtestning av balans utan övervakare. 

Bakgrunden till att denna intervjustudie genomförs är att det finns en kunskapslucka kring 

hemtestning av balans hos äldre som bor utan hemtjänst. Syftet med studien är att utforska 

äldre personers tankar om att självständigt genomföra ett balanstest i hemmet.  

Studien innebär att du kommer få läsa instruktionerna till ett uppresningstest som syftar till 

att undersöka balans samt att du kommer att intervjuas om dina tankar och reflektioner kring 

att utföra ett sådant test. Observera att du inte ska genomföra testet som beskrivs i 

instruktionerna utan endast svara på frågor kring dina reflektioner av instruktionerna.  

Eftersom jämn könsfördelning eftersträvas kommer de tre första kvinnorna samt de tre första 

männen som uppfyller följande kriterier inkluderas. Till studien behöver vi frivilliga 

deltagare som uppfyller följande kriterier och därför tillfrågas du om du vill delta.  

 

Du…  

…är 75 år eller äldre samt klara dig självständigt i hemmet utan hemtjänst  

…talar svenska samt förstår instruktioner på svenska i tal och skrift  

…tillåter ljudinspelning av intervjun, intervjumaterialet hanteras i enlighet med     GDPR  

…upplever dig ha risk för att falla och/eller upplever rädsla att falla 

  

 

Informationsbrev om deltagande i 

kandidatuppsats: 

 
Äldres tankar och reflektioner kring att självständigt 

genomföra   

30 second chair stand test i hemmiljö – en intervjustudie  
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Så här går studien till:   

Om Du uppfyller kriterierna för deltagande kontaktar Du oss studenter för att förmedla dina 

kontaktuppgifter samt ge muntligt samtycke till att delta i studien. 

Du kommer via dina kontaktuppgifter få utskick av den instruktion Du ska läsa igenom inför 

intervjun. Vi bokar då även in en tid för intervju på önskvärt sätt (telefon, videolänk). Vid 

tillfället för intervjun kommer båda författarna att delta. En av 

oss kommer ha huvudansvar och hålla i intervjun medan den andre sitter med och lyssnar och 

intervjun beräknas ta mellan 30-45 minuter.  

I januari 2022 kommer du kunna få tillgång till resultatet av studien per epost. 

Tänkt tidsåtgång: 

 15 minuter att läsa och reflektera kring testinstruktionerna  

 30 - 45 minuter intervju   

Eventuella fördelar och risker:  

Vår förhoppning med denna studie är bidra med värdefull information som kan komma att 

vara till nytta för framtida användning av balanstest i hemmiljö. Deltagande i studien 

innebär inga fysiska risker men att reflektera kring något man inte gjort tidigare kan upplevas 

svårt och filosofiskt. Det kan också upplevas att det är ovant och nervöst att intervjuas. Om 

Du har frågor om studien är du välkommen att kontakta oss via 

kontaktuppgifterna angivna nedan.  

Deltagande i studien:  

Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

behöva ange orsak till detta. Alla känsliga uppgifter så som kontaktuppgifter, 

ljudinspelningen från intervjun och den utskrivna intervjun kommer att lagras 

på Microsoft Sharepoint som är lösenordskyddat. Personuppgifter hanteras enligt 

Dataskyddsförordningen, GDPR (EU 2016/679) och du har rätt att få veta vilka uppgifter 

som samlas in om dig, begära rättelse vid eventuella felaktigheter eller begära 

begränsning/borttagning av uppgifter.  

Kontaktperson för studien är Niklas Löfgren, lärare vid Fysioterapeutprogrammet, 

niklas.lofgren@neuro.uu.se 

Fysioterapeutstudent Joakim Skärlén Telefon:   xxxxxxxx 

Fysioterapeutstudent Petter Wik Telefon: xxxxxxxx 

Epost: ****@********.se  

Handledare: Niklas Löfgren  
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6.4 Bilaga 4 

Tabell IV. 

Kodträd 

 Kategori Underkategori Kod 

 1 Egenskaper hos 

situation och 

person som 

påverkar äldre vid 

en testsituation 

1.1 Äldres 

medvetenhet 

Blir bekväm med testet 

Läste noga inför intervju 

Skärper till sig på mottagningar 

Slutat med balansutmana 

Ökar understödsytan 

1.2 Skriftliga 

instruktioner 

Aldrig läst noggrant 

Feltolkning av skriftliga 

instruktioner 

Fuskläser 

Följer aldrig vissa instruktioner 

Gjorde annorlunda för testet 

Gör om då det blir fel 

Läser mer noggrant andra gången 

Läste inte hela instruktionen 

Svårt med skriftliga instruktioner 

Tjänat på snabba beslut 

1.3 Yttre faktorer 

som påverkar 

Använder balansstöd utomhus 

Bra att vårdpersonal finns 

Fråga läkare 

Har sängen nära 

Hjälp av anhörig 

Ser samhällsnytta med att alla 

äldre genomför testet 

Ta hjälp att förstå 

Tidtagningsmöjlighet 

Utmanande underlag 

2 Äldres hälsa 2.1 Fysiologiska 

aspekter hos äldre 

Inte rörliga 

Begränsas av smärta 

Cancer 

Nedsatt balans 

Osteoporos 

Rörlig 

Skillnader mellan kön 

Smärtpåverkan 

Svårt med benen 

Sämre med tiden 

Uthållighet 

Yrsel 

Åldersrelaterat 

Ökar balansen 

2.2 Fysisk 

aktivitetsnivå som 

Armarna ovan huvudet 

Cykel 
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påverkar 

testgenomförandet 

Cyklar fortfarande 

Gymnastik 

Gymnastik framför TV 

Går ej fort och långt, svårt att få 

luft 

Klättra 

Motionerar 

Motionerar med obehag 

På ett ben 

Roddmaskin 

Testet som morgonrutin 

Tränar balansen  

Övningar i soffan 

3 Upplevda för- 

och nackdelar 

med 

testinstruktionerna 

 Ett test för alla 

Folk klagar 

Ganska bra 

Gott om tid 

Inga hinder 

Inga problem 

Jättebra och enkelt test/övning 

Kravlöst 

Lättillgänglighet 

Multidimensionell 

Nekande 

Positivt med hemmiljö 

Tidigare erfarenhet underlättar 

Tydliga instruktioner 

 Eftersöker förtydligande av 

instruktioner 

Frisk utan konstigheter 

Fuskar 

Hastigheten är avgörande 

Inte skärpt 

Inte tänkt 

Intresset påverkar 

Noggrannhet 

Självdisciplinen påverkar i 

hemmet 

Spelar roll vart man sitter på 

stolen 

Vem betalar vården? 

Ärlighet och transparens 

 Effekt vid upprepning 

Förhöjd ansträngning 

Muskelstärkande 
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 Inte som det var förr 

Bra men vill använda käpp 

Brukar inte ramla 

Fallhändelse 

Hälsan hindrar ej 

Inte reflekterat över det som 

problem 

Knät vek sig 

Måste undvika snedbelastning 

Obehandlad 

Orkar inte 

Reflekterat att mycket förändrats 

Sjukdomsinsikt 

Snubblar 

Strävan efter en aktiv livsstil 

Svårt att stå på ett ben 

Svårt att sätta på strumpor 

Svårt med uppresning 

Tappar balansen ofta 

Varför vinglig 

 Dualtask förmåga 

Fallrädsla 

Fallrädsla vid utmanande 

underlag 

Måste ha nått att hålla i 

Närminnesfunktion 

Om man ramlar omkull 

Reaktion på instruktion 

Self-efficacy 

Självinsikt 

Skulle vara försiktig 

Ta del av all information 

Upplever sig pigg 

Upplever sig säker 

Utförs inte 

Vet inte vad jag klarar 
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6.5 Bilaga 5 

Tabell V. Citat 

Kategori Underkategori Citat 

1 Aspekter som 

påverka äldre 

situationsspecifikt 

1.1 Äldres 

medvetenhet 

A, ”så blir det jämt, men sådana här alltså jag 

är ganska så (halvvinglig när jag reser sig och 

ställer sig) (lätt ohörbart) men nu läste jag extra 

noga nu när jag visste att ni skulle ställa frågor” 

C, ”ja det är klart att vore man i nån lokal å de 

sådär så skulle man väl, ja jag tror att det skulle 

vara de i så fall att man blir mera ja inte så 

uppmärksam om man e hemma för att ja ja, det 

här känner jag ju till o så där, nä om man vore 

borta inte hemma då skulle de nog bli kanske ja 

jag vet inte man kanske skärpte sig till sig lite 

mer på något sätt, jag vet inte bara de e bara det 

som dyker upp alltså” 

1.2 Skriftliga 

instruktioner 
B, ”man får ju läsa det en gång till för att förstå 

vad det var för någonting, men nej det var väl 

just det är med, att man skulle ställa sig upp och 

hålla i stolen eller var det nu var för någonting, 

så att den står stadigt för att se att stolen står 

stadigt, testa att resa dig för stolen en gång för 

att se att stolen står stadigt sen fick man vila en 

minut. Och om den inte står stadigt vad händer 

då?” 

A, ”men jag fuskar med läsningen...tills jag 

märker alltså att jag inte uppfattat saken rätt” 

1.3 Yttre Faktorer 

som påverkar 

C, ”ja så att de ja jag tror att det skulle vara 

största och sen att utbildat folk som gör det där 

som vet vad de håller på med, det är väl två 

saker som jag tycker skulle vara jaa problemet i 

så fall” 

2 Äldres hälsa 2.1 Fysiologiska 

aspekter hos äldre 

C, ”Jaa den är ju betydligt sämre än vad den har 

varit naturligtvis” 

E, ”nää det kan jag inte säga att jag har när det 

kan jag inte säga, nej… men jag de det jag kan 

säga det är ju inte tillfälle att säga det ju åldern 

som gör att man har sämre balans i så fall så får 

man känna, men inte att jag har (ohörbart) 

känner att så där nä utan det är mer a en ålders 

grej att man inte har samma balans som när 

man var ung” 

2.2 Fysisk 

aktivitetsnivå som 

påverkar 

testgenomförandet 

C, ”jag är ju med på den här gymnastiken som 

Sofia har varje morgon från tio över nio till halv 

tio” 
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3 Upplevda för- och 

nackdelar med 

testinstruktionerna. 

 B, ”Promenera jag och det kanske jag gör ett 

par gången i vecka här i Nytorps ängar eller på 

andra ställen och så cyklar jag ju ner till 

Västerhaninge centrum eller till klubbstugan” 

 C, ”så att är nej det skulle jag ju inte alls tycka 

var nå jobbigt på nå sätt inte, är man bara 

förberedd och vet vad som fodras skulle jag säga 

så att det blir så bra som möjligt då skulle jag 

mycket väl kunna tänka de” 

 D, ”något hinder i hemmiljö ser jag inte annat 

än disciplinen att man gör det” 

D, ”jag tror att man stärker benmusklerna 

framför allt å sen så tror jag man stärker även 

ryggmuskler o lite mage också, och sen tror jag 

man håller ett par gånger förbättrar man 

balansen också” 

 A, ”Den är alltså lite så där svajande ibland och 

så inte så som det var förr men jag tar ibland 

lite snedsteg så där ibland när jag går. Jag har 

slutat och klättra. Jag ställer mig inte längre på 

en stol och sådant.” 

 A, alltså det är egentligen ingen skillnad för att 

jag klarar av att ta tid och ställa min mobil 

så att jag ser 30 s och inga som helst problem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


