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Sammanfattning 

Bakgrund: Många studier visar på att människor med psykisk ohälsa också ofta lider av 

fysisk ohälsa. Många personer med psykisk ohälsa motionerar inte trots att de ofta har 

kunskap om fördelarna med fysisk aktivitet. Studier vittnar om att psykiatriska patienter har 

en önskan att få en vardag med mer innehåll. Det framgår dock i forskning att vårdpersonal 

anser att det ligger på patienternas ansvar att aktivera sig fysiskt. 

Syfte: Huvudsyftet är att undersöka motivation och eventuella hinder till motion hos personer 

med självupplevd psykisk ohälsa och erfarenhet av den psykiatriska vården. Delsyftet är att 

undersöka vad den psykiatriska vården kan ha för betydelse gällande motion hos personer 

med psykisk ohälsa. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ innehållsanalys användes. 

Resultat: Resultatet presenterades i fem kategorier: ”Motion som egenvård”, ”Att fylla sin 

vardag med mening”, ”Att inte känna gränser”, psykisk ohälsa och inaktivitet” och ”Vårdens 

roll för motivation till motion”. Några av kategorierna innehöll subkategorier. 

Diskussion: Resultatet i studien diskuterades genom bl.a. Orems egenvårdteori. Människor 

med psykisk ohälsa kan ha svårt med motivation och initiativförmåga relaterat till sin ohälsa 

och därmed oförmögna att utan stöd klara av att motionera eller utföra fysisk aktivitet. 

Sjuksköterskan kan ha en mycket viktig roll att kompensera för det som saknas hos patienten i 

form av kunskap och förmåga. Den psykiatriska sjukvården borde implementera motion som 

en del av behandlingen anser författaren.  

Nyckelord: empowerment, fysisk aktivitet, motion, motivation, psykisk ohälsa,  
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Abstract 

Backround: Many studies indicate that people with mental illness often suffer from physical 

illness. Many people with mental illness do not exercise even though they often have 

knowledge about the benefits of physical activity. Studies suggest that psychiatric patients 

have the desire to have an everyday life with more content. It is apparent in studies that 

healthcare professionals believe that it is the patients' own responsibility to keep themselves 

physically active. 

Aim: The primary objective with this study is to examine motivation and possible obstacles to 

exercise for persons with self-perceived mental illness and experience of psychiatric care. The 

secondary objective is to investigate how psychiatric care may be of importance to people 

with mental illness when it comes to exercise. 

Methods: Semi-structured interviews. A qualitative content analysis was used. 

Results: The results were presented in five categories; exercise as self-care, to make your day 

meaningful, not knowing your limits, mental illness and inactivity, how health care motivates 

exercise. Some of the categories contained subcategories. 

Discussions: The results of the study were discussed by Dorothea Orem´s self-care theory. 

People with mental illness may have difficulty with motivation and lack of initiative related to 

their illness, and by that unable to cope without the support to exercise or perform physical 

activity. The nurse may have a very important role to compensate for what is lacking in the 

patient´s knowledge and ability. The author believes that psychiatric care should implement 

exercise as part of treatment. 

Keywords: empowerment, exercise, mental illness, motivation, physical activity,  
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1. Inledning 

Många människor tar idag del av råd och rön angående hälsa från olika medier. Tidskrifter 

och tv-program målar upp en bild av motion som något som var och en ska ha tid, lust och 

kunskap om. I dag är det heller inte ovanligt att arbetsgivare både uppmuntrar och ställer krav 

på sina anställda att tänka på sin kroppsliga fysik och hälsa. För en del uppfattas det kanske 

som ökande krav på prestation för individen att leva upp till i vardagen. För en del bidrar det 

kanske till ett växande intresse för den egna hälsan.  

 

Det är en del av sjukvårdens arbete är att förespråka hälsa, livsstilsförändringar samt att 

belysa fördelarna med att röra på sig och aktivera sig. Många studier påtalar att 

sjuksköterskans profession är passande för den uppgiften. De utgör ofta en nyckelroll i vården 

och kan ge information till patienter om hur hälsa, kost och motion påverkar våra kroppar. 

Det är av vikt att verksamheter i hälso- och sjukvård stödjer sjuksköterskan så hon får 

verktygen som behövs för att kunna ta på sig en sådan roll. Det krävs att sjuksköterskan 

fortlöpande får ta del av nya forskningsrön och aktuella utbildningar för att kunna dela med 

sig till patienter. I den somatiska vården finns ofta riktlinjer och program som personalen 

följer så att patienter kan få stöd i att förändra sin livsstil, och även hjälp med var de ska 

vända sig efter utskrivning för att aktivera sig. Friskvård på recept har blivit ett framgångsrikt 

projekt och används flitigt på t.ex. vårdcentraler.  

 

Jag ställer mig frågan hur går det för patienter inom den psykiatriska vården efter utskrivning?  

Får de också veta var de ska vända sig? Skrivs det ut friskvård på recept till dem? Var får 

människor med psykisk ohälsa sin motivation ifrån när det kommer till motion och träning? 

Får de råd och hjälp från personalen i sjukvården, eller får de inspiration från annat håll till att 

börja tänka på sin fysiska hälsa? Detta är tankar som har väckts hos mig eftersom jag själv har 

en bakgrund i kardiologi där preventionsarbete och information om livsstilsförändringar var 

en stor och självklar del av sjuksköterskans arbete.   

 

2. Bakgrund 

2.1 Fysisk aktivitet, motion och träning 

I diskussioner och i litteratur om kroppslig rörelse är det lätt att blanda ihop begreppen fysisk 

aktivitet, träning och motion då de går in i varandra. Fysisk aktivitet kan ses som ett 

övergripande begrepp som innefattar de andra två (Caspersen et al., 1985) men kan uppfattas 
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olika av oss mäniskor. På Folkhälsoinstitutets (Fhi, 2013) hemsida kan man hitta definitionen; 

Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens 

kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning. Vilket innebär att det i stort sett 

innefattar alla rörelser vi utför i vårt dagliga liv (Caspersen et al., 1985), men kan utföras med 

olika intensitet (Fhi, 2003). Motion är när man har ett hälsorelaterat syfte med att röra på sig 

(Caspersen et al., 1985). Engelskans exercise går att översätta till både träning och motion. 

Begreppet träning kan översättas till engelskans work out (Nordsteds lexikon, 2013). Motion 

utgörs också av aktivitet och kroppsrörelse som förbrukar energi, men skiljer sig från 

begreppet fysisk aktivitet. Det första är snarare en strukturerad handling eftersom den 

vanligtvis inbegriper en form av planering och upprepning med syftet att medvetet upprätta 

eller behålla hälsa (Caspersen et al., 1985). Det finns svårigheter med att skilja begreppen åt 

eftersom det är individuellt vad som är motion för varje individ. Vad som är rörelse för en 

person kan vara motion för en annan. Ett kriterium skulle kunna vara vilken grad av 

andningspåverkan aktiviteten ger. Rörelse utan viss andfåddhet är inte motion (Callaghan, 

2004).  I Följande studie kommer fokus att ligga på den form av fysisk aktivitet som höjer 

pulsen och upplevs mer ansträngande än den vardagliga fysiska aktiviteten, samt även lugnare 

former av rörelse men det gemensamma att de har ett hälsofrämjande syfte. Allt ifrån 

promenade till högintensiv konditionsträning.  Författaren väljer att i första hand använda 

begreppet motion då det tydligast beskriver den form av fysisk aktivitet som människor utför 

när de medvetet vill främja sin hälsa. Övervägande antal av de studier som författaren 

refererar till använder det mer övergripande begreppet fysisk aktivitet därför används även det 

begreppet i studien. Författaren önskar klargöra att studien handlar om personer som aktiverar 

sig medvetet i strävan efter att påverka sin hälsa. 

 

2.2 Psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder 

Det har skett förändringar i terminologin i och med de förändringar som har skett på det 

psykiatriska området den sista delen av 1900-talet. Omfattande förändringar i samhället med 

den gemensamma viljeinriktningen att personer med psykiska funktionshinder ska leva ute i 

samhället tillsammans med övriga befolkningen (Markström, 2005, s 35). Termer som 

beskriver sjukdom och diagnos har i stor utsträckning fått lämna plats åt begrepp som snarare 

beskriver konsekvenser av sjukdom (Sandeberg, 2005, s. 16). Begreppet psykisk ohälsa är 

svårdefinierat men kan innefatta psykisk sjukdom eller psykiska besvär. I Socialstyrelsens 

folkhälsorapport (2001) kan man läsa att den statliga psykiatriutredningen definierade att 

psykisk ohälsa är ett vidare begrepp som omfattar brist på välbefinnande i psykiskt 
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hänseende. Psykiskt funktionshinder kan definieras som en människa med väsentliga 

svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Begränsningarna ska ha funnits eller 

antas finnas under en längre tid och vara en konsekvens av psykisk störning (Nationell 

psykiatrisamordning, 2006). Psykiska funktionshinder är ett vedertaget begrepp i dag och 

används av t.ex. brukarrörelser som schizofreniförbundet (Sandlund, 2005, s. 15). En 

brukarrörelse är en intresseförening som till stora delar styrs av den målgrupp som föreningen 

vänder sig till (Svenska brukarföreningen, 2011). 

 

Granerud & Severinsson (2006) fann i sin studie att människor med psykisk ohälsa och 

psykiatriska diagnoser lider av den ensamhet som det kan innebära.  Avsaknaden av jobb och 

meningsfull sysselsättning resulterade i känslor som utanförskap, skam, låg självkänsla och 

ångest (aa). Att känna sig annorlunda kan ge känslor av att inte vara behövd och stå utanför 

samhället, särskilt om jobb saknas eller upplevelsen av en meningsfull uppgift att fylla. De 

känslorna kan också förstärkas av den bristfälliga ekonomi som många människor med 

psykisk ohälsa har. Relationen till andra människor och meningsfulla aktiviteter ger struktur 

och utgör en solid bas för människor med psykisk ohälsa, genom att möjliggöra upplevelse av 

helhet och jämlikhet (aa).  

 

Det kan tyckas svårt att sätta upp kriterier för att beskriva en grupp människor med en term, 

som inbördes kan vara mycket olika och inte alls behöver ha samma önskemål och behov. 

Dock finns ett forskningsmässigt behov att använda ett begrepp för att samla personer som 

har gemensamt att de upplever konsekvenser av psykisk sjukdom (Sandlund, 2005, s. 15). I 

denna studie använder författaren begreppet psykisk ohälsa som en övergripande beskrivning. 

Det är en passande beskrivning då denna studie inte handlar om diagnoser utan självupplevd 

erfarenhet av psykisk ohälsa. 

 

2.3 Hand i hand- fysisk och psykisk ohälsa  

Flera studier nämner att personer med psykisk ohälsa röker mer, äter sämre och motionerar 

mindre än övriga befolkningen. Därför ligger de också i högrisk för hjärt-kärl sjukdomar, 

diabetes, övervikt och för tidig död ( Lassenius, Åkerlind, Wiklund-Gustin, Arman, & 

Söderlund, 2012., Wynaden, Barr, Omari, & Fulton, 2012., Richardson, Faulkner, Mc 

Deveitt, Skinar, Hutchinson & Piette, 2005., Scott & Hapell, 2011). Jämfört med den övriga 

befolkningen står människor med allvarlig psykisk ohälsa för dubbelt så mycket av ovan 
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nämnda sjukdomar. De överrepresenterar också i sjukdomar som HIV, Cancer, Tuberkolos, 

Osteoporos och Hepatit m.m.  (Scott & Hapell, 2011). 

 

Lassenius, Åkerlind, Wiklund-Gustin, Arman & Söderlund (2012) ville i sin studie undersöka 

hur personer med psykisk ohälsa själva skattade sin hälsa och graden av fysisk aktivitet. 

Genom ett formulär tillfrågades 103 personer. Det visade sig att informanterna i studien hade 

brist på sunda levnadsvanor som kan leda till riskfaktorer för andra sjukdomar. De åt inte 

särskilt mycket frukt och grönsaker. Hälften av dem var rökare, majoriteten hade låg grad av 

fysisk aktivitet i sina liv och jämfört med övriga befolkningen var en större andel överviktiga. 

Endast hälften av informanterna i ovan nämnda studie skattade sin egen hälsa som god, vilket 

är en avsevärt mycket lägre andel än i övriga befolkningen. Författarna i studien disskuterar 

om det kan bero på komplexiteten i att ha både fysisk- och psykisk ohälsa som gör att man 

skattar sin generella hälsa som låg (aa).  

 

Scott & Hapell (2011) har genom en litteraturgranskning sammanställt studier om allvarlig 

psykisk ohälsa, osunda levnadsvanor och bristande fysisk hälsa. Med allvarlig psykisk ohälsa 

menade författarna ångest, bipoläritet, depression, schizofreni och andra icke-affektiva 

psykoser. Flera av studierna visade att övervikt och metaboliska sjukdomar var 

överrepresenterade och ökar hos personer med svår psykisk ohälsa. Nedsatt lungkapacitet är 

mycket vanligt hos t.ex. personer med schizofreni jämfört med övriga befolkningen, även 

KOL och andra lungsjukdomar har höga procenttal hos personer med svår psykisk ohälsa 

(aa). Hjärt- och kärl sjukdomar är vanliga och leder dessutom också i högre grad och tidigare 

till döden än hos övriga befolkningen (aa). Suicid och olyckor är alltså inte en ensam 

förklaring till överdödlighet hos personer med psykisk ohälsa då främsta dödsorsaken hos 

dessa individer är hjärt-kärlsjukdomar, cancer och lungsjukdomar (aa). Enligt Scott & Hapell 

(2011) kan alla nämnda sjukdomar förknippas med osunda levnadsvanor och brist på fysisk 

aktivitet. Flera studier visar att personer med svår psykisk ohälsa äter ofta för få mål mat per 

dag men istället innehållande för mycket fett, socker och för lite fibrer och grönsaker (aa). 

Personer med psykisk ohälsa som röker tenderar att vara storrökare samt brukar droger och 

alkohol i en större grad än övriga befolkningen (aa).  

 

2.4 Fysisk aktivitet på recept  

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) är den förening som har gett ut Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS). Det är en både nätbaserad och tryckt 



 
 8 (36) 

 

information främst vänder sig till personal i sjukvården. FYSS är tänkt att användas som 

underlag vid råd om för-och nackdelar med fysisk aktivitet för olika patientgrupper. Tanken 

är att utbildad vårdspersonal ska kunna ordinera fysisk aktivitet på recept och ha klara och 

tydliga riktlinjer för vad lämplig träningsform och intensitet kan vara (Fhi, 2003). Flertalet 

studier finns om hur fysisk aktivitet används framgångsrikt i primärvården. Forskningen visar 

att skriftliga ordinationer ger större följsamhet, och ökad effekt kan uppnås om det  

kombineras med träningsdagbok eller stegräknare eller dylikt (Stockholms läns landsting, 

2009). Färre studier har genomförts på den psykiatriska vården och användandet av fysisk 

aktivitet. Sedan 2007 finns riktlinjer för Fysisk aktivitet på recept (FaR) som stöd i ett projekt 

där man ville implementera användningen av FaR i Stockholms läns landsting (SLL). Som 

uppföljning på projektet genomföreds en enkätundersökning till legitimerad personal i den 

psykiatriska vården. Rapporten av enkäten utfördes av SLL och George Mason University 

(GMU) som en del av en större studie (aa). Den visade att en hög andel av personalen i 

studien ofta gav råd till sina patienter om fysisk aktivitet men mycket mer sällan skrev ut dem 

på recept. När man gjorde det så var skälen främst att främja ett allmänt välbefinnande och 

strukturera patientens vardag, och inte lika mycket i preventivt och behandlande syfte för 

psykiatriska sjukdomar. Nästan alla i enkäten var dock positiva till användandet av fysisk 

aktivitet i preventivt syfte för psykiatriska sjukdomar och majoriteten tyckte att FaR var en 

bra arbetsmetod. Det som beskrevs som hinder hos personalen för att använda FaR var brist 

på skriftliga rutiner, tidbrist under patientbesöket och okunskap hos personalen själva om 

metoden. Det efterfrågades mer information och utbildning om både FaR och forskning om 

fysisk aktivitet (Stockholms läns landsting, 2009). En viktig faktor som kan påverka 

användandet av FaR i psykiatrin är patientens ekonomiska situation. Subventionering är något 

som efterfrågas av både personal och patienter (aa). 

 

Användandet av FaR för patienter med psykiska funktionshinder har uppmärksammats mer 

sista åren. I en utvärdering har man sett en ökning på 73% mellan 2008 och 2011 av FaR 

användning  i den psykiatriska vården (Stockholms läns landsting, 2012). 

 

2.5 Sjuksköterskan och den passiva patienten 

Tillfrågade sjuksköterskor uttryckte i en studie att det är viktigt med fysisk aktivitet för 

personer med psykisk ohälsa och att det upplevdes värdefullt för deras patienters 

välbefinnande, ändå omvandlades inte kunskapen till handling på deras psykiatriska enhet 

(Erdner & Magnusson, 2011). Det framkom i samma studie att patienter i stor utsträckning 
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ville ha personalens stöd när det kom till fysisk aktivitet medan personalen var av 

uppfattningen att patienterna borde ta det ansvaret själva. Forskningen visar ändå tydligt att 

patienter i den psykiatriska vården har svårigheter att aktivera sig på egen hand (aa).  

 

Det kan upplevas som ett problem av sjuksköterskor och personal i den psykiatriska vården 

att patienterna verkar ha sämre compliance än patienter med somatiska sjukdomar. Det vill 

säga, att de i mindre utsträckning utför det som de blir tillsagda av sjukvården att göra 

(Hansson Scherman & Runesson, 2009, s. 15-18 ). Risken med hälso-främjande insatser i 

psykiatrisk vård är att det blir en ensidig kommunikation, som präglas av sjukvårdens 

auktoritet och fostran av patienter (Jormfeldt & Svedberg, 2010, s. 65, 73-76).  Patienter i 

psykiatrin ter sig inte alltid vilja ta del av råd och uppmaningar från vården. Det kan från 

personalens sida uppfattas som passvitet, vilket kan leda till att de ger upp sina försök till 

hälsofrämjande arbete (aa). Erdner, Nyström, Severinsson & Lutzén (2002) fann i sin studie 

att patienter i den psykiatriska vården var medvetna om vad som behövdes för att förbättra sin 

situation på olika plan men att de saknade förmågan att kunna åtgärda det på egen hand. De 

ville gärna ha stöd av personalen men utan att känna sig kontrollerade av dem. 

Hälsomotiverande insatser gör sig mest framgångsrika om de inte utgår ifrån ett 

vårdarperspektiv utan fokusera på att stödja patienter att identifiera och möta sina egna behov 

och stärka sina egna resurser genom delaktighet och medbestämmande i vården (Jormfeldt & 

Svedberg, 2010, s. 74-76). Self-determination theory beskriver hur miljö och situation 

påverkar vår motivation. Människor har naturligt i sig att vilja lära sig nya saker, söka 

utmaningar och tänja på gränser förutsatt att man har valmöjlighet och självbestämmande. 

Om miljön däremot upplevs som hindrande och kontrollerande kan motivationen istället 

vändas till protest mot den styrande situationen, t.ex. när en läkare påbjuder att man måste 

börja motionera, avstår man kanske helt. Enligt ovan nämna teori finns det tre saker som kan 

öka sannolikheten för inre motivation: känna kompetens, autonomi och social tillhörighet 

(Hallberg, 2010, s. 208- 211). Att bete sig på ett visst sätt eller att följa instruktioner man inte 

förstår kan kännas meningslösa. Enligt Jormfeldt och Svedberg (2010, s. 65-66, 76) så finns 

det ett behov av kunskapsutveckling inom hälsofrämjande insatser för personal inom 

psykiatrin. Det gamla bör göra plats för ett nytt individbaserat tänk där personalen hjälper 

patienter till empowerment (aa).  Skapandet av empowerment- främjande relationer, hjälper 

människor att förstå sammanhang, göra sig hörda och själva få möjligheten att påverka beslut 

som påverkar deras liv (Fitzsimons & Fuller, 2002). Både personal och patienter rankar just 

empowerment som det viktigaste verktyget när det kommer till hälsofrämjande insatser 
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(Svedberg, Hansson & Svensson, 2009). Empowerment i vården har visats sig öka 

människors välbefinnande, självständighet, motivation samt förbättra hanteringen av stress 

(Fitzsimons & Fuller, 2002). Trots det är det vanligt att vården fokuserar mer på undervisning 

och information i hälsoförebyggande arbete, än att arbeta med att stärka patienternas egna 

perspektiv på hälsa (Svedberg et al. 2009). 

 

På Hälso och sjukvårdens ansvar åligger att ge individuellt anpassad information enligt Hälso-

och sjukvårdslagen (SFS 1982: 763, 2b §). När vårdspersonal delger information om motion 

och hälsa till patienter krävs en följsamhet till var patienten befinner sig någonstans. Det är 

inte det samma som kunskap att passivt ta del av information. För att erhålla kunskap krävs 

ett intresse och ett aktivt deltagande som har en personlig betydelse för individen (Hansson 

Scherman & Runeson, 2009, s. 18-21). Information bearbetas utifrån var och ens livsvärld. Ett 

följsamt vårdande innebär för vårdaren att så förutsättningslöst som möjligt möta varje 

individ. Vårdaren måste använda sin professionella kunskap och alla sina sinnen för att förstå 

patientens berättelse. Det kan skänka insikt i hur individen uppfattar saker utifrån sitt 

meningssammanhang och sin erfarenhetsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 185-188). En 

sjuksköterska som inte tar hänsyn till patientens perspektiv på värden och livet riskerar att inte 

nå fram med sin information (Hansson Scherman & Runesson, 2009, s. 21).  

 

 Psykisk ohälsa kan innebära ett livslidande och en avsaknad av mening. Känslan av att inte 

ha en uppgift att fylla, rädsla för det nya samt dåligt självförtroende kan leda till 

initiativlöshet. Studier vittnar om att psykiatriska patienter har en önskan att få en vardag med 

mer innehåll. Nyfikenhet och sökandet efter mening kan bli vårdens väg att t.ex. genom fysisk 

aktivitet hjälpa patienten till att finna en uppgift som kan upplevas meningsfull (Lassenius, 

2010, s. 148-149). 

 

2.6 Motion och psykisk ohälsa ur patientens perspektiv. 

Mycket har dokumenterats om sambandet mellan motion, fysisk hälsa och välmående. Färre 

antal forskningsrapporter finns när det kommer till betydelsen av motion för psykisk hälsa 

(Fogarty & Happell, 2005) och framförallt som fokuserar på patientens perspektiv (Lassenius, 

2010, s. 145). 

 

Fysisk aktivitet och då främst den med högre intensitet, förebygger somatisk sjukdom och 

mycket tyder på att det ger positiva effekter även på psykisk ohälsa (Fhi, 2003).  
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Den begränsade forskning som har gjorts visar på övervägande positiva effekter av motion 

när det kommer till psykisk ohälsa som t.ex. depressioner och ångestsyndrom (Faulkner & 

Biddle, 2002., Socialstyrelsen, 2010) samt även psykossjukdomar (Lassenius, 2010., Fogarty 

& Hapell, 2005). Mycket av den forskning som stödjer motion som välgörande för psykisk 

hälsa börjar bli för gammal och inaktuell (Fogarty & Happel, 2005). Fogarty & Happel (2005) 

har genomfört en studie med ett motionsprogram för personer med diagnostiserad schizofreni 

eller relaterade psykoser i Australien. Efter tre månader av individuellt utformad motion hade 

alla deltagare i studien förbättrat sin fysik och gått ner i vikt. Alla som deltog var positiva till 

det individuella programmet som erbjöds eftersom de gjorde framsteg utan att känna av press 

eller höga förväntningar från omgivningen, men att ha möjligheten att ta stöd från andra i 

gruppen om man ville beskrevs som lika viktigt för motivationen (aa).  

 

En liknande studie genomfördes med 210 patienter från en psykiatrisk enhet i Australien där 

det användes ett motionsprogram som en del av behandlingen (Wynaden, Barr, Omari & 

Fulton, 2012). Programmet utgjordes av både individuell- och gruppträning som pågick 

mellan 30 minuter och en timme dagligen under vårdtiden. Alla patienter fick fylla i ett 

frågeformulär angående programmet efter c:a två veckor. Resultaten i studien av Wynaden et 

al. (2012) visade att deltagarna upplevde det lättare att hantera stress, och ångest med hjälp av 

programmet. Motionen beskrevs som rolig, avslappnande och ångestreducerande samt gav 

struktur till dagen vilket gav deltagarna något att se fram emot (aa). Deltagarna i ovan nämn 

studie beskrev också nytillkomna färdigheter som motionsprogrammet gav t.ex. kunna rensa 

tankarna och fokusera på en uppgift samt ha kontroll över frustration och aggression. Känslan 

av att känna sig delaktig i sin vård var också ett resultat av programmet eftersom deltagarna 

upplevde att de hade kontroll över sin hälsa och behandling (aa). 

 

Enligt Lassenius (2010, s 144-150) kan upplevelsen av den egna kroppen vid psykisk 

sjukdom också ställa sig i vägen för motion och fysisk aktivitet. Somliga som lider av 

psykossjukdom kan uppleva att kroppen inte håller samman eller ens existerar. 

Hallucinationer kan skapa rädslor förknippade med kroppen. En del människor är rädda att 

kroppen kan skadas och gå sönder om den utsätts för fysisk aktivitet och det kan skapa mer 

oro och stress än det ger hälsovinster (aa). Kroppen kan upplevas som något främmande som 

inte går att lita på och det kan leda till upplevelser av kroppslig oförmåga. Trots att insikten 

finns att det vore bra för en med motion står det inte i relation till den obehagliga upplevelsen 
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av det kroppsliga (aa). Att använda motion som ett behandlingsalternativ till patienter med 

psykos sjukdomar finns det begränsad forskning på (Wynaden et al., 2012). 

 

3. Problemformulering 

Få studier är gjorda på effekten av motion på personer med psykisk ohälsa och psykiska 

funktionshinder, särskilt ur ett patientperspektiv. De studier som gjorts presenterar resultat 

som visar att personer med psykisk ohälsa också i stor utsträckning lider av fysisk ohälsa. 

Flera studier bekräftar också att personer med psykisk ohälsa vill motionera och att de vet om 

att det skulle gynna deras hälsa. De positiva effekterna av motion är ett faktum också för den 

psykiatriska sjukvården, men preventionsarbete är ändå ingen prioriterad fråga. Det verkar 

utifrån läst litteratur, att det finns faktorer som utgör hinder i mötet mellan den psykiatriska 

vården och personer med psykisk ohälsa, när det kommer till fysisk aktivitet och motion som 

författaren inte tycker sig har sett lika tydligt i somatisk vård. Var och hur kan vi mötas för att 

utvärdera behoven och tillgodose dem? Författaren anser att nyckeln till frågan finns hos dem 

som har självupplevd erfarenhet av psykisk ohälsa och därför är studier som denna av vikt. 

 

4. Syfte  

Huvudsyftet är att undersöka motivation och eventuella hinder till motion hos personer med 

självupplevd psykisk ohälsa och erfarenhet av den psykiatriska vården. Delsyftet är att 

undersöka vad den psykiatriska vården kan ha för betydelse gällande motion hos personer 

med psykisk ohälsa. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt- Orem´s egenvårdsteori 

Dorothea Orem omvårdnadsmodell är omfattande och innehåller flera delar. Hennes generella 

omvårdnadsteori omfattar tre teorier som är relaterade till varandra. Teorin om egenvård, 

teorin om egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem ( Hartweg, 1993, s. 65).  

 

Den först nämnda bygger på att egenvård är självvalt och innefattar handlingar som påverkar 

den egna funktionen för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande (Orem, 1995, s. 103-

104). Fokus ligger på individen som helhet och dess förmåga eller oförmåga att genomföra 

egenvård (aa). Egenvård är en medveten handling och är inte något instinktivt utan något man 

lär sig (Hartweg, 1993, s. 67), och den påverkas av många faktorer. Dels påverkar yttre 



 
 13 (36) 

 

faktorer som kultur och omgivning men även individens egna fysiska, psykiska och sociala 

förmågor (Lindell & Olsson, 1993, s. 47-48).  

 

Orem (1995, s. 103-117) beskriver egenvård som en självreglerande funktion som utförs av 

den mogna, självständiga människan som har förmågan och kunskapen att ta till vara på sig 

själv i den situation man befinner sig i. Självregleringen skiljer sig från våra andra 

självreglerande funktioner i kroppen på det sättet att egenvården är medveten. En människa 

kan välja att utföra eller inte utföra en egenvårdshandling. Att ägna sig åt egenvård innebär 

handling med syftet att medvetet påverka de faktorer som kan ha en inverkan på ens egen 

funktion och utveckling som människa. Det kan innebära så basala saker som att dricka när vi 

är törstiga och även att utföra handlingar i hälsopreventivt syfte, lindra, bota osv. för att 

upprätthålla hälsa. Det inkluderar enligt Orem också uppsökandet och deltagandet av hälso- 

och sjukvård vid behov. Vanligtvis utför vuxna människor sådana handlingar för sig själva 

medan barn, äldre, handikappade och sjuka kan behöva delvis eller fullständig hjälp eller 

assistans från andra i sin omgivning. Sjuksköterskans roll i Orem´s egenvårdteori är stödjande 

och undervisande. Patienten är medagerande och aktiv men sjuksköterskan kan utföra 

omvårdnadshandlingar som patienten själv inte förmår (Lindell & Olsson. 1993, s 50). Orem 

har formulerat fem punkter som metoder i att hjälpa någon annan till egenvård, en 

kompensatorisk hjälp kan vara: Att handla åt någon, Att vägleda och informera, Att stödja 

någon fysiskt eller psykiskt, Att sörja för en miljö som gynnar personlig utveckling så att 

handling möjliggörs och Att undervisa. Sjuksköterskan avgör utifrån sin kunskap vilken 

metod som är aktuell, en delvis eller helt kompensatorisk aktivitet beroende på patientens 

situation och förmåga (Lindell & Olsson, s. 12-20).  Det framkommer i bakgrunden till den 

här studien att det inte endast är en enkel och naturlig sak med motion i den psykiatriska 

vården eller för människor med psykisk ohälsa, trots att de presumtiva fördelarna. En djupare 

förståelse för vad motion kan ha för betydelse för personer med psykisk ohälsa och hur 

motion kan förankras i psykiatrisk vård, disskuteras utifrån Orem´s tankar om egenvård. 

 

 

6. Metod 

Föreliggande projekt är en intervjustudie genomförd med en kvalitativ metod. Att använda en 

kvalitativ forskningsintervju som metod är ett sätt att fånga och lyssna till hur människor 
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upplever sin levda värld, och som forskare försöka förstå det berättade utifrån informanternas 

perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17, 43 ).  

 

6.1 Urval  

Författaren önskade undersöka sitt syfte genom att intervjua människor med självupplevd 

erfarenhet av psykisk ohälsa och psykiatrisk vård. Urvalet var strategiskt då informanterna 

hittades via brukarföreningar och vissa kriterier. I kvalitativ forskning är det generaliserande 

inte intressant, så informanterna väljs inte ut slumpmässigt, utan det viktigaste kriteriet i 

urvalet av informanter är att de är kvalificerade för studien och har erfarenhet av fenomenet 

som ska studeras (Polit & Beck, 2012, s. 284-286 ). Kvalitativa studier har ofta ett litet och 

strategiskt urval av informanter då man vill gå på djupet och erhålla detaljrik data (aa). 

Urvalet av informanter fokuserade på personer som hade kontakt med brukarföreningar och 

som ägnade sig åt fysisk aktivitet och dessutom hade en historia av erfarenheter från 

psykiatrisk öppen- och/ eller slutenvård. Urvalet av informanter hade även inslag av 

snöbollsurval (snowball sampling) då den första deltagaren spred informationen vidare till en 

annan brukarförening efter uppmuntran av författaren. Med Snowball Sampling menas just att 

forskaren tar hjälp av informanter tidigt i studien för att rekrytera nya informanter (Polit & 

Beck, 2012, s. 284-285). Begränsningar i form av ålder, kön, eller psykiatrisk diagnos var inte 

relevant för studiens syfte. Av etiska skäl valdes informanter ut via brukarföreningar.  

 

Initialt kontaktades en brukarförening och tillfrågades om intresse. Författaren bjöds in till 

brukarföreningens lokaler av en kontaktperson. Skriftlig information om studien sattes upp på 

en gemensam anslagstavla (Informationsbrev, bilaga 1) tillsammans med ett 

anmälningsformulär enligt överenskommelse med kontaktpersonen. Även muntlig 

information gavs av författaren på ett veckomöte för medlemmar i brukarföreningen. 

Frivilliga deltagare ombads fylla i ett enkelt formulär med kontaktuppgifter, förnamn och 

vilken form av motion de utövade samt hur ofta den utövades. Tre informanter anmälde sitt 

intresse, varav en inte fanns att få tag i på lämnad kontaktinformation. En av informanterna 

tipsade om ytterligare en brukarförening som initialt kontaktades per telefon då författaren 

hörde sig för om ett eventuellt intresse. På plats så förankrades sedan informationen hos 

personal i tjänst. Det ursprungliga informationsbrevet användes även här och en muntlig 

information gavs till medlemmar av författaren själv. Där efter anmälde sig ytterligare fyra 

informanter till studien. Det slutliga urvalet bestod av sex informanter som intervjuades, varav 

fem kvinnor och en man. Åldern varierande och alla hade erfarenhet från antingen sluten- 
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eller öppenvårdspsykiatrin. Kontakt och bokning av intervjuer skedde via telefon och via 

mail. 

 

6.2 Datainsamling 

Intervjuerna gjordes under ett tidsspann på ca 8 veckor. Informanterna fick själva bestämma 

var och när intervjun skulle genomföras. Hälften gjordes i informanternas egna hem och 

hälften i brukarföreningarnas lokaler. I samband med intervjun fick informanterna upprepad 

information om studiens syfte samt forskningsetiska riktlinjer. Tiden för intervjuerna 

varierade mellan 35-60 minuter. En i förväg utarbetad intervjuguide användes som vägledning 

för intervjuaren (Se Bilaga 2). Det varierade i vilken turordning frågorna ställdes. Följdfrågor 

ställdes vartefter och kunde vara olika i de olika intervjuerna. Intervjuerna spelades in på 

audioband, vilket samtliga informanter samtyckte till. Ljudupptagningar gjordes från två olika 

källor för att säkerställa att inget material förlorades av tekniska skäl. På så vis minskade 

risken för dålig ljudkvalitet eller att inget spelats in på bandet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

195).  

 

6.3 Dataanalys  

Vid analysarbetet användes kvalitativ innehållsanalys med inspiration av Burnard (1991) och 

också till viss del Burnards utvecklade metod på dator (1994) eftersom författaren använde 

sig av ett Excel program för analysarbetet.  

 

Ljudupptagningarna av intervjuerna transkriberades så ordagrant som möjligt och även pauser 

och andra ljud nedtecknades i ett försök att inte gå minste om något betydelsefullt för syftet. 

Transkriberingar blir dock ändå alltid en utarmad återgivning av ett samtal eftersom icke- 

verbalt språk, t.ex. ironi och gester går förlorad (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194. Alla sex 

intervjuerna omfattade tillsammans 82 sidor transkriberat material. Den transkriberade texten 

genomlästes sedan flera gånger för att fånga helheten och sammanhanget i texten. 

Kommentarer nedtecknades under tiden och fungerade som ”minnesanteckningar” av 

generella teman om vad texten handlade om, inför kommande kategorisering i analysen 

(Burnard, 1991). Meningar och stycken som svarade mot studiens syfte plockas ut ur texten 

och lades in i en Excelfil. Alla onödiga utfyllnadsord rensades bort utan att kärnan i 

betydelsen förlorades.  Detta steg kallas öppen kodning (Burnard, 1991). Meningsenheterna 

sorterades under sifferkoder som representerade bredare tematiserande rubriker. Likvärdiga 

enheter sammanfördes för att minska antalet kategorier. Alla rubriker sorterades sedan in 
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under övergripande kategorier och underkategorier. Transkriberingarna lästes åter igen med 

Excelarket med kategorier bredvid för att se om allt material täckt in som var relevant för 

syftet (aa). Exempel på analysarbetet framgår i tabell 1. Det framkom initialt sex kategorier 

och en övrigt- kategori samt 33 underkateorier. Materialet lästes av handledaren som kom 

med kommentarer och synpunkter vid flera tillfällen under analysens gång. Vissa justeringar 

utfördes efter ytterligare genomläsningar, och ytterligare material som inte var relevant för 

syftet eller repeterande material sållades bort. Slutligen utmynnade analysen i fem kategorier 

och fyra underkategorier. Under hela arbetet med analysen återgick författaren till de 

transkriberade intervjutexterna. Detta för att minska risken att komma ifrån det ursprungliga 

materialet och för att säkerställa att allt relevant material från transkriberingarna återfanns i 

kategorierna (aa). Analysarbetet genomförde författaren med hjälp av ett Microsoft Excel- 

dokument vilket möjliggjorde en god överblick över materialet. 

Exempel ur analysprocessen visas nedan. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enheter  Öppen kodning Subkategori  Kategori 

 …istället för att jag blir arg på folk runt omkring 

så kanske jag "pow" boxar av mig lite 

 

 

 

 …istället för att bli 

arg så kanske jag 

boxar lite 

 

 

  

 

 Motion 

som 

egenterapi 

 

 

Vi var väl ute då i alla fall …ja jag skulle gissa 

ett par gånger i veckan, ja vet inte ,jag har ingen 

riktig uppfattning ,jag kom inte ihåg , jag var så 

sjuk ..eeh ja..men det är ..där kan man säga att 

psykiatrin tog ansvar för motionen och hälsan på 

det sättet...  alltså de 4 åren var bland det 

bästa..över huvud taget.. de var väldigt bra 

 

 

 

Vi var ute ett par 

gånger i veckan, där 

kan man säga att 

psykiatrin tog ansvar 

för motionen och 

hälsan 

 

 

 

 

 Fysisk 

aktivitet inom 

psykiatrin 

 

 

 

 

 

 

Vårdens 

roll för 

motivation 

till motion 

 

 

 

 

 

 

..p.g.a. det här med ADHDn så att säga men 

samtidigt verkar det vara bra för mig med vissa 

rutiner, det är både och kan man säga men just 

det här med motion och det här om man ska 

kunna gå hit det är,  det är väldigt viktigt 

 

Det verkar vara bra för 

mig med vissa rutiner, 

just det här med 

motion det är viktigt 

 

 

 

 

 Strävan 

efter en 

meningsfull 

vardag 
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7. Etiska ställningstaganden 

Varje informant informerades även enskilt innan intervjustart om de forskningsetiska 

principerna och de fyra huvudkraven nedan enligt Vetenskapsrådet (2003) som studien följde. 

 

Informationskravet: Forskaren informerade alla deltagare om studiens syfte, avsikten med 

studien samt tillvägagångssätt både muntligt och skriftligt enligt riktlinjer (Vetenskapsrådet, 

2003). Det åligger även forskaren att förtydliga att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas 

när helst deltagaren önskar utan några negativa följder påföljder, vilket även gjordes (aa). Alla 

informanter fick också information om var studien skulle finnas tillgänglig och att den endast 

skulle användas för forskning, detta också enligt ovanstående riktlinjer (aa). 

 

Samtyckeskravet: Alla informanter som användes i studien hade gett sitt samtycke att delta. 

För att genomföra en studie med informanter skall forskaren ha deras samtycke. Deltagarna 

bestämmer själva om, hur länge och på vilka villkor de vill delta (Vetenskapsrådet, 2003), 

vilket alla informanter fick förklarat för sig innan intervjustart.  

 

Konfidentialitetskravet: Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer (2003) ska informanters 

personuppgifter skyddas så att inga obehöriga skall kunna få tillgång till dem. Hur forskaren 

förvarar sådana uppgifter är dennes ansvar för att skydda konfidentialiteten hos deltagarna. 

Det ska inte vara möjligt för utomstående att identifiera en enskild deltagare i materialet (aa). 

Konfidentialitetskravet följdes i denna studie genom att forskaren avidentifierade alla namn i 

överföringen från ljudinspelningarna till transkriberat material.  

Allt inspelat intervjumaterial förvarades med varsamhet så att endast författaren hade tillgång 

till det.  

 

Nyttjandekravet: Data av den här karaktären som innefattar enskilda personer får inte 

användas för kommersiella eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2003). 

Uppgifterna som deltagarna lämnar ut får endast användas i forskningsändamål (aa) och i det 

här fallet används materialet i en magisteruppsats. 

  

Studien genomfördes via två stycken brukarföreningar. De riktar sig till människor med en 

psykiatrisk sjukdomshistoria och grundar sig i ett medlemskap baserat på arbete, delaktighet 
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och social gemenskap med stöd av handledare.  Man vill bryta vårdens fokusering på 

sjukdomsbilden och istället betona varje människas förmåga, frihet och rätt till egna beslut. 

Risk för skada med att beröra minnen från tidigare vårderfarenhet bedömdes vara liten mot 

den bakgrunden och det faktum att valet av ämne inte anses vara av känslig natur. 

 

Ansökan till Forskningsetikkommitté för forskningsetiska granskningar inför empiriska 

examensarbeten vid institutionen för vårdvetenskap (IVV), Ersta Sköndal högskola, 

godkändes innan studien påbörjades. Diarienummer 1204A, godkänt 2012-10-31.  

 

8. Resultat  

Informanterna beskrev olika former av motion, t.ex. promenerade alla regelbundet. De flesta 

av dem var även aktiva med andra former av fysisk aktivitet och motion, som t.ex., cykling, 

boxning, styrketräning på gym, bandy m.m. Analysen utmynnade i ett resultat bestående av 

fem kategorier: ”Motion som egenvård”, ”Att fylla sin vardag med mening”, ”Att inte känna 

gränser”, psykisk ohälsa och inaktivitet” och ”Vårdens roll för motivation till motion”. Några 

av kategorierna innehöll subkategorier. 

 

8.1 Motion som egenvård 

Det framkom i studien att motion användes som ett sätt att slippa tänka för en stund, att få 

amnesi från tankarna. Att fokusera på något annat än sjukdom och bekymmer. Motion 

beskrevs också som en form av avkoppling då i synnerhet lugnare aktiviteter som t.ex. thai 

chi som erbjöds på en slutenvårdsavdelning. Flera informanter beskriver hur ett problem 

lättare kunde lösa sig efter ett motionspass. Både för att man fick ett ökat tålamod och en 

bättre grundstämning i humöret men också att motionen gjorde att tankarna känns klarare, 

lättare och mer tillgängliga. Speciellt promenader beskrevs som ett bra sätt att rensa tankarna.  

 

Alltså mitt sätt är ju det här med promenerandet, för promenerandet löser upp tankar 

litegrann, varje steg så löses tankarna upp lite. 

 

Motionen fungerade även som en ”slagpåse” där man kunde avreagera sig från negativa 

känslor och sedan lämna dem.  
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Även fast det har varit skit runt om kring mig jobbigt med familjen… eeh.. har det varit och 

är men att ändå har jag liksom.. mått så bra,  för att jag har hittat min grej, jag har 

verkligen sett fram emot mina träningspass och liksom får ut mina …vad ska säga jobbiga 

saker, tankar, aggressioner. Jag är inte irriterad hemma längre , jag kan ta saker bättre än 

vad jag absolut kunde göra för ett år sen. 

 

Alla informanter beskrev att de kände sig friskare från sin psykiska ohälsa när de 

motionerade. Flera kunde beskriva lindring av specifika symtom såsom minskad ångest eller 

minskad grad av depression. I studien framgår att motion är en medveten handling i strävan 

efter goda effekter och med vetskap om att man kommer må bättre. Om motion inte var 

tillgängligt av någon anledning beskrev flera av informanterna en ökad grad av oönskade 

symtom på psykisk ohälsa. Orken och sömnen påverkades också och flera beskrev sig som 

piggare och mer positiva av motion. Endast en informant beskrev sömnsvårigheter trots 

motionen. Relationer till familjemedlemmar påverkades positivt på det sättet att onödiga 

konflikter inte uppstod lika ofta eftersom deltagarna hade större tålamod och inte lika lätt att 

smittas av negativa känslor från omgivningen. Ökat självförtroende kom som en bonus 

beskrev informanterna och även en känsla av att man kunde ”stå ut” med mer av sina krämpor 

och besvär. De informanter som hade funnit motion senare i livet trodde att deras vård, 

behandling och livssituation skulle ha sett annorlunda ut om de hade börjat med motion 

tidigare. 

 

8.2 Att fylla sin vardag med mening. 

Motion hjälpte informanterna till att få struktur i vardagen och fungerade som en del i en 

dagsrutin. En motivation till att komma upp på morgonen och fylla sin dag med något 

meningsfullt och nyttigt istället för att sova bort den eller inte göra någonting.  

 

Det är livskavlitet, mot att ligga och sova till klockan är halvtre tre och gå upp och gå och 

lägga sig igen sen. Ryggen skulle paja på mig ju. 

 

Nödvändiga vardagssysslor blev lättare att orka med som exempelvis att tvätta. Jämförelser 

med livet innan träningen beskrevs som att tristess byttes ut mot livskvalitet. Flera av 

informanterna uttryckte också motionen som en del i det egna ansvaret, att försöka göra något 

åt sin livssituation. Motion var ett sätt att själv påverka sin fysiska och psykiska hälsa.  
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Det kan jag tycka lite är lite mitt jobb eeh.. nu med min sjukersättning, sjukpension,  att det 

är att sköta min hälsa, det är mitt jobb. 

 

Två av informanterna nämnde också sällskapsdjur som ett meningsfullt sätt att komma iväg 

på promenader. 

 

8.3 Att inte känna gränser 

En baksida av motion i kombination med psykisk ohälsa framkommer i studien är svårigheter 

med att begränsa sig i sin träning. Det är inte självklart att kunna känna sina egna gränser eller 

veta vad som är ”normalt” i förhållande till träning. I studien framkom flera beskrivningar på 

att leva med psykisk ohälsa och inte lita på sin kropp eller att inte kunna lyssna när den säger 

ifrån. 

 

Jag har aldrig lärt mig vad som är normalt, hur mycket man ska träna och inte träna, och 

vad kroppen säger och sådär, min kropp har alltid lurat mig, och så har… jag vet inte om 

jag kan lita på den när den säger att det räcker eller så. 

 

Flera av informanterna hade fortsatt träna trots skador och smärta. Man ställer större och 

större krav på sig själv när det gäller motion. Man måste tex. cykla längre eller gå oftare till 

gymmet. I slutändan blir träningen en prestation och man tycker inte att man gör tillräckligt 

bra ifrån sig.  

 

Då cykla jag då, 2 mil och då vet jag inte räcker de eller ska jag cykla 3 mil och det blev 

liksom längre och längre och jag ställer större och större krav på mig själv. 

 

8.4 Psykisk ohälsa och inaktivitet 

I studien framkom olika skäl till varför man inte skulle motionera. Informanterna beskrev 

tillfällen när de själva inte fann motivation eller ork till motion men även deras egen 

uppfattning om varför människor med psykisk ohälsa i allmänhet motionerar lite. Skälen till 

inaktivitet delades in i två olika subkategorier. 

 

8.4.1 Praktiska hinder 

Främsta skälet till inaktivitet som var ständigt återkommande i intervjuerna var somatiska 

sjukdomar och smärtproblematik. Man kan ha viljan att träna men en kropp som hindrar en. 
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Nedsatt kondition och rökning beskrevs som troliga bidragande faktorer till att motion blir 

överansträngande för många människor med psykisk ohälsa i informanternas närhet. Flera av 

informanterna såg också psykofarmaka som ett hinder. Antingen på grund av att många 

läkemedel bidrar till övervikt vilket i sin tur gör att man lättare skadar sig vid motion och då 

tappar motivationen, eller att man blir yr, slö eller på något annat sätt påverkad av 

läkemedlen. Ekonomiska skäl fanns också med som ett hinder. En bristfällig ekonomi gör att 

man inte kan lägga pengar på aktiviteter som kostar eller om det krävs utrustning så som 

baddräkt, skor eller dyl. Informanterna påpekade att många människor med psykisk ohälsa har 

en knaper ekonomisk situation. 

 

promenader och enkla grejer..  för det är svårt nu att få med sig folk va, det kostar pengar 

och man ska baddräkt och ja du vet, de drar sig för att gå med va. 

 

Ett praktiskt hinder som nämndes var även realiteten att vårdas under tvångsvård, ibland 

innebär att man inte har möjlighet att utöva motion, eftersom man inte får lämna avdelningen 

om man har speciella restriktioner. 

 

8.4.2 Psykiska hinder 

Att träna kan kännas övermäktigt om man har försämrats i sitt psykiska mående. Till exempel 

kan olika fobier och rädslor vara i vägen. Jag är inne på att börja simma igen men jag fick lite 

nojjer där på medis.  

 

Trots att informanterna hade vetskapen om att de vanligtvis brukade må bättre efteråt 

upplevde de svårigheter med att finna kraften till motion ibland. T.ex. när de upplevde en 

svacka i sitt psykiska mående. I intervjuerna framgick också att just avsaknad av ork kunde 

vara ett hinder vid psykisk ohälsa. Det beskrevs av en informant som en ond cirkel där det är 

svårt att få ihop vardagen som den är, och då finns det troligtvis ingen motivation över för att 

motionera. 

 

 De har svårt att få vardagen att fungera, få in rutiner för att gå upp på morgonen, få in 

rutiner för att gå och handla ja du vet så här va, de som jag känner nu det… är inte så 

jättemånga men de jag har lärt känna under de här åren de kan helt lugnt ligga och sova 

till hon är halv tre om dagarna, gå upp och gå lägga sig igen... så motivera då den 

människan till att röra på sig vet du. 
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Även brist på kunskap och brist på intresse nämndes som eventuella skäl till inaktivitet hos 

människor med psykisk ohälsa i informanternas omgivning. Medias bild av hälsa och motion 

uppfattas som oöverstiglig. Det kan resultera i att människor med psykisk ohälsa ger upp 

innan de ens har börjat, enligt informanterna. Rädsla för stigmatisering och dålig självkänsla 

beskrevs som en anledning att inte vilja delta i olika gruppaktiviteter eller på ett gym bland 

andra. 

 

Jo men just för att … dels för att jag är, jag är så klumpig, då tycker jag… men också att 

min kroppsuppfattning, även om jag har minskat så har jag alltid tyckt att jag är så stor,  

eeeh och då skäms jag och sen så men om man ska göra så,  så .. jag, jag vet inte.. jag gör 

alltid fel. 

 

8.5 Vårdens roll för motivation till motion 

I studien framkom att vårdpersonalens roll varierade gällande motion. De flesta av 

informanterna hade svårt att komma på att personal hade tagit upp ämnet alls men under 

intervjuernas gång framkom ändå att det fanns både aktiviteter och grupper ledda av 

vårdspersonal i olika yrkeskategorier. 

 

8.5.1 Fysisk aktivitet inom psykiatrin 

På frågor om aktivitet i den psykiatriska vården framkom exempel både från sluten- och 

öppenvården men även brukarföreningar verkade räknas in under den kategorin utav vissa av 

informanterna. Överlag erbjöds mindre att göra i slutenvården, där det ofta beskrevs som 

tristess men också en plats där man ofta är för sjuk för att klara av att fokusera på utförandet 

av motion. Ett undantag var rättspsykiatrin som en av informanterna beskrev som mycket 

positivt engagerade i motion för patienter. Studien visar tydligt att deltagarna såg det som 

något positivt med fysisk aktivitet tillsammans med personal istället för bara samtal.  

 

Man skulle ha haft lite mer aktiviter, göra mer saker, inte bara läkarna utan 

sjuksköterskorna och kontaktpersonen där, inte bara snacka i ett jävla rum. 

 

I den psykiatriska öppenvården beskrevs att det fanns s.k. hälsogrupper som vanligen leddes 

av skötare och var menade att ge information, samt vara ett utbyte av erfarenheter runt motion 

och kost mellan deltagarna själva. Personalen som leder grupperna deltar aktivt men undviker 
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att styra samtalen, vilket upplevdes som positivt. Gruppträffarna avslutas ofta med en 

halvtimmes promenad. 

 

Promenader nämndes ofta av informanterna och beskrevs som ett bra och avslappnat sätt att 

samtala. Pauser i samtalet upplevdes som mindre besvärande om man kunde använda det man 

såg runt omkring sig på promenaden som ett ämne för småprat. Det framkom att det 

upplevdes motiverande när personal följde med på promenader. Övrig motion i grupp verkade 

förekomma en hel del i öppenvården och brukarföreningarna. Det framkom att dessa 

aktiviteter var sociala på ett positiv sätt och gav tillfälle för umgänge både med personal och 

andra brukare. Den personal som var engagerad i fysiska aktiviteter och motion beskrevs som 

”eldsjälar” och förebilder. Det beskrevs att man måste ha ett brinnande intresse själv för att 

lyckas locka med sig andra. Flera exempel nämndes när aktiviteter upphört för att personalen 

som höll i det avslutade sin anställning. 

 

Fysisk aktivitet på recept nämndes som en positiv idé och de flesta hade hört talas om det. 

Informanterna trodde dock inte att det användes alls i den psykiatriska vården. 

 

8.5.2 Efterfrågas - en mera hälsofrämjande psykiatri 

I studien framkom att den formen av information som sker i grupp var önskvärd bland 

deltagarna, eftersom det upplevdes positivt att höra andras erfarenheter. Det fanns en vilja att 

personal i öppenvården skulle kunna fungera som en slags konsult med kunskap och 

motivationstips. Förslag till att öka motivationen till motion hos människor med psykisk 

ohälsa var att det skulle finnas en ”prova på” aktivitet i öppenvården, som helst skulle vara 

kostnadsfri. Under handledning av personal skulle man sen få personlig hjälp, eller att i grupp 

få prova på olika aktiviteter tills man hittade någon som passade. En informant belyste att vi 

alla är individer och olika motionsformer passar olika människor. Samma informant beskrev 

ett samtal med en av läkarna på slutenvården. 

 

Hon tyckte jag skulle gå på Friskis och svettis och jag hatar Friskis och svettis, det ville 

jag absolut inte.. men hon sa ju dumt att  ”det är ju så skönt” det kan ju inte hon veta, om 

hon tycker det är skönt, men jag tycker inte det. 

  

Överlag var det tydligt att det inte fanns så stora erfarenheter av personal i den psykiatriska 

vården som talat om motion. Det tillhörde det ovanliga att man erbjöds något motiverande 
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samtal med fokus på motion. En informant uttryckte sin förvåning över att 

öppenvårdsmottagningen i hennes närhet hade startat en hälsogrupp. Undantaget var när 

vårdpersonal påtalar för patienter att de behöver gå ner i vikt, vilket flera av informanterna 

hade varit med om någon gång. De flesta av informanterna ansåg att psykiatrin är för 

sjukdomsinriktad och saknar fokus på hälsoresurser. Allt för stor vikt läggs på medicinering 

och viss annan terapi. En informant beskriver; Ja, det är väl lättare att skriva ut medicin än 

att engagera , ja oss som mår dåligt. 

 

Information om hälsa och motion är viktigt och man måste satsa på att utbilda personalen i 

den psykiatriska vården och sedan lära dem att förmedla sin kunskap på ett lockande sätt till 

patienterna, ansåg informanterna. Det framkom i studien att man också ansåg det vara 

personalens ansvar att förmedla kunskap och hjälpa människor med psykisk ohälsa att lägga 

upp en plan för ett aktivt liv, eftersom många med psykisk ohälsa behöver hjälp att komma i 

gång samt att förstå sina egna begränsningar. Det skulle även kunna fungera som en morot att 

se fram emot inför utskrivning från slutenvården. 

 

,om psykvården ska liksom prata eller rekommendera med motion då tycker jag att det 

ligger i samma paket att hjälpa en till att lägga upp en plan för hur man ska komma igång 

 

Det skulle ge mig hopp att bara ha något att se fram emot, att ha något att hänga upp.. eeh 

min utskrivning kring. 

 

Att man pratar om det, pratar om vikten av det och introducerar och sånt,  för då kan jag 

få en längtan, -ja men det här är hur jag vill leva mitt liv. 

 

För att sprida information om motion till människor med psykisk ohälsa föreslogs skriftlig 

information i väntrummen på öppenvårdsmottagningarna men flera informanter var 

tveksamma om det skulle hjälpa eller om någon verkligen skulle läsa det. 

 

Subventionerat pris på motionsaktiviteter föreslogs också vara en hjälp till människor med 

psykisk ohälsa att bli motiverade till att röra på sig. 
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9. DISKUSSION 

9.1 Metoddiskussion 

I kvalitativ metod ligger fokus på att försöka förstå människors upplevelser och erfarenheter 

(Kavle & Brinkmann, 2009, s. 17, 39). Den kvalitativa forskningsmetoden passade bra för 

syftet i aktuell studie, då författaren efterfrågade upplevelser hos informanterna. Genom 

berättelser kring det subjektivt upplevda ges möjlighet att få ett rikare material och komma 

fenomenet på djupet (Polit & Beck, 2012, s. 266, 280). Kvalitetsgranskning av en kvalitativ 

studie kan ske utifrån dess tillförlitlighet (eng.trustworthiness) (Shenton, 2004). 

Tillförlitligheten baseras i sin tur på fyra olika aspekter: det första är studiens trovärdighet 

(eng. credibility) med vilket menas: forskaren presenterar en så sann och verklighetsnära bild 

av det fenomen som var avsett att forska på som möjligt. Det andra är dess pålitlighet (eng. 

dependability); forskningsprocessen ska presenteras i detalj för att möliggöra för framtida 

forskare att kunna repetera studien om de har samma eller liknande förutsättningar. Det tredje 

är konfirmerbarheten (eng. confirmability); forskaren ska försäkra så långt det är möjligt att 

resultaten grundar sig på fenomenet som undersökts och inte utifrån forskarens egna motiv 

och preferenser. Till sist dess överförbarhet (eng. transferability); om resultaten är 

generaliserabara och går att applicera till andra situationer (aa). 

 

Författaren valde att arbeta med semistrukturerade individuella intervjuer för att utifrån 

informantens eget perspektiv försöka förstå innebörden av de fenomen som beskrivs. 

Samtalen i kvalitativa intervjuer liknar vardagssamtal men har ett syfte och understödjs av en 

i förväg upprättad intervjuguide. Den halvstrukturerade intervjuen är varken ett helt öppet 

samtal eller ett slutet frågeformulär, utan forskaren utgår ifrån vissa teman och eventuellt 

förslag till frågor i sin intervjuguide (Kvale & Brinkmann. 2009, s. 19, 43, 139-140). I den 

aktuella studien följde författaren en intervjuguide med huvudfrågor medan följdfrågor kunde 

variera i de olika intervjuerna. Frågeställningarna formulerades på ett öppet sätt, så att 

informanterna verkligen uppmuntrades till ingående beskrivningar av känslor och upplevelser. 

Detta för att ge kvalitativ mångfald och ett nyanserat forskningsmateral. Intervjuerna i den 

aktuella studien tog plats i de miljöer som informanterna själva valde, vilket var hemmiljöer 

och brukarföreningarnas lokaler. Med största sannolikhet kände sig informanterna trygga i 

dessa miljöer vilket kunde bidra till en bekväm intervjusituation för informanterna. Under 

intervjuerna använde författaren två olika inspelningsapparaturer vilket bidrar till studiens 

pålitlighet (Shenton, 2002). 
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I urvalet siktade författaren på ändamålsenlighet och heterogenitet. Informanterna nåddes 

genom både skriftlig och muntlig information på två olika brukarföreningar för människor 

med psykisk ohälsa. Alla fick även fylla i ett enklare formulär om motionsvanor vid anmälan. 

Författaren informerade sig om brukarföreningarna och deras arbete innan första kontakt för 

att försäkra sig om det skulle passa för studiens syfte och etiska krav, vilket är ett sätt att bidra 

till att säkra studiens trovärdighet (Shenton, 2004).  

 

I studien vände sig författaren initialt till en brukarförening med medlemmar med olika 

psykiatrisk bakgrund för att på det sättet rikta sig mot en heterogen grupp med endast det 

gemensamma intresset för fysisk aktivitet och motion samt en självupplevd erfarenhet av 

psykisk ohälsa. Informanterna tillfrågades inte om varför de haft kontakt med den 

psykiatriska vården.  På grund av det få antalet informanter som anmälde sitt intresse 

kompletterade urvalsmetoden med inslag av s.k. ”snowball sampling” (Polit & Beck, 2012, s. 

284-285). En av informanterna tipsade om en liknande brukarförening på annan ort där det 

fanns ett gym i lokalen som användes av flera medlemmar. Informanten bidrog till spridning 

om information om studien på brukarföreningen. Med tanke på urvalsstrategin var det redan 

från början informanter med tydligt intresse för motion som anmälde sig frivilligt. En del 

forskare menar att ändamålsenliga urval ökar risken för styrning av resultat (Shenton, 2002). 

Författarens argument för ett mer ändamålsenligt urval är att alla informanter från båda 

brukarföreningarna hade olika sjukdomsbakgrund, social status, ålder och kön vilket ändå gav 

en heterogenitet. Därför ansåg författaren att det gemensamma intresset för motion gjorde 

informanterna representativa för studien och bidrog till ett rikt material utan att påverka 

studien på något annat sätt. Eventuellt skulle ”snow ball sampling” metoden kunnat påverka 

intresset att vilja delta i studien genom att en del informanter kände varandra och det kan ha 

uppmuntrat deltagandet.  

 

I studien deltog endast en man och fem kvinnor. Eventuellt kan detta ha påverkat den 

heterogeniteten författaren vill eftersträva. Resultaten kan anses ha färgats utifrån en 

övervägande kvinnlig synvinkel. Det skulle ha varit intressant med en jämförande studie för 

att undersöka om det skiljer sig mellan män och kvinnor med psykisk ohälsa och deras 

motionsvanor. Förhoppningsvis har ändå övriga olikheter hos informanterna gett ett resultat 

med bredd. Det var av vikt för författaren att den aktuella studien hade ett brukarperspektiv 

för att passa syftet. Författaren var på ett sätt hänvisad till brukarföreningar då detta var etiskt 
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gångbart. Det är troligt att det kan ha påverkat resultatet i jämförelse med om rekrytering av 

informanter hade skett bland inneliggande patienter. Författaren anser att informantrena i 

aktuell studie passade till studiens syfte då de alla hade pågående fysiska aktiviteter samt 

erfarenheter av den psykiatriska vården, och kunde på så vis jämföra med sina egna 

upplevelser av motion i och utanför hälso- och sjukvård. Informanterna tillfrågades inte om 

diagnoser eller orsaker till varför de haft kontakt med den psykiatriska vården då författaren 

inte ansåg en sådan frågeställning var relevant för syftet utan snarare kunde riskera att 

studiens fokus förflyttades. Ett kriterium i urvalet som presenterades på informationsbladet 

var att informanterna skulle ha haft kontakt med öppen- eller slutenvård i psykiatrin någon 

gång mellan åren 2006-2012.  Författaren avsåg med det att få informanter som hade en 

relativ aktuell erfarenhet av den psykiatriska vården. Författaren kan dock inte garantera att 

det som framkom i resultaten härrörde endast från informanternas upplevelser under den 

aktuella tiden och inte från tidigare erfarenheter. Det är svårt att bortse ifrån att tidigare 

upplevelser skulle kunna ge en inaktuell bild av den psykiatriska vården och därmed påverka 

resultatet i studien. Författarens uppfattning är dock att informanterna beskrev en 

sammantagen personlig upplevelse av den psykiatriska vården och därmed även de senare 

erfarenheterna vilket svarar mot syftet i studien. 

 

I dataanalysen användes Burnards (1991) kvalitativa innehållsanalys. Utifrån det 

transkriberade materialet klipptes meningsbärande enheter ut och klistrades in i ett Excel- 

dokument i datorn. Att använda ett datorprogram möjliggör flexibilitet i arbetet med texten. 

Det underlättar att flytta text fram och tillbaka. En god överblick över alla meningsenheterna 

gör det lättare att avgöra om meningsenheterna passar in under sina respektive rubriker, vilket 

ytterligare ökar kontrollen av giltigheten i analysen (Burnard, 1994). Burnard (1991) föreslår 

att författaren kan låta informanterna läsa det transkriberade materialet och be dem anteckna 

några huvudpunkter som de kan se i materialet eller så kan författaren be en kollega läsa 

materialet och identifiera kategorier som sedan kan jämföras med författarens analys (aa). Av 

tidsbrist och praktiska skäl valde författaren bort dessa metoder för giltighet. Under analysens 

arbete diskuterades där emot materialet upprepade gånger med handledaren för att säkerställa 

konifirmerbarheten i resultaten (Shelton, 2002). Datainsamling, urval och analys har också 

beskrivits utförligt i rapporten av författaren för att ytterligare stärka pålitligheten i studien 

(aa). 
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Författaren bar på en viss förförståelse av ämnet som nedtecknades innan studien påbörjades 

för att minska risken för påverkan på resultatet. Författaren hade med sig en uppfattning om 

att den psykiatriska vården i allmänhet var sämre på motionsfrämjande arbete än den 

somatiska vården. Anledningen till det är uppdelningen mellan det psykiatriska och det 

kroppsliga som författaren har tycker sig ha sett i hälso- och sjukvård i allmänhet, var och en 

håller sig till sitt kunskapsområde. Av tradition och okunskap har motion hört den fysiska 

hälsan till. Författaren blev förvånad b.la över resultaten som talade för att motion var 

nödvändigt och användbart för personer med psykisk ohälsa och lindring av symtom på 

psykisk ohälsa. Förförståelsen hos författaren låg i att personer med psykisk ohälsa har 

begränsade motionsvanor, inte utför så pulshöjande aktiviteter och inte med ett sådant 

strukturerat fokus på välmående som informanterna i studien beskrev. Författaren förväntade 

sig att resultatet skulle tyda mer på viktnedgång, fysisk hälsa och sysselsättning som 

motivation till motion. Det är troligt att författarens subjektivitet kan färga av sig i en 

kvalitativ studie. Genom ovan nämnd metod avses att öka trovärdigheten i studien. 

Författarens förutfattade meningar medvetandegjordes innan studiens start och anses därmed 

minska risken för påverkan på resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 260).  

 

Det är inte rimligt att dra några generella slutsatser från aktuell studie utifrån resultatet då 

materialet är allt för begränsat. Kvalitativa studier har svårt att leva upp till överförbarhet 

eftersom det ofta handlar om en liten grupp individer i ett specifikt kontext (Shelton, 2002). 

Studiens syfte var heller inte att generalisera utan att beskriva fenomenen utifrån de 

intervjuades perspektiv vilket förhoppningsvis kan väcka tankar till nya framtida studier. 

Stora delar av resultaten hade dock stöd i tidigare forskningsstudier vilket ökade 

trovärdigheten överförbarheten i aktuell studie (Shelton, 2002). 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka motivation och eventuella hinder till motion hos personer 

med självupplevd psykisk ohälsa och erfarenhet av den psykiatriska vården och att undersöka 

vad den psykiatriska vården kan ha för betydelse gällande motion hos personer med psykisk 

ohälsa. Författaren kommer att hänvisa till den ”aktuella studien” för att referera till den egna 

studien. Detta för att särskilja från andra forskningsstudier som författaren diskuterar 

resultaten emot. 
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Ett huvudresultat var hur informanterna beskrev motion som en form av egenvård i kampen 

mot psykisk ohälsa, som användes både i förebyggande och behandlande syfte. Resultatet 

visade också vilka aspekter som kunde utgöra hinder för motion och det även kan finnas en 

baksida av motion när man har psykisk ohälsa. Informanterna beskrev också vilken betydelse 

den psykiatriska vården kan ha för motivation till motion. 

 

Informanterna i studien beskriver hur motion kan bli en del av en daglig struktur som gör livet 

enklare och mer meningsfullt. Erdner & Magnusson (2012) beskriver i sin studie hur brist på 

struktur kan leda till ökad stress och ett ökat psykiskt lidande. Motion blev för informanterna i 

den aktuella studien ett sätt att själva skapa struktur i livet. Människor med psykisk ohälsa i 

informanternas närhet som såg ut att sakna sysselsättning upplevdes också som sämre i sitt 

psykiska mående av informanterna. Det uttrycktes att dagliga rutiner var av vikt för att livet 

skulle upplevas tillräckligt meningsfullt för att kliva upp ur sängen på morgonen för somliga. 

Det har visat sig att bara en planerad promenad om dagen kan bidra till ökat välmående 

(Richardson et. al, 2005). Där emot att vara spontan kan upplevas som svårt. Även att behöva 

fundera över valmöjligheter och fatta beslut. Det kan istället leda till en sådan stress att 

ingenting blir av (Erdner & Magnusson, 2012).  

 

Dorothea Orem beskriver i sin egenvårdsmodell att människan har självreglerande system 

som efter kunskap och förmåga får oss att vilja utföra handlingar för oss själva som vi mår bra 

av (Orem, 1995, s. 95-117). Aktuell studie bekräftar att motion kan vara just en sådan 

handling av egenvård. Olika former av motion användes för att öka välbefinnandet, skapa 

struktur och minska symtom på psykisk ohälsa. Det beskrevs t.ex. att ett träningspass kunde 

kännas förlösande då man fick utlopp för aggressioner. Med vetskapen om att det fanns en 

ventil att använda igen när man ville, kunde tålamodet bli större i påfrestande situationer i 

vardagslivet, även emellan träningsdagarna. Tillvaron kunde då upplevas som lättare och mer 

hanterbar. Det gav mersmak till träning och fortsatt motivation. Motion blev för 

informanterna ett sätt att själva påverka sin hälsa och sitt välbefinnande. Det kunde fungera 

som ett komplement till mediciner och andra behandlingar. Ett sätt där man själv kan 

medverka och aktivt tillföra något till sin egen återhämtning.  

 

Förmågan till egenvård är enligt Orem (1995, s. 95-117) inte en självlärd kunskap utan något 

som vi människor tar efter vår omgivning och färgas utifrån den kontext man befinner sig i. 

Utifrån Orem´s teoretiska perspektiv har inte alla människor samma förutsättningar till 
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egenvård. Barn, gamla, handikappade och sjuka behöver helt eller delvis bli assisterade 

utifrån sina egna individuella förmågor och kunskaper (aa). Av olika skäl kan det vara så att 

en individ begränsas i sin förmåga att möta upp sina egenvårdsbehov (Hartweg, 1991, s. 11-

12). I den aktuella studien beskrivs personer med psykisk ohälsa som av initiativlöshet ligger 

kvar i sängen hela dagen trots at det inte får dem att må bättre. Alla människor har den 

potentiella förmåga och motivation som behövs för att utföra egenvårdshandlingar. Det 

behöver dock inte betyda att alla utför dem. Ibland måste förmågan utvecklas och mogna (aa). 

Ett exempel på det är informanter i den aktuella studien som sent i livet med hjälp utifrån, 

upptäckte hur motionen hjälpte dem att må bättre psykiskt. En annan informant beskrev sig ha 

motivationen att träna men kunde inte känna av kroppens begränsningar. Hon ansåg att hon 

och många andra med psykisk ohälsa behövde hjälp utifrån för att kunna motionera, främst 

för att undvika skador. Hon saknade förmågan att lyssna till kroppen eftersom kroppens 

signaler alltid känts främmande för henne så de var inget hon litade på. Det bekräftades av fler 

informanter i resultatet att baksidan med motion kunde vara att ställa för höga krav på sig 

själv och därmed fortsätta motionera trots att kroppen sa ifrån i form av smärta och skador. 

Informanterna i studien efterfrågade stöd och information av den psykiatriska vården genom 

att få hjälp att planera sin motion. Många av informanterna beskrev också hur krämpor och 

sjukdomar kunde vara ett hinder för många att utföra motion.  Sjuksköterskan kan med sin 

kunskap hjälpa till att hitta motionsformer anpassade efter individens behov. 

 

Eftersom en egenvårdshandling sker medvetet med avsikt att stärka hälsa och välbefinnande 

måste handlingen vara frivillig och inte påtvingad, normalt vill vuxna människor ta hand om 

sig själva men de har också valet att låt bli (Orem, 1995,s. 104). I aktuell studie framgår just 

att informanterna ville ha hjälp, men hade svårt att ta till sig råd om hälsa och motion om 

informationen inte upplevdes riktad till dem som individer och delaktiga i sin egen hälsa. Som 

patient att inte känna sig delaktig i sin vård bidrar till sårbarhet hos individen eftersom man 

befinner sig utanför sitt vanliga sammanhang i livet (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 108). Om 

vården istället involverar patienten ger också delaktigheten vårdaren större möjligheter att 

utföra en effektiv vård. Det bekräftas i aktuell studie att när informanterna själva fick vara 

aktiva i en gruppinformation gav det önskvärd effekt med frivilliga deltagare som hade 

önskemål om uppföljning. Resultatet är förenligt med hur människors motivation beskrivs i 

Self -determination theory där kompentens, autonomi och social tillhörighet är drivkrafterna. 

Ju mer självbestämmande en person har varit i beslutet att börja motionera desto längre kan 

en sådan prestation upprätthållas (Hallberg, 2010, s. 208-211).   
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Det individuella ansvaret hos patienter är något som understryks av sjukvårdspersonal som 

argument till varför sjukvården inte främjar fysisk aktivitet mer. Sjuksköterskor uttrycker att 

patienter som inte vill röra på sig gör ett autonomt val och det måste vården acceptera. Ett 

annat argument är att brist på motivation är en del av sjukdomsbilden och då är vården 

oförmögen att ingripa. Man tar för givet att de är omöjligt att motivera patienten till fysisk 

aktivitet eller motion (Faulkner & Biddle, 2002). Istället för att finna vägar för att locka fram 

patienternas motivation. 

 

Informanterna i den aktuella studien beskrev att motionen gav ett ökat självförtroende och en 

inre styrka. Det fanns en vilja att motionera för sitt eget välmåendes skull men att det för 

somliga behövdes en hjälpande hand. Det beskrevs att andra människor med psykisk ohälsa i 

informanternas närhet upplevdes som initiativlösa och passiva. Tidigare studier visar att 

människor med psykisk ohälsa ofta har ett bristande självförtroende som utgör hinder för 

sociala relationer och dagliga aktiviteter och det påverkar den egna initiativförmågan 

(Granerud & Severinson, 2006). För många människor med psykisk ohälsa kan avsaknad av 

själförtroende leda till att man inte klarar av att själv göra en hälso-befrämjande förändring i 

livet (Erdner & Magnusson, 2012). Trots att man bär på kunskapen om fördelarna med en 

sådan förändring kan osäkerhet, rädsla och psykiska symtom stå i vägen för handling. Flera 

studier visar att många människor med psykisk ohälsa är medvetna om sambandet mellan 

förbättrad hälsa och fysisk aktivitet men klarar man ändå inte av att förändra sin situation utan 

stöd (Erdner et.al 2002). Den aktuella studien bekräftar att informanterna är positiva till stöd 

från personal i vården. De efterfrågade handledning av personal som man kunde lägga upp en 

träningsplan tillsammans med. De beskrev positiva upplevelser av hälso- grupper men 

önskade även att det kunde finnas en personlig stöttning och planering runt individen när det 

kom till motion. Flera studier stödjer att gruppinterventioner är framgångsrika när det 

kommer till fysisk aktivitet och hälsa hos människor med psykisk ohälsa (Happel, Davies & 

Scott, 2012). Informanterna påpekade också det positiva med att personal i hälsogrupper inte 

var styrande utan stöttande. Det beskrevs allmänt som önskvärt att informeras av personal 

angående motionens effekter på psykisk ohälsa. Informanterna påpekade att samtal om 

motion med vårdspersonal tyvärr ofta hade ett fokus endast på viktnedgång och inte de 

positiva effekter som motion kan ge på psykisk hälsa. Det speglar sig också i den mängd 

studier som koncentrerar sig på viktnedgång genom kost- eller motionsinterventioner hos 

människor med psykisk ohälsa (Happel et al., 2012). 
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Faulkner & Biddle´s (2002) undersökte i sin studie bl.a. hur sjuksköterskor i psykiatrisk vård 

uppmuntrade sina patienter till motion. En del gav råd och några uppmuntrande ord till 

patienterna om de frågade.  Ett ganska ostrukturerat sätt att arbeta utan någon uppföljning. 

Andra sjuksköterskor hade samtal som mer liknade en individuell plan där man talade om 

patientens individuella förutsättningar, personliga vinster, tidigare erfarenheter av motion 

samt målsättningar. Det framkom i samma studie att motion ofta använts av personalen för att 

avleda tristess och frustration för patienterna i vårdmiljön. Det ansågs även som ett bra sätt för 

personal och patienter att socialisera. Sjuksköterskorna argumenterade inte lika mycket för 

användandet av motion som ett terapeutiskt verktyg för det psykiska måendet (aa). 

Informanterna i aktuell studie var visserligen positiva till att umgås med personal genom 

motion och fysisk aktivitet men resultaten visar tydligt att t.ex. en promenad hade större 

betydelse än bara ett tidsfördriv. Informanterna upplevde att de faktiskt blev friskare och 

trodde till och med att motion kunde bidra till en förkortad vårdtid. Sjuksköterskor hade 

uppmärksammat tecken som tyder på samma sak i Faulkner & Biddle´s (2002) studie. Även 

patienter med en sjukdomsperiod av allvarligare psykisk ohälsa verkade återhämta sig 

snabbare. Sjuksköterskorna i studien trodde på en mer hälsofrämjande psykiatri och många av 

dem var i slutändan positivt inställda till att de själva skulle kunna bidra till det, istället för att 

ta hjälp av någon ”träningsspecialist” utifrån (aa).   

 

Sjuksköterskan kan ha en mycket viktig roll att kompensera för det som saknas hos patienten i 

form av kunskap och förmåga (Orem, 1997, s. 15- 20,). Sjuksköterskan kan vägleda, stötta 

och informera och framförallt sörja för en miljö som gynnar patienten att motiveras till 

motion (aa). Sjuksköterskan kan med sina kunskaper argumentera för arbetsgivare 

beslutstagare att vårdmiljön behöver anpassas för att ge möjlighet till motion. Med 

forskningen i ryggen kan sjuksköterskan öka förståelsen och lyfta betydelsen av motion vid 

psykisk ohälsa och föra in det som en naturlig del av vården och sin egen yrkesroll (Happel, 

Platania- Phung & Scott, 2011). Hapell et al. (2012) menar att den psykiatriska sjuksköterskan 

skulle med sina kunskaper och kontakt med patienten, ha möjligheten att standardisera 

bedömningar och interventioner av den fysiska hälsan hos patienter i den psykiatriska vården. 

Kanske skulle det kunna vara ett underlag för den motionsplan som informanterna i den 

aktuella studien efterfrågar. En del av en vårdplan där motion efter förmåga är det centrala 

men där även övriga hälsovanor integreras. Förslagsvis kan det vara en del av inskrivningen 

att diskutera motions-, kost- och övriga hälsovanor. 
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Utifrån informanternas perspektiv i aktuell studie förefaller det som att den psykiatriska 

sjukvården inte har samma fokus på kropp, som på själ. Även andra författare lyfter fram 

tendensen hos den psykiatriska vården att skilja på kropp och psyke genom diagnoser och 

behandlingar vilket bidrar till att fysisk aktivitet används mer som en behandling för 

somatiska sjukdomar. Detta trots att man ofta påstår sig ha ett holistiskt synsätt (Faulkner & 

Biddle, 2002). För att se människan som en helhet i den psykitriska vården bör även det 

”kroppsliga” tillåtas att integreras i det psykiatriska. I aktuell studie talar också informanterna 

om att vården upplevs ha ett större fokus på medicinering och samtal än att delta i aktiviteter 

med patienterna. 

 

Fler studier tyder på att motion är en negligerad intervention i psykiatrisk vård  (Callaghan, 

2004). Samtidigt visar andra studier på att både patienter och sjuksköterskor egentligen är 

positiva till en mer hälsofrämjande psykiatrisk vård. Tidigare studier samt den aktuella tyder 

på att många människor med psykisk ohälsa troligtvis skulle må bra av motion men att det 

behövs det rätta stödet från vården. Det verkar även vara så att sjuksköterskor själva vill vara 

mer delaktiga i den utvecklingen och ändå är det inget som märks av i verkligheten enligt 

informanterna i den aktuella studien. En faktor som författaren har funderat på kan vara att 

sjuksköterskor är rädda för att tangera på andra yrkesgrupper. Fysisk aktivitet är ett område 

som mest berörs av arbetsterapeut och sjukgymnast i hälso- och sjukvård. En annan anledning 

kan vara att sjukvården inte ser på motion som en psykiatrisk behandling vilket är 

motsägelsefullt om man tar del av forskningen om motionens effekter och fördelar. Faulkner 

& Biddle (2002) nämner just att sjuksköterskor anser att motionera är en fråga om livsstil. Om 

man motinerar eller inte har med att göra hur man levde innan man blev sjuk. Men i den 

psykiatriska vården skulle man väl inte diskutera andra behandlingar utifrån patienters livsstil 

(aa). Om vården lyckas argumentera för sina andra behandlingar måste det finnas sätt även för 

motion att implementeras. Kanske beror den inställningen på att det saknas en 

sammanhängande teoretisk referensram som förklarar fördelarna med motion i förhållande till 

mental hälsa (aa).  

 

9.3 Slutsats och förslag till framtiden 

Den här studien tyder på att motion skulle var ett bra behandlingsverktyg i den psykiatriska 

vården. Människor med psykisk ohälsa bekräftar att motion kan användas som egenvård för 

att minska psykiska symtom och bidra till struktur i livet. Informanterna i studien efterfrågar 
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en mer holistisk psykiatrisk vård med större fokus på sambandet mellan kropp och psyke. Det 

framgår också önskemål om ett mer individbaserat tänk runt motivationsarbetet till motion till 

människor med psykisk ohälsa både från öppenvårds- och slutenvårdspsykiatrin. Motion kan 

fungera som egenvård för patienter med psykisk ohälsa, men många saknar verktyg och 

behöver vården och sjuksköterskan som kompenserar och kompletterar dem.  

 

Med tanke på sambandet mellan psykisk ohälsa och fördelarna med motion som forskningen 

pekar på borde det enligt författaren vara rimligt att fler sjuksköterskor hade förskrivningsrätt 

på fysisk aktivitet på recept. Det kunde vara en del av utskrivningsprocessen att patienterna 

tillfrågas om intresse för FaR. I aktuell studie framkom att informanterna hade egna idéer om 

vilka interventioner den psykiatriska vården kan arbeta med. Ekonomiska subventioner och 

fler möjligheter till individuellt anpassad träning kan vara bra vägar för att öka motivation och 

intresse för motion för människor med psykisk ohälsa. Författaren frågar sig om det delvis 

kan vara en fråga om resurser att det råder brist på fysisk aktivitet i den psykiatriska vården. 

Det skulle krävas utrymmen som gav möjlighet till motion, t.ex. träningslokaler i anslutning 

till vårdenheter. Subventionerade priser på motionshallar och gym m.m. Mer omfattande 

utbildning för sjukvårdspersonal i teoretisk och praktisk kunskap i motion, friskvårdslära osv. 

samt fler kurser och utbildningstillfällen för patienter i öppenvård. En sådan satsning skulle 

innebära en stor ekonomisk ansträngning. Förhoppningsvis kommer framtida studier 

ytterligare bekräfta att en sådan investering kommer att löna sig. I somliga fall kanske med 

kortare vårdtider och färre återinläggningar. 
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Bilaga 1, Informationsbrev 

Till dig som tränar regelbundet och vill delta i en studie 

Denna undersökning vänder sig till dig som motionerar regelbundet (minst 1gång i veckan) 

samt har en pågående kontakt eller som har varit i kontakt med psykiatrisk sjukvård i Sverige 

någon gång mellan 2006-2012. Denna studie avser att undersöka hur motion kan påverka det 

psykiska måendet och hur man finner motivationen. Målsättningen med studien är att 

undersöka hur den psykiatriska sjukvården kan bidra med inspiration och kunskap till fysisk 

aktivitet. 

 

Om Du vill medverka kommer Du att intervjuas. Jag som intervjuar heter Eva och är en 

sjuksköterska som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatri. Intervjuerna är 

tänkta att ingå i mitt magisterarbete.  

 

Intervjun liknar ett vanligt samtal, tar ca en timme och kommer med ditt medgivande att 

spelas in. Intervjuerna kommer sedan skrivas ut, för att underlätta bearbetningen. Inga namn 

eller personuppgifter används i det skriftliga materialet. Inspelningen sparas på ett dataminne 

som bara intervjuaren har tillgång till. Av det som framkommer i samtalen skrivs en rapport. 

Dataminnet raderas sedan när rapporten är färdigskriven. Den färdiga uppsatsrapporten 

kommer sedan finnas tillgänglig både i pappersformat och elektroniskt via Ersta Sköndal 

högskolas bibliotek.  

 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan förklaring. Om du har några frågor om studien, kontakta gärna mig eller min 

handledare på skolan. 

 

Är Du intresserad av att delta så kontakta mig Eva för att överenskomma om tid och plats för 

en intervju eller så kan du lämna telefonnummer eller mailadress i boxen så kontaktar jag dig 

inom 1vecka. 

 

Forskningsetikkommittén vid institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal högskola har 

godkänt undersökningen 2012-10-31, Dnr 1204A. 

 

Eva Andersson leg. Sjuksköterska. Fil kand.                                     

eva.andersson@student.esh.se   Tel: 0707223591                                                                                                                                                                                                                                          

 

Kent Inge Perseius. Med. Dr. Lektor, institutionen för vårdvetenskap. 

kentinge.perseius@esh.se   Tel: 08-55505057 
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Bilaga 2, Intervjuguide 

 

Frågeområden och frågor 

 

Fysisk aktivitet och psykisk ohälsa  

-Berätta om din träning. Hur ser en träningsdag ut? 

-Vad fick dig att börja motionera? 

-Har träningen påverkat din psykiska mående på något sätt? Hur? Speglar det sig i resten av livet? 

-Finns det något negativt för ditt psykiska mående med träningen? 

 

Psykiatrisk vård och arbete runt fysisk aktivitet  

-Hur skulle du beskriva att den psykiatriska vården arbetar runt fysisk aktivitet och motion, utifrån din egen upplevelse? 

-Grundar sig din upplevelse utifrån Psykiatrisk Öppenvård eller Slutenvård? 

-Vad skulle du ge för råd till en sjuksköterska i psykiatrin som vill motivera patienter att röra på sig? 

- Är det något du skulle vilja tillägga om ämnet motion för psykisk hälsa som jag inte har frågat om? 

 

 


