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Sammanfattning 
Bakgrund: Fysisk aktivitet är något i princip alla människor behöver för att må bra fysiskt och 

mentalt. Några individer som är extra utsatta är personer med psykisk ohälsa då deras 

sjukdomssymtom i sig är ett hinder. Bland annat beroende på att passivitet och isolering till följd av 

psykisk ohälsa och att en del psykofarmaka ger metabola störningar i form av fetma. 

 

Syfte: Syftet var att belysa upplevelser av motion hos personer med psykisk ohälsa samt faktorer 

som kan vara motiverande. 

 

Metod: En litteratursökning har genomförts för att skapa en översikt över vetenskapliga artiklar om   

motiverande faktorer och upplevelser av fysisk aktivitet hos personer med psykisk ohälsa. Studien 

baseras på åtta kvalitativa artiklar som granskats och analyserats med influens av Willman & Stoltz 

(2012) samt Friberg (2012). Det vetenskapliga underlaget  är hämtat från Cinahl, psycinfo samt 

Pubmed och artiklarna är publicerade mellan 2000-2013. 

 

Resultat: Dataanalysen gav tre huvudteman. Det första beskriver motion som inre tillfredsställelse 

med ett antal subteman som främst handlar om upplevelsen av fysisk aktivitet. Det andra 

huvudtemat är Gemenskap som stöd och trygghet som främst handlar om gruppen och hur brukaren 

kan bli delaktig . Det tredje temat är konsten att komma i form och beskriver självhjälpsstrategier, 

hinder och vikten av stöd för tillfrisknandet som process 

 

Diskussion: Resultatet diskuterade möjligheterna att skapa ”empowerment” hos brukarna i form av 

delaktighet och självbestämmande. Dels genom brukarnas egna önskemål men också genom de  

Motiverande faktorer som upptäcktes. Här finns en möjlighet för vården att påskynda ett 

tillfrisknande. 

 

Nyckelord: Empowerment, motivation, fysisk aktivitet, motion, psykisk ohälsa, psykisk sjukdom. 
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Abstract 
Background: Physical activity is something, in principal, needed by mankind to maintain physical 

and mental wellness. Some have an extra need of physical activity since their mental illness also 

causes physical illness. One of the reasons is that inactivity can be one of the symtoms and some of 

the antipsychotics causes metabolic disturbances. 

 

Aim: The aim of this study was to illuminate the experience of exercise for persons with a mental 

illness and possible motivating factors. 
 

Method: A literature review was made to gain an overview of the scientific articles regarding 

motivational factors and the lived experienced of physical activity by persons with mental illness. 

The study was base on eight qualitative articles which has been scrutinized and analysed with 

methods influensed by Willman & Stoltz (2012) and Friberg (2012). The scientific material was  

downloaded  from Cinahl, Psycinfo & Pubmed and the articles were published during the period 

2000-2013. 

 

Result: The analyses of the data gave three main themes. The first describes exercise as an intrinsic 

satisfaction with an amount of subthemes which mostly concerns the experience of exercise. The 

second main theme was the group as support for physical activity which mainly adresses the group 

and how the service user can be empowered. The third theme is called the art of getting in shape 

and describes selfhelp strategies, obstacles and the importance of support for the process of 

recovery. 

 

Discussion: The result discusses the possibilities to create empowerment in the form of 

participation and self determination. Partly thru the service users own desire but also thru the 

motivational factors that was revealed. Here is a possibilty to precipitate the process of recovery. 

 

Key words: Empowerment, motivation, Physical activity, exercise, mental illness, mental disorder
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Jag blev intresserad av det här ämnet efter att ha sett psykiskt sjuka patienter som har blivit hjälpta 

av sin medicin och varit på bättringsvägen men ändå avslutat sin behandling på grund av den 

viktökning medicinen har gett. 

   Att röra på sig, att motionera och träna vet de flesta av oss att människor har ett behov av. Som 

psykiskt sjuk är du extra utsatt i och med de symptom som isolering och passivitet sjukdomen kan 

innebära. Behandlas du med traditionell psykofarmaka riskerar du även metabola biverkningar som 

ytterligare ökar risken för hjärtkärlsjukdomar och diabetes. 

   Att upplysa och informera patienterna om hur vi kan uppnå ett hälsosamt liv genom att förändra 

en livsstil, och förmedla den kunskapen om de fysiska och psykiska fördelar ett fysiskt aktiv liv ger, 

är en central del i sjuksköterskans preventiva arbete. 

   Under mina preliminära sökningar om personer med psykisk ohälsa och motion kunde man ana 

att fördelarna med fysiska aktiviteter var mer komplexa än att bara handla om sjukdomsprevention 

och viktnedgång. 

   Frågan är hur vi, som sjuksköterskor, på bästa sätt kan stimulera patienterna till fysisk aktivitet 

och på så sätt intervenera för att förändra en ohälsosam livsstil? Hur ska vi förmedla vår kunskap, 

utan pekpinnar och samtidigt stödja patientens autonomi och tillfrisknande?  

 
2. Bakgrund 
Under de senaste 100 åren har människans livsbetingelser förändrats I Sverige. Från ett ofta 

ekonomiskt fattigt liv i ett jordbrukssamhälle till i dag ett postmodernt industriland med ett överflöd 

av mat (Ringsberg, 2009). Vår förbättrade levnadsstandard innebär att vi inte behöver arbeta våra 

kroppar till fysiskt arbete i samma grad utan är mer stillasittande. Hur vi väljer att leva är något som 

även påverkar vår hälsa, med faktorer som kost, fysisk aktivitet, droger och riskfyllt beteende i 

åtanke. Dessa val samspelar samtidigt med vårt förhållande till arbete och ekonomi, familj och våra 

sociala relationer (a.a.).  

   Drabbas du dessutom av psykisk ohälsa kan du få symtom som gör att det blir det ännu svårare att 

ta sig ut i skogen eller till och med bara att ta sig ut genom dörren. Ett stillasittande liv med ibland 

rökning som enda njutning (Barr, Procyshyn, Hui, Johnson, & Honer, 2008) ökar då risken för 

hjärtkärlsjukdomar. I en stor cohortstudie gjord i Stockholm om bipolära och unipolära patienters 

dödsorsaker under tiden 1973 – 1995, ser vi att den största enskilda dödsorsaken är kardiovaskulära. 

En dödsorsak som i den här patientgruppen var mer än fördubblad jämfört med normalbefolkningen 

(Ösby, Brandt, Correia, Ekbom & Sparén, 2001). Om du dessutom blir behandlad med atypisk 

antipsykotika, där en av biverkningarna är störningar i metabolismen med viktuppgång och ökad 
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risk att utveckla Diabetes typ II som följd, så ökar även risken att behandlingen avbryts i förtid av 

patienten pga av den ofrivilliga viktuppgången (Melkersson & Dahl, 2004, Tschoner, Engl, Laimer, 

Kaser et al., 2007). Därför är all intervention för fysisk aktivitet av stor vikt. 

 

 

2.1 Definitioner    
 
2.1.1 Psykisk ohälsa  
För den här litteraturstudien har psykisk ohälsa definierats som kliniskt diagnostiserad ångest och 

bi- eller unipolär sjukdom, schizofreni eller icke-affektiva psykoser (Kessler, Berglund, Bruce, 

Koch, Laska, Leaf et al., 2001). 

   Enligt DSM-IV så gäller bland annat följande kriterier för att någon ska få diagnosen egentlig 

depression: En minskad glädje eller intresse för de flesta aktiviteter, betydande viktuppgång (eller 

nedgång). En generell känsla av svaghet eller bristande energi samt obeslutsamhet (Kjellman, 2003, 

Skärsäter, 2010, s.71-72).  

   Den vanligaste förekommande psykotiska störningen är schizofreni. För att tillfriskna behövs 

förutom farmakologisk behandling både stöd i vardagen och möjlighet att vara delaktig i sin egen 

vård (Ottosson & Ottosson, 2007, s. 124). 

 
 
2.1.2 Fysisk aktivitet 
Tanken med att träna är enligt Callaghan, 2004, att göra individen fysiskt rustad för att möta 

vardagens vedermödor utan att bli trött eller utmattad och att kunna stå emot sjukdomar,  

infektioner och allmänt förfall. Om vi går till Nationalencyklopedin (NE, n.d.) så definieras  

träning som ett vitt begrepp som kan omfatta konditions-, styrke-, rörlighets- och koordinations- 

träning och att allsidig träning är en viktig del av friskvården och som leder till en minskad risk att 

få till exempel belastnings- skador i rörelseapparaten, hjärt- och kärlsjukdomar eller att få 

inaktivitetsrelaterade sjukdomstillstånd. Om vi däremot väljer att kalla det motion så definieras det 

av Nationalencyklopedin såsom en aktivitet som främst är till för att förbättra hälsan, den fysiska 

kapaciteten och för att ge ett välbefinnande. I fortsättning kommer främst uttrycket fysisk aktivitet 

att användas som ett samlingsnamn för ovan nämnda begrepp då även promenader kan vara ett steg 

framåt. 



 

 
 

 

6 

   Behovet ses sprunget ur de förändrade livsbetingelser vi har genomgått i det moderna 

västerländska samhället och att vi som människor inte längre behöver förlita oss på våra 

kroppskrafter för att förflytta oss eller klara av våra uppgifter. Det poängteras också att flera av våra 

vanligt förekommande sjukdomar kan relateras till bristande fysisk aktivitet. 

   Callaghan (2004) lägger i en litteraturstudie fram tesen att det är graden av andningspåverkan som 

aktiviteten ger som definierar den som motion. Rörelse utan en viss andfåddhet är då inte motion. 

   Om vi låter Folkhälsoinstitutet definiera fysisk aktivitet så handlar det då om ”all form av aktivitet 

som innebär en ökad energiförbrukning”. De påpekar också att det största energiförbrukningen sker 

vid så kallad vardagsmotion, promenera till jobbet, ta cykel i stället för buss, ta trappor i stället för 

hissen, trädgårdsarbete etc. Det kan vara värt att ha i åtanke när man pratar om motion med 

personer som lider av psykisk ohälsa så talar vi till individer som är både passiviserade och eller 

isolerade. För att undvika negativa effekter är det därför viktigt att anpassa träningen efter individen 

(Borg & Hassmén, 2003). 

 

 
2.1.3 Fysisk ohälsa 
Vi har organ som är gjorda för fysisk aktivitet. Författaren tänker här på hjärta och kärl, muskler 

och leder, nervsystemet etc. som alla är genetiskt anpassade för ett helt annat liv än det vi lever idag 

(Börjesson, Ståhle & Strandell, 2003). Det här är ett problem som de flesta av oss är medvetna om. 

Vi behöver kompensera vårt stillasittande liv för att undvika övervikt med risk för högt blodtryck 

och eller diabetes som följd (Börjesson & Dahlöf, 2003, Ringsberg, 2009, Östenson & Henriksson, 

2003).  

 
 
 
2.2 Isolering 
Förutom att ett inaktivt liv leder till hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, som i sin tur leder till för 

tidig död, så finns det en dimension till när man pratar om träning och psykiskt sjuka, och det är att 

sjukdomsbilden kan förändras till det bättre genom att de dagliga rutinerna ändras (Ruusunen, 

Voutilainen, Karhunen, Lehto et al., 2012).      

   Den psykiska stress som den stigmatisering och isolering psykisk ohälsa ofta innebär är en 

ytterligare riskfaktor för olika sjukdomar och ett förkortat liv. Även självkänsla tar stryk och 

bristande sådan är vanligare bland psykiskt sjuka än friska (Repper, 1994). 
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   I ”Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling” påpekas dock att fysisk träning 

som den enda behandlingen vid egentlig depression ska fungera som ett komplement till annan 

behandling (Kjellman, 2003). 

 
2.3 Rehabilitering 
Om vi tänker framåt på rehabilitering så handlar det också om en process där man går från att vara 

passiv till att vara aktiv och delaktig. En process som ser olika ut för alla och som inte har ett 

definitivt slut (Pitt & Kilbride, 2006, Richardson, 2005). En saknad självkänsla är vanligare bland 

psykiskt sjuka än friska. Den saknade självkänslan bidrar till svårigheter att förändra livsstilen till 

något hälsosamt. Det är här sjuksköterskan kan bidra med stöd (Repper, 1994). 

   Parse (1990) anser att hälsa är en process där individen lever efter sina egna personliga 

värderingar och därigenom skapar en mening i sitt interagerande med hens omgivning. Under den 

ständigt pågående hälsoprocessen så ger sjuksköterskan omvårdnad genom att guida patienten 

genom de alternativ som finns och hjälpa hen formulera sin egen definition av livskvalité. Patienten 

är inte en passiv mottagare av omsorg utan en aktiv deltagare och expert på vad som främjar hens 

egen hälsa.  

   I en svensk studie skattade både sjuksköterskor och patienter ”empowerment” som den enskilt 

viktigaste faktorn när det kommer förutsättningar för att förändra en livsstil (Svedberg, Hansson & 

Svensson, 2009). Och med kunskap om att tillfrisknande är en mellanmänsklig process föll det sig 

självklart att ta med patienternas syn på det hela (Eldh, 2006). 

   Att vinnlägga sig om patientdelaktighet kan ses som extra viktigt då vi pratar om personer med 

psykisk ohälsa. Att värna om patientdelaktighet är att värna om patientens rättigheter, inflytande 

och självbestämmande och syftet är att göra vården säker (Dahlberg & Segersten, 2010, s. 108). 

 
2.4 Hälsoekonomi 
Med motion har vi möjlighet att minska utgifter för läkemedel, sjukhusvård och förkorta 

sjukskrivningar (Börjesson et al., 2003), pengar som kan användas till mer kostnadskrävande 

omvårdnad. 

   Trots nedskärningar visar medborgarna fortfarande visat ett svalt intresse för att  

diskutera ekonomiska lösningar, kan dock sjuksköterskan, genom att arbeta för billigare 

lösningar ,bidra till resurser för andra dyrare behandlingsformer och även bidra till att fler 

får vård (Carlsson, Kärvinge, Broqvist, Eklund, Hallin, Jacobsson et al., 2007). Genom att 

våga diskutera prioriteringar med både grannar och anhöriga kan människors medvetenhet 
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om vad som är rimligt och vad som är värt, att genom skatt, betala för. Skattebetalarnas 

syn på saken stämmer nämligen inte överens med vad sjuksköterskor och läkare inom 

vården vad som anses viktigt (Rosén, 2003) 

   När Prioriteringscentrum, en myndighet som arbetar efter direktiv från riksdagen, drar upp 

riktlinjer för en prioriteringsordning inom svensk sjukvård ska till exempel hänsyn tas till biologisk 

ålder eller möjlighet att tillgodogöra sig eventuell behandling utan en livsstilsförändring. Det finns 

även samhällsekonomiska konsekvenser i fråga om eventuellt bortfall av skatteintäkter som kan 

komma att spela roll (Prioriteringscentrum, 2007). Fysisk aktivitet är ett billigt alternativ, privat 

såväl som samhällsekonomisk, både jämfört med läkemedelskostnader samt ersättningsformer 

såsom sjukersättning och aktivitetsersättning. Sjukskrivningstalen för psykisk sjuklighet har ökat 

under den senaste 10-årsperioden. Nettokostnaden för den samlade psykiatriska vården uppgick till 

15,5 miljarder kronor under 2005. Den specialiserade psykiatrin kostade per invånare drygt 1700 kr 

(SOU 2006:100).  

 
3. Problemformulering  
Behovet av motion hos patienter med psykisk ohälsa är extra stort med tanke på den ökade risken 

att drabbas av fysisk ohälsa, metabola störningar och passivitet. De positiva effekterna av att fysiskt 

anstränga sig gäller även inom den psykiatriska sjukvården.  Men för att få till en framgångsrik 

friskvårdsintervention är det viktigt att utröna vad det är som patienten värdesätter och efterfrågar. 

 

 
4. Syfte 
Syftet var att belysa upplevelser av fysisk aktivitet hos personer med psykisk ohälsa samt faktorer 

som kan vara motiverande. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska utgångspunkten är empowerment. Ett begrepp som är brett och kan ges en rad olika 

tolkningar allt efter avsändare och kontext. 

 
5.1 Historik 
Begreppet som har sina rötter i 60- talets Black Power rörelse och med slogans såsom ”power to the 

people” syftar uttrycket på strategier för att bryta de svartas sociala vanmakt och utanförskap 

(Trädgårdh, 2000, s. 24-27). I det här sammanhanget ses empowerment som en motmakt, där det 
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handlar om att först medvetandegöra enskilda förtryckta för att sedan identifiera andra i samma 

situation som i sin tur kan gå samman för att möjliggöra en förändring. Förutom Black Power har 

strategin även legat till grund för t.ex. kvinnorättsrörelsen, Gay pride och Mad pride som i sin tur 

har representerat de psykiskt sjuka (a.a.). 

   Politiskt kan empowerment även ses som ett högerliberalt slagord där individen både ses som 

autonom men också rationell med sitt eget bästa för ögonen och där man samtidigt vänder sig mot 

statens negativa inflytande på det civila samhällets frivilliga sociala välgörenhetsarbete. Här är 

tanken att marknaden, brukarna i det här fallet, reglerar utbudet av tjänster genom aktiva val 

(Askheim, 2007, Trädgårdh, 2000, s. 20 ). 

 

 
5.2 Empowerment, ett förhållningssätt 
Inom rehabiliteringsområdet handlar empowerment också om individen och hur den ska bemästra 

vardagen. Här gäller det att förändra sjuksköterskans roll från ”expert” till en samtalspartner i en 

jämnställd relation med den hjälpbehövande (Askheim, 2007, Dahlberg & Segesten, 2010, s. 110-

111).  

   Enligt WHO visar evidens att hälsofördelarna genom empowerment sker genom olika vägar: 

direkt - genom delaktighet i vårdplanerandet och en förbättrad livsstil, och indirekt - genom 

brukargrupper, som gav en högre tillfredsställelse i förhållandet mellan patient och vårdare, 

förbättrad egenutbildning etc. (Wallerstein, 2006). 

   Empowerment definieras här enligt den vårdvetenskapliga värdegrunden i form av patientmakt, 

självbestämmande och egenmakt, medinflytande och delaktighet (Björvell, 2001). Tanken är att alla 

individer har en kapacitet att själv både definiera sina problem och att själv skapa de handlings-

strategier som behövs för att lösa dessa. Att våga och kunna omfamna sin egen särart. Empower-

ment är på så sett ett verktyg för brukaren, men också för sjuksköterskan kan ge människor redskap 

att själva styra sina liv mot hälsa (a.a.).  

   I mötet mellan sjuksköterska och brukare handlar det om att sträva efter samspel där bådas 

kompetens används. Detta är ett etisk krav som också är absolut då all vård, enligt vårdvetenskap-

ens värdegrund, ska ske i enlighet med patientperspektivet (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 108). 
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6. Metod  
Enligt Friberg (2012) syftar en litteraturstudie till att kartlägga kunskapsläget inom ett specifikt 

område. Denna studie har som ambition att undersöka de faktorer som hindrar och motiverar fysisk 

aktivitet och sjuksköterskan roll. För att hitta den befintliga kunskapen innebär sökarbetet först en 

systematisk genomsökning av de valda databaserna, sedan en kritisk granskning och samman-

ställning av litteraturen. 

 
6.1 Inledande sökning 
Först gjordes ett antal provsökningar som Willman enligt Willman (2012) beskriver som quick and 

dirty för att finna lämpliga sökuttryck. Med hjälp av dessa gjordes en förstudie med inriktning på 

psykiskt sjuka och fysisk aktivitet. Även om det är svårt att exakt bevisa vad som har effekt och 

varför av fysisk aktivitet, fann författaren ändå evidens för att fysisk aktivitet hade omsorgsmässiga 

kvalitéer som gav livskraft, mening och sammanhang. Däremot verkade inte det positiva utfallet 

korrelera med den psykiska diagnosen så där gjordes inga begränsningar. Men då forskningen ofta 

handlar om livsstil blir frågeställningarna ofta för komplexa då de också inbegriper kost och 

utbildning (Dahlberg & Segersten, 2012, s. 51) vilket blev för brett. Dessutom fanns sällan dialogen 

och interaktionen beskriven.    

   För att få med patientens upplevelse tillkom då den tredje sökkategorin. Tanken var att de 

motiverande faktorer som nämns i syftet samt det som beskrev och undersökte interaktionen mellan 

patient och sjuksköterska skulle kunna gå att finna i studierna. Det var också viktigt att få med 

patienternas upplevelse med tanke på att ”empowerment” var den valda omsorgsteorin. 

 
6.2 Urval & datainsamling 
De databaser som kom att användas till litteraturstudien var; Cinahl, Psycinfo samt Pubmed. 

Sökmatrisen som användes var som följande: 

 Sökkategori 1  Sökkategori 2 Sökkategori 3  Sökkategori 4 

1 Exercise    Mental illness  Motivation   Nurse 

2 Physical activity Mental disorder  Motivational factors  

3   Psychiatric disorder Empowerment  

 
Fjärde kategorin användes endast vid sökning i pubmed då de har en mer medicinsk inriktning. 
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De urvalskriterier som fanns var att det skulle vara granskade av sakkunniga kolleger s.k. peer 

reviewed. Då det enligt Willman & Stoltz (2012) inte nödvändigtvis behöver vara en nackdel att 

blanda kvantitativa och kvalitativa artiklar har inte heller ansatsen styrt urvalet. Syftet var att skapa 

en sammansatt bild av den samlade litteraturen. Intervjuer, frågeformulär eller observationer är 

redan analyserade så vikten ligger vid urvalet av artiklar (Friberg, 2012, s. 133). 

   Exklusionskriterierna; var artiklar som inkluderar andra sjukdomar, handlade om ett medicinskt 

eller fysiologiskt utfall av en fysisk aktivitet eller om det handlade om friskvårdintervention med 

utbildning angående kost och ett träningsprogram. Ålder på deltagarna begränsades till 16-65 år  

och målet var att ta med artiklar författade efter år 2000. De övriga begränsningar som fanns var  

att artiklar endast har sökts på nätet dock inte med begränsningen att de måste vara Open access 

och språkligt då författaren endast förstår engelska och svenska. 

 

6.3 Analys 
Friberg (2012) och Willman & Stoltz (2012) har beskrivit analysarbetet som så, att de valda 

artiklarna sönderdelades för att hitta de meningsbärande partierna. En ny helhet skapas när de åter 

sätts samman till en beskrivande helhet. Dessa har funnits både i den berättande texten och som i 

citat. Resultatet från de olika artiklarna har sedan sorterats i subteman.  

   Enligt Fribergs beskrivning så sker analysen av materialet induktivt med syntesen i flera steg. 

Varje artikels resultat genomläses ett antal gånger för att hitta de meningsbärande delarna.  

Artiklarna har sedan bearbetats genom att meningsbärande stycken identifieras för att sedan sorteras 

i subteman (Friberg, 2012, s. 127).  

   Efter att författaren gjort upprepade genomläsningar  av materialet, gjordes därefter en 

datareduktion genom att sådant som berörde syftet valdes ut. Datan sorterades sedan efter de 

subteman som skapades och dessa syntetiserades i sin tur till en ny helhet. I denna helhet 

framträdde ett antal huvudteman. 

   Valideringen har skett genom att beskriva sökprocessen så utförligt att den går att reproducera 

(Willman & Stoltz, 2012). Analysen har även blivit granskad med hjälp av AMSTAR 

granskningskontroll från SBU, 2013. 
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7. Forskningsetiska övervägande 
Lagstiftningen inom området för forskning som avser människor är syftet främst att skydda både 

den enskilda individen och respekten för människovärdet vid forskningen. Hot mot den personliga 

integriteten behandlas under personuppgiftslagen och för att den ska respekteras inom ett forsknings 

arbete krävs det att den personliga sfären respekteras och att deltagarna inte riskerar att integriteten 

bryts (Kjellström, 2012). Förutom det ovan nämnda så får inte heller ohederligheter i form av 

förvanskade källor, felaktiga översättningar eller fabricering av data förekomma (VR, 2011). Då 

frågeställningen inte handlade om en hypotes minskade risken för ett tendentiöst urval betydligt. 

Det författaren har tittat på i artiklarna är hur urvalet har skett, graden av frivillighet och när urvalet 

har skett manuellt av personal/ forskare så har författaren försökt bedöma om personalen skulle ha 

någon vinning av att styra urvalet. När det har kommit till forskarna har författaren försökt bedöma 

deras kredibilitet. Det har skett genom att kritiskt granska om de har använt verifierade metoder, att 

det är informanternas åsikter och inte forskarens, samt att resultatet överensstämmer med annan 

forskning etc. (Shenton, 2004). 

 
8. Resultat 
Dataanalysen gav tre huvudteman. Det första beskriver "Konsten att komma i form" och beskriver 

självhjälpsstrategier, hinder och vikten av stöd för tillfrisknandet som process. Det andra 

huvudtemat är "Gemenskap som stöd för fysisk aktivitet" som främst handlar om gruppen och hur 

brukaren kan bli delaktig. Det tredje temat är "Motion som inre tillfredsställelse" med ett antal 

subteman som främst handlar om upplevelsen av fysisk aktivitet. 

 
8.1 Konsten att komma i form 
Här handlar subteman om hur självbilden förändras till det positiva med hjälp av fysisk aktivitet, att 

kunna göra sina framsteg mot ett tillfrisknande synliga med hjälp av kvantifiering och behovet av 

stöd. Men också de hinder ohälsan och medicinering skapade. 

 
8.1.1 Hitta det som fungerar 
Flera studier visade att brukarna med hjälp av träningen också fick ett verktyg att visualisera sina 

framsteg och självkontroll i form av t.ex. kg, meter, minuter. Att fysiskt orka mer, gå längre blir 

mätbara tecken på något positivt (Hasson-Ohayson, Kravetz,Roe, Rozencwaig & Weiser, 2006, 

Murray et al 2011, Wynaden et al., 2012).  
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   De kunde uttrycka sina mänskliga kvalitéer och friska sidor genom motion; till exempel såsom att 

vara envis, en kämpe, eller en positiv människa (Svedberg, 2003). 

   Deltagarna som deltog i fysisk träning, till exempel karate, kunde berätta om en ökad eller 

förbättrad självkänsla, självförtroende, grundstämning påverkades i positiv riktning och de erfor en 

känsla av att ha åstadkommit något (Hasson et al., 2006, Wynaden et al., 2012). 

   I den karatekurs som var en del av ovan nämnda undersökning gav det 45 % av deltagarna en 

förbättrad självkontroll och en känsla av riktning. Något deltagarna i den verbala och teoretiska 

utbildningen för rehabilitering, som utvärderades vid samma tillfälle, inte erfor. Andra deltagare i 

karatekursen uttryckte att de lärt sig att anstränga sig och att våga investera i ett försök att nå det 

maximala erfara att de faktiskt var kapabla (Hasson et al., 2006). Konklusionen Hasson et al. gjorde 

i sin jämförande studie var att fysisk aktivitet kan vara mer effektiv än en teoretisk och verbal 

intervention. 

   Att hitta rätt typ av träning ansågs viktig både bland de patienterna med bipolaritet och de 

gruppboende. Här fanns det ett spektrum av olika vägar för att uppnå välmående och hälsa som 

valdes i form av Tai-Chi, dans, yoga, fysisk träning, vandring, snowboard och simning (Lucock et 

al., 2007, Murray et al., 2011, Johnstone et al., 2009). En del gruppboende i Skottland hade ett 

dagligt program med aktiviteter som innehöll fotboll och simning (Johnstone et al., 2009).  

   Känslan av egenmakt, empowerment kunde utvinnas både från information, genom att samarbeta 

med andra brukare och från att vara självsäker och kunna uttrycka sig själv (Lucock et al., 2007). 

Här kom träningen in som ett sätt att själv bli involverad i vården och få kontroll över sin egen hälsa 

(Svedberg et al., 2003).    

   När 32 stycken personer med bipolär diagnos skulle beskriva de viktigaste självhjälpsstrategierna 

för ett fungerande liv utanför sjukvården var sömn, vila, kost och träning de högsta prioriteringarna. 

(Murray et al., 2011). Dessutom var dessa strategier billiga, något du själv kan bestämma över och 

som återspeglade sunt förnuft (a.a.). 

 

 
8.1.2 Hindrande faktorer 
Den dåliga självbilden med negativa upplevelser från gymnastiken i skolan kunde vara ett hinder 

(Johnstone et al., 2009). Viktuppgång och dess inflytande på den fysiska självbilden nämndes, 

speciellt i jämförelse med andra (a. a.). Bland de schizofrena som undersöktes av Johnstone et al., 

(2009) ansåg samtliga att ångest i sociala sammanhang var en begränsning. Detta inkluderade 

panikattacker och paranoia, och hörselhallucinationer bidrog till ångest och ett undvikande av 
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befolkade platser. Det fanns även ett antal patienter som upplevde hälsoångest, såsom rädsla att 

drabbas av en hjärtattack eller över ångestrelaterade symtom som ökad puls och hjärtklappning 

(Johnstone et al., 2009). 

   Detsamma var det med biverkningar i form av överdriven perspiration och skakningar från 

antipsykotika som blev synliga i publika situationer (a.a.). 

 
8.1.3 Vikten av att finna en tränare 
Brukarna hade sett vikten av att ha tillgång till andra människor som kunde agera ställföreträdande 

hopp, till att finna stöd hos dessa eller i aktivitetsgrupper. Bara genom att tala med någon kunde 

vara en hjälp för att bryta isoleringen (Lucock et al., 2007, Svedberg et al., 2003), samt för att bli 

medveten om, och kunna ta sig loss från gamla mönster (Svedberg et al., 2003).  Genom att ha en 

sjuksköterska i en roll som påminner som en tränare som förmådde se den friska delen av personen 

och uppmärksamma dessa delar är positivt för patientens självkänsla (Svedberg et al., 2003). 

   Liknande uttryckte sig de personer bipolär sjukdom som hade ett väl fungerande liv och mötte 

arbetsgivare, läkare och familjer i öppna grupper (Murray et al., 2011). Här såg man kunskap som 

en typ av stöd och motivation.Brukarna uttryckte ett behov av kunskap och förståelse för att kunna 

utmana allmänhetens fördomar (Lucock et al., 2007).  De familjer och vänner som var informerade 

om respektive sjukdom blev också lättare att söka stöd hos (Murray et al., 2011, Johnstone et al., 

2009). 

   Dock fanns det även personer som fungerade sämre i rollen som tränare. Till exempel att bli 

bedömd och jämförd under träning av andra deltagare, vilket ett antal schizofrena med gruppboende 

i Skottland ansåg vara ett hinder (Johnstone et al., 2009), eller att ha en sjuksköterska som föreläste 

och såg sig själv som experten, det upplevdes som direkt kränkande av patienterna (Walsh & Boyle, 

2009).   

 
8.2 Gemenskap som en dimension av fysisk aktivitet  
Här finns subteman som beskriver vikten av socialt stöd, från både föreningar och släkt samt vikten 

av att finna adekvat information för ett hälsosamt liv. 

 

8.2.1 Att tillhöra ett lag 
Till följd av att delta i fysiska aktiviteter ansåg sig deltagarna få en förbättrad förmåga för att skapa 

ömsesidiga relationer eller att kunna ge stöd åt andra. Genom att leka med andra, vara tillsammans, 

hjälpa varandra (Hasson et al., 2006, Lucock et al., 2007, Walsh & Boyle, 2009). Du kom till en 
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miljö som inte var dömande med många experter på området och du blev inte nedtryckt. Människor 

som visade empati och förstod situationen och som själva hade ”varit där” (Hasson, 2006, 

Johnstone, Nicol, Donaghy & Lawrie, 2009, Lucock et al., 2007).  

   Att möta andra samma situation i så kallade självhjälpsgrupper kunde dock vara både stärkande 

och dränerande (Lucock, Barber, Jones & Lovell, 2007, Murray et al., 2011). I en sådan grupp 

kunde deltagaren bli överväldigad av de behov som fanns och som inte kunde tillfredsställas av 

gruppen (Lucock et al., 2007).  

   Att utvecklas och få vänner som var ickedömande beskrevs som en förutsättning för att socialisera 

och ha roligt, att få struktur på tillvaron men också kunna hitta en balans mellan ensamhet och 

gemenskap  (Murray et al., 2011). Familj och vänner var mer troliga som stöd för fysisk aktivitet.  

   De deltagarna som bodde själva var beroende av stödpersonal (Johnstone et al., 2009). Att dela 

med sig av sin kunskap till familjemedlemmar och vänner som stöttade fyllde fler funktioner (a.a.); 

de med bipolär diagnos får hjälp av t.ex. partnern att känna igen varningstecken och att påminna om 

de strategier som håller personen frisk (Murray et al., 2011). 

   Deltagarna i en brukarstyrt 1-dagars seminarium efterlyste mer forskning om självhjälpsstrategier 

som ledde till förbättrad hälsa och välmående genom att prioritera träning och stöd för träning, 

m.a.o. hjälp med motivationen (Lucock et al., 2007). 

   En annan intressant aspekt var också att patienter hade uppfattat själva deltagande i en kvalitativ 

studie som terapeutisk och att det gav en känsla av delaktighet (Hasson et al., 2006, Walsh & Boyle, 

2009, Wynaden et al., 2012). På samma sätt så gav deltagarnas utvärdering, vilket skedde genom en 

PDSA-cykel, av sitt hälsoprogram en bekräftelse på att deras åsikt betydde något för ansvarig 

personal och att det resulterade i förändringar (Hasson et al., 2006, Wynaden et al., 2012). 

 

8.2.2 Att få stöd för att lägga upp ett bra träningsprogram 
Något som saknades enligt brukarna var en kartläggning av var och hur de gick att finna olika typer 

av stöd. Stödet skulle vara i form av självhjälp och genom stödgrupper, skrivet självhjälpsmaterial, 

genom hemsidor och web-baserat material samt självhjälpsteknik i form av interaktiva CD roms 

(Hasson, 2006, Lucock et al., 2007). De underströk också vikten av kvalitativ forskning (Lucock et 

al., 2007). Där forskningen inte bara skulle täcka in de ”fogliga” patienterna (Lucock et al., 2007). 

   Inlagda patienter kunde uppleva bristande delaktighet i vårdplanerandet och att deras anhöriga var 

i behov av utbildning för att bättre förstå effekterna av sjukdomen. Inte heller fick de nog med 

information om de strategier som skulle kunna vara till hjälp med personliga svårigheter (Walsh & 

Boyle, 2009). 
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8.3 Motion som inre tillfredsställelse 
Här beskrivs fyra subteman som visar på upplevelser av den konkreta fysiska aktiviteten, att 

träningsmiljön i sig kan ha stärkande inverkan, att struktur är något att beakta och att deltagare erfar    

ett känsla av tillfrisknande. 

 
8.3.1 Perspiration som en copingstrategi 
Det fanns ett antal personer med psykisk ohälsa som använde sig av fysisk aktivitet som ett sätt att 

överleva och strukturera tillvaron (Murray, Suto, Hole, Hale, Amari & Michalak, 2011). I flera av 

studierna visade det sig att fysiska aktiviteter var något som är viktig för deltagarnas hälsa och 

något som hjälpte dem att hantera både ångest och stress (Erdner & Magnusson, 2012, Walsh & 

Boyle, 2009, Wynaden, Barr, Omari & Fulton, 2012). Att hantera ångesten genom fysisk 

ansträngning var ett viktigt sätt att förhindra självskadebeteende hos vissa av brukarna (Erdner & 

Magnusson, 2012, Walsh & Boyle, 2009). En annan eftersträvansvärd känsla som beskrevs av 

Erdner & Magnusson (2012) var den av utmattning då den verkade ge en lättnad från ångest och 

stresstillstånd. När det kom till patienter på en rättspsykiatrisk avdelning handlade det också om att 

göra sig av med frustration och ilska (Wynaden et al., 2012). Av deltagarna på ett gym var i princip 

stress- och humörhantering en lika viktig orsak till att delta som att förbättra den fysiska formen 

(N= 240) 24,6 respektive 27% (Wynaden et al., 2012). 

 

8.3.2 Naturen som en helande faktor 
Dagliga promenader med assistenten ledde till både förbättrad kondition, minskad rökning och 

viktminskning enligt Erdner & Magnusson (2012). I en studie av Walsh & Boyle, (2009) beskrevs 

att vid sjukhusvistelse kunde promenader, förutom omväxling, ge en kontakt med omvärlden. Att 

träna utomhus i naturen och friska luften hade enligt Murray et al. (2011) en välgörande effekt i sig. 

Flera studier pekade på att aktiviteter såsom vandring eller promenader även gav värdefullt 

utrymme för kontemplation och eftertanke (Lucock, Barber, Jones & Lovell, 2007, Murray, 2011, 

Walsh & Boyle, 2009). 
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8.3.3 Struktur på tillvaron  
Såsom rutin fyllde motionen en viktig funktion hos en psykiskt sjuk person (Murray et al., 2011, 

Walsh & Boyle, 2009). Att ha struktur på dagen, ett dagligt schema med vardagliga aktiviteter 

kunde vara avgörande för att aktiviteter över huvud taget kom att bli av (Lucock et al., 2007, 

Wynaden et al., 2012). Spontana infall misslyckas ofta då stressen kunde höjdas till en 

paralyserande nivå (Murray et al., 2011, Erdner & Magnusson, 2012). Att prioritera bort träningen 

kunde också ses som en varningssignal. Blev den starkare var det ett tecken på att det var dags att 

bli noggrannare med rutiner såsom träning för att hålla sig frisk och fokusera på vad som var 

nödvändigt och acceptera att man inte hann göra allt som man önskade (Murray et al., 2011). 

Behovet av struktur kunde också bli ett hinder, till exempel kunde alla de alternativ ett gym erbjöd i 

form av redskap och maskiner bli ett oöverstigligt problem (Erdner & Magnusson, 2012).  

 
 
 
8.3.4 Hjärngymnastik  
I flera studier visade det sig att träningen förbättrade kognitionen i form av minnet, ökade intresset 

att lära sig och viljan ta in information (Hasson-Ohayon, Kravetz, Roe, Rozencwaig &Weiser, 

2006, Wynaden et al., 2012).) I Hasson- Ohayon et al.´s kvalitativa interventionsstudie ställdes en 

grupp vars deltagare genomgått en teoretisk kurs om sin egen sjukdom, hur stresskontroll kunde 

användas och att förstärka en meningsskapande tillvaro mot en karatekurs där fokus låg på 

självkontroll, att klara av något och kampvilja. Efter att ha skattat användbarheten på en femgradig 

likertskala fick den teoretiska interventionen 25 % medan den aktivitetsbaserade 

karateinterventionen 82 %. Det fanns även en aerobics-grupp som kontrollgrupp och där förklarade 

62 % att de var hjälpta av intervention. 

   Samtliga deltagare i både karate- och aerobicsgruppen betecknade sitt medverkande som 

signifikant för ett tillfrisknande. Att jämföras med 30 % från den teoribaserade kursen om psykisk 

sjukdom (Hasson et al., 2006). Enligt Wynaden et al. (2012) kom träningen också in som ett sätt att 

själv bli involverad i vården för att få kontroll över sin egen hälsa 

 
9. Metoddiskussion 
För att kontrollera tillförlitligheten i de kvalitativa studierna valde författaren att använda sig av de 

kriterier och åtgärder Shenton (2004) föreslagit att forskare ska använda för att stärka validiteten i 
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sina arbeten. De är uppdelad i fyra kriterier: en inre trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

objektivitet. 

   Det var svårt att komma åt de motiverande faktorerna i mellanrummet mellan sjuksköterska och 

patient. Ett annat dilemma var att de flesta av artiklarna var skrivna med kvalitativ ansats. Enligt 

Shenton (2004) och hans artikel om kvalitativ trovärdighet så använder han samstämmighet som ett 

trovärdighetskriterium. Medan författaren uppfattade överenstämmelsen i vissa frågor som slående, 

på gränsen till fantastiska väcker det också frågan hur en sådan enighet kan uppstå. 

   Artiklarna innehöll ett brett kontinuum av psykiskt ohälsa men det var inte något som jag ansåg 

splittrade resultatet. Dessutom kan man se bredden på informanter i artiklarna som något som 

stärker den inre tillförlitligheten i studien. 

   Det var samma breda anslag när det kom till kontexten, som generellt hänger ihop med allvaret i 

symtomen, som gjorde det svårare att syntetisera den funna datan.  

   Då de flesta artiklar var kvalitativa studier låg fokus på att studera de åtgärder som gjorts för att 

stärka reliabliteten och säkerställa objektiviteten. I mina ögon framstod de mått och steg som tagits 

som adekvata. Om det är något som väcker frågetecken så var det urvalet som sällan var 

randomiserat. Forskarna fick ofta hjälp av personalen att välja ut lämpliga deltagare. De ansvariga 

på avdelningen bistod med att finna brukare som ville delta av egen fri vilja, vilket, bl.a. är ett 

trovärdighetskrav. Samtidigt finns det en risk att de påverkar utfallet med sin kunskap om brukarna. 

Forskarna å sin sida var måna om att skapa en tillitsfull relation med personalen för att inte 

avskräcka dem från fortsatt samarbete (Shenton, 2004). 

   Av de valda artiklarna till litteraturstudien hade sju studier godkänts av en etisk nämnd. De två 

utan godkännande från ett etiskt råd var en en studie gjord tillsammans med brukarna och där 

krävde tidningen att om inte författarna har ett godkännande från ett etiskt råd så kräver istället 

tidskriften att författarna skriftligt intygar att de har följt Helsingfors-konventionen (Östlund, 2012). 

Studien som utfördes på en rättspsykiatrisk avdelning hade författarna vinnlagt sig om autonomin i 

deltagandet. Med tanke på kontexten i artikeln kändes den viktig att ta med för att få en bredd på 

deltagarnas sammanhang i litteraturstudien. 

   Av de funna artiklarna föll efter en grundligare genomläsning två artiklar bort. En artikel föll bort 

då det handlade om en samtalsteknik, motivational interviewing och den andra artikeln var en 

kvalitativ text som inte uppfyllde överförbarhetskriteriet då definition av ”empowerment” hade en 

mer politisk än omvårdnadsmässig karaktär. 
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   Den sista artikeln av Svedberg hittades efter att en manuell sökning även följdes upp med en 

personsökning (Östlundh, 2012) och hennes syfte var så likt denna översikts att den inte gick att 

bortse ifrån. 

   När författaren själv validerade litteraturstudien med hjälp av AMSTAR granskningsprotokoll 

framkom att den främsta invändningen var att endast en person hade läst de funna texterna och 

bearbetat metasyntesen (SBU, 2013). 

 
10.Resultatdiskussion 
Hur kan sjuksköterskan uppmuntra egen motivation till en livstilsförändring?   (En 

livsstilsförändring innebär ofta att fysisk aktivitet kombineras med en ambition om en förändrad 

kosthållning som i sin tur kräver en viss utbildning för att bli verksam. Att ta med detta i denna 

litteraturstudie var inte möjligt med hänsyn till tid och utrymme vilket också fick till följd att de rent 

medicinska vinsterna av en livsstilsförändring föll bort). En faktor som försvårar en jämlik relation 

är det faktum att det finns en viss grad av tvång inom den psykiatriska vården. Det är också 

närvaron av tvång som är den svåra nöten att knäcka enligt de sjuksköterskor som deltog i en 

kvalitativ studie om empowerment (Lloyd, 2007). Att samtidigt som de skulle uppmuntra och stödja 

patienternas självständighet och autonomi kunde berätta om episoder där de var tvungna att ta 

beslut om att ta tillbaka kontrollen (a.a.). 

    Det som också blev uppenbart med ett empowermentperspektiv var att deltagarna inte alltid är 

intresserade när sjuksköterskan pläderar för, i det här fallet, någon fysisk aktivitet. Där skiljer sig i 

och för sig inte patienterna från den övriga populationen där runt 60% var intresserade av att träna 

(Sørensen, 2006). Däremot gav det en möjlighet att få reda på vad brukarna efterfrågade. Det i sin 

tur öppnar upp för att, med kunskap om patientens önskemål, söka och hitta sekundära vägar att gå. 

Att gå genom de behov som efterfrågas i form av gemenskap och struktur och använda dem som 

möjliggörande faktorer. Det ger också underlag för att skapa och förbättra alternativa vägar för 

information, där brukarna kan finna kunskap i sin egen takt. Delaktighet uppstår när brukaren har 

tillgång till information och kunskap vilket sedan blir en bas för samverkan eller när önskemålen 

ska omsättas till handlingar (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 111, Eldh, 2009).  

   De medicinska fördelarna man uppnår med fysisk aktivitet form av sänkt blodtryck, minskad risk 

för diabetes mellitus typ 2, osteporos etc. var något som inte nämndes i resultatet i de funna 

artiklarna, fördelar som försvann bland de genomlästa artiklarna i samband med att delaktighet blev 

ett av sökkriterierna. Orsaken till det kan vara att delaktighet är något som ofta beskrivs med en 

kvalitativ metod och att det i sin tur inte gav utrymme för en kvantitativ ansats.  
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   Det kan också vara så enkelt att i och med att artiklarna handlar om personer med psykisk ohälsa 

så hamnar fokus på för- och nackdelar för just dessa och inte de allmängiltiga medicinska 

fördelarna som finns med fysisk aktivitet. 

    För tittar man bortom de mest uppenbara fördelarna med motion i form av minskade fysiologiska 

risker och den mer direkta inre tillfredsställelsen så har vi kvar möjligheten att uppleva en stärkt 

självkänsla, förnimmelse av att kunna påverka ens tillfrisknande och att lyckas skapa en struktur i 

kaoset. Detta i sin tur är värdefulla byggstenar för att skapa empowerment. Något som kan stärka  

brukaren och minska känslan av alienation samtidigt som det stärker patientens förmåga till 

självbestämmande och egenvård (Björvell, 2001). En uppfattning hon delar med Eldh (2009) som 

beskriver det som att med den nyvunna självkänslan och tillgång till information kan sedan 

brukaren även vara med och definiera sitt eget deltagande och det i sin tur skapar förutsättningar för 

en patientautonomi , som så länge eftersträvats . 

   I ”konsten att hitta formen” har vi patienter som förbättrar sin självbild genom att uppnå mål och 

få en medvetenhet om vad som hindrar dem. För att kunna bli empowered måste du ha en hälsosam 

nivå av självkänsla, vilket ger en känsla av att kunna klara av de hinder som dyker upp i livet 

(Lecomte, Cyr, Lesage, Wilde, Leclerk & Ricard, 1999).    

   Samtidigt som deltagarna, i vissa studier, motionerade fick de också kunskap om sina styrkor 

såväl som svagheter, sin längtan och hur de framstod för andra. De fick också möjlighet att vara 

socialt accepterade och med i en grupp med likasinnade. Dessutom fick de en känsla av syfte då de 

satte egna mål, klarade av hinder och tog kalkylerade risker (Lecomte et al., 1999).  

Den tillfredsställelse som en del brukare upplevde av fysisk aktivitet fann även Sørensen ( 2006)  i 

en norsk studie med  över 100 deltagare. Dock var det endast de brukare som hade en inre 

motivation, att fysisk aktivitet gav dem tillfredsställelse, som upplevde att de fick minskade symtom 

av de fysiska aktiviteterna. Det visar enligt Sørensen på vikten av att göra fysisk aktivitet så 

lustfylld som möjlig och finns det en möjlighet att öka aktiviteten genom att påverka självbilden 

(a.a.). 

De som tränade moderat, men inte upplevde en förbättring av hälsan, var de som inte heller såg sig 

som motionärer. Det fanns också ett antal, 12% av brukare som upplevde en negativ effekt av 

träningen ( a.a.). 

   Man kan se de fysiska aktiviteterna och situationerna där de utfördes som en mikrovärld.  En 

miljö som främjar psykologiska och sociala processer, med ett ramverk där världen och 

interaktionen med andra är starkt förenklad och man främst uttrycker sig fysiskt. I den miljön fick 

brukarna chansen att öva på de brister i den sociala kompetensen, som är vanligt hos schizofrena. 
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Brister som ökar stressen och den sociala isoleringen, vilket kan bli en betydande faktor i den 

känsliga balansen mellan sårbarhet och stress (Pfammatter, Junghan & Brenner, 2006). När du 

förbättrar din sociala kompetens underlättas också kommunikation och en integration i samhället.  

   En annan positiv effekt av att motionera i grupp med likasinnade var möjligheten att utveckla 

vänskap där man också möttes av respekt och acceptans (Rosenfeld, 1992). I en grupp kan även 

individer uppleva delaktighet som något mellankroppsligt. Dahlberg & Segesten (2010, s. 138),  

beskriver det som att vi kommunicerar våra erfarenheter och vår livsvärld ickeverbalt med hjälp av 

våra kroppar. 

   Schizofreni kopplas till viss del ihop med nedsatt kognition men under fysiska aktiviteter gavs en 

möjlighet till att lyckas och därmed visa positiva sidor som också förändrade den negativa 

självbilden (a.a., Ottosson & Ottosson, 2007). I gymmet kunde de använda olika didaktiska 

inlärningstekniker såsom repetition, få uppmuntran och instruktioner, något som i sin tur påverkar 

kognition i form av koncentration, minne och social förståelse i positiv riktning (Pfammatter et al., 

2006). 

   För att behålla de fördelar fysisk aktivitet ger i form av minskade symtom  krävs dock att både 

omgivningen och sjuksköterskan fortsätter att stödja och uppmuntra för att förändringen ska 

kvarstå. Många brukare pratade om vikten av stöd och support för att uppnå egenmakt och i 

förlängningen självbestämmande. För det är inget sjuksköterskan skapar utan uppgiften är istället 

att stödja det frö till hälsa som finns hos varje individ (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 104). 

  Nu innebär inte att stödja bara glada tillrop utan kan också bestå i att utmana brukaren eller ge hen 

en ”spark i ändan” (Borg & Kristjansen, 2004). 

 
11. Kliniska implikationer   
Denna litteraturstudie visar på att det finns olika skäl för personer med psykisk ohälsa att motionera 

och dess effekt på ohälsan.  

   För att kunna vara fysisk aktiv krävs att möjligheten finns. För motivationen eller de motiverande 

mekanismerna hos de med psykisk ohälsa skiljer sig inte nämnvärt från den övriga populationen, 

även om de kan uppleva fler hinder p.g.a. sin sjukdom. Det i sin tur innebär att fokus bör ligga på 

att utveckla ett träningsschema hos individen. Att hjälpa personer att förändra sin självbild, att se 

sig själva som fysiskt aktiva individer kan vara en sätt att öka motivationen för fysisk aktivitet och 

framförallt skapa en varaktig förändring. 

   Något som ofta kom fram var betydelsen av att bli sedd som en individ som även hade friska sidor 

och vikten av en jämbördig relation till sjuksköterskan. Här finns det möjligheter att få odla båda 
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aspekterna genom att motionera tillsammans med personalen och för att vara kostnadseffektiva 

kanske göra det i grupp. För att få en inre tillfredsställelse av fysisk aktivitet krävs det också att din 

självbild inkluderar ett tränings-schema så här finns mycket att vinna genom att aktivt förändra 

självbilden. 

   Frågan om motion ska erbjudas som en del av vården kanske mer är en organisatorisk fråga. 

Bortsett från att behövs fysiska möjligheter så handlar också om att utbilda sjukvårdspersonal i 

teoretisk och praktisk kunskap i motion, friskvårdslära etc. Men valet av och förhållningssätt till 

fysisk aktivitet är kopplat till individens tränings-schema och det gäller även sjuksköterskan. Så ha 

tid avsatt för att lägga in fysisk aktivitet med brukarna i vården. Varför inte kombinera detta med 

personalvård? På så sätt kan man åstadkomma en miljö som gynnar en jämlik relation. Det finns 

också voluntärer i vården och här finns det utrymme för att engagera idrottsklubbar och 

friskvårdsorganisationer såsom Friskis & svettis. Incitamentet för dessa kan vara teambuilding och 

en möjlighet att utvidga sin kundbas. 

 
12. Förslag till fortsatt forskning 
Förslag på fortsatta studier skulle kunna vara att försöka få en mer ingående bild av patienternas 

önskemål och självbild angående fysisk aktivitet. T.ex att utveckla ett skattningsinstrument för att 

snabbare hitta rätt med hälsofrämjande faktorer som utgår från individen. Här finns möjligheter att 

korta både vårdtider och minska antalet inläggningar. 

 
13. Slutsats 
Denna litteraturstudie beskriver både de hinder men främst de positiva upplevelser av motion. 

Brukarna i studien bekräftade att motion som självhjälp kunde fungera och att det kunde ge både 

minskade psykiska symtom och bidra med struktur i tillvaron. 

   Förutom att vissa deltagare beskrev en viss inre tillfredsställelse av fysisk aktivitet gav den även 

en bild av de behov brukarna själva hade och visar på möjligheterna att kombinera dessa med sjuk-

sköterskans hälsoförebyggande arbete. Samtidigt framstod vikten av självbestämmande som en 

förutsättning för att få till stånd en livsstilsförändring. 
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Bilaga 3, Artikelmatris  
Författare Titel År, land, 

tidsk. 
Syfte Metod, urval, analys resultat 

Erdner, A. 
Magnusson, A. 
Nyström, M. 
Lützen, k 

Social and 
existential 
alienation 
experienced by  
people with 
long-term 
mental illness 

2005, 
Sverige 
Scandinavi
an journal 
of caring 

Var att undersöka hur 
personer med psykisk 
sjukdom erfar sina 
dagliga liv och vad de 
erfar och värdesätter 

Etnografisk, emic, hermeneutik. 
Datainsamling: deltagare valdes ut med hjälp av 
personal från två rehab centers.  8 deltagare. valdes ut 
bland de som var mellan 21-57 år, långvarigt psykoskt 
sjuka, arbetstränande. Plus fältanteckningar ang. 
deltagare, deras aktiviteter,personliga och 
mellanmänskliga under 16 dgr. 
Analys: Intervjuer transkriberades och delades upp i 
meningsbärande enheter-> underteman som sedan 
tolkades hermeneutiskt. 

Deltagarna saknade framtidstro. De såg sig 
själva som udda vilket får ses som ett 
tecken på existentiell och social alienation 
inte bara pga omgivning utan även pga 
deras egna negativa attityd genetemot 
psykisk sjukdom & deras kognitiva 
dysfunktion 

Hasson, I.  
Kravetz, S. 
Roe, D. 
Rozencwaig, S 
Weiser, M. 

Qualitative 
assessment of 
verbal and non-
verbal 
psychosocial 
interventions 
for people with 
severe mental 
illness 

2006, 
Israel, 

Journal of 
mental 
health 

Att jämf. tre inter-
ventioner och deras 
utfall; 
en verbal kurs i 
psykologi , karateträning 
samt en aerobics-klass 
som också var 
kontrollgrupp. Jämf. var 
till för att utvärdera om 
kvali. beskrivningar  kan 
spegla de skill- nader i 
resultatet som kan ha 
inflytande på 
rehab.processen genom 
dessa.  

145 personer med allv. psyk. sjd. Från fyra olika 
dagcentrar, blev slumpmässigt valda till de tre 
grupperna.64 personer deltog i fler än 12 av de 29 
lektionerna och det fanns ingen signifikant skillnad 
mellen de tre grupperna och bortfallet. 
De 16 frågorna var relaterade till hur de uppfattade och 
beskrev interventionen samt hur de uppskattade dem. De 
blev också intervjuade och texten transkriberades. GT 
användes för att analysera innehållet. 

Fyra förändringar iakttogs 1) förbättrad 
sociala förmåga 2) bättre fysik 3) förbättrad 
kognition samt 4) ökad självkänsla 
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Författare Titel År, land, 

tidsk. 
Syfte Metod, urval, analys resultat 

Johnstone, 
R.  
Nicol, K. 
Donaghy, 
M. &  
Lawrie, S. 

Barriers to uptake  
of physical activity 
in community-based 
patients  
with  
schizophrenia 

2009, 
Skottland 
Journal of 
mental  
health 

Att under- 
söka hinder för att 
börja 
och fortsätta 
 med motion 
hos grupp-boende 
patienter med 
Schizofreni. 

En kvalitativ studie av 27 gruppboende patienter med 
diagnosen Schizofreni. De patienter som inbjöds skulle 
vara i åldern 18-60, ha diagnosen Schizofreni, vara 
ordinerade med antipsykotika som de också tog, de blev 
exkluderade om de visade tecken på positiva symtom vid 
motion. Av 40 patienter valdes 27 slumpmässigt ut. 
De intervjuade av en beteendevetare i 30-45 min med 
semistrukturerade frågor. Frågor som validerats av 6 
patienter. 
En tolkande fenomenologisk analys användes och teman 
med underteman bildades för att fånga den egentliga 
kvalitén. 

2/3 av patienterna var inaktiva och de 
fyra stora hindren var, 
bristande erfarenhet, sjukdom och 
medicineringens inverkan, ångest och 
bristande socialt stöd. 
 

Lucock, 
M. 
Barber, R. 
Jones, A. 
Lovell, J. 

Service users' views 
of self-help 
strategies and 
research in the UK 

2007, Stor-
Brittanien, 
Journal of 
mental 
health 

Att engagera brukare i 
forskar-processen för 
att få deras syn på de 
strategier de använder 
i planeringen av deras 
liv och deras prio- 
riteringar  ang. 
forskning om 
självhjälp 

Brukare involverades i planering 
och verkställandet av ett seminarium och i att analysera, 
tolka och spridande av resultatet. 
En inbjudan att delta skickades till lokala brukarnätverk. 
50 platser fanns och det var ”först till kvarn...” som gällde. 
Sex handledare (varav två brukare) deltog. 

Brukarnas fem teman för självhjälps- 
strategier; struktur, empowerment,be om  
hjälp, motion & 
andlighet. Dessutom identifierades fyra 
viktiga forskningsom-råden ang. 
självhjälp; Brukarledd forskning,att 
förbättra den fysiska hälsan, strukturera 
av befintlig hjälp och utvärdera den. 
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Författare Titel År, land, tidsk. Syfte Metod, urval, analys resultat 
Murray, G. 
Suto, M. Hole, 
R. Hale, 
S.Amari, E. 
Michalak, E. E. 

Self-management 
strategies used by ”high 
functioning” individuals 
with bipolar 
disorder:from research 
to clinical practice 

2011, Canada, 
Clinical 
psychology and 
psychotherapy 

 Att beskriva de 
självhjälpsstrategier som 
används av personer med 
bipolär 
som lyckats hålla sig friska. 

Sjukdomssymtomen skattades kvantitativt med 
olika skattningskalor och kvalitativt fick de välja 
intervjuer i grupp eller individuellt.Frågorna var 
semi-strukturerade och svaren spelades in och 
transkriberades verbatim för att sedan delas upp i 
teman som sedan vidimerades av  
direkta citat i resultatet 

Strategier som var viktiga för 
dessa välfungerande deltagare; 
sömn,vila, kost och motion. 
Egenkontroll. Eftertanke och 
meditation. Förstå och utbilda 
andra om bipolär sjd. 
Träffa andra och ha en strategi 
och struktur. 

Svedberg, P. 
Jormfeldt, H. 
Arvidsson, B 

Patients' conceptions of 
how health processes 
are promoted in mental 
health nursing. A 
qualitative study 

2003, Sverige, 
Journal of 
psychiatric and 
mental health 
nursing. 

Att beskriva patientens 
uppfattning hur 
hälsofrämjande insatser kan 
stödjas i den psykiatriska 
vården av sjuksköterskan. 

Materialet analyserades med en 
fenomenografiskt förhållningssätt vilket innebär 
att man fokuserar på själva erfarenheten. Tolv 
patienter valdes strategiskt ut för att täcka olika 
aspekter ifråga om ålder, diagnos, civilstånd, 
utbildning och erfarenhet av psykiatrisk vård. 
Intervjuerna som var öppna och 
semistrukturerade spelades in och bestod av sju 
frågor som skulle täcka hela fenomenet. 
Intervjuerna transkriberades ordagrannt, 
genomlästes ett antal ggr. Andra steget var att 
söka efter meningar som handlade om 
hälsopromotion. Som slutligen delades in i fyra 
kategorier och med totalt 13 begrepp. 

Resultatet bestod av fyra 
kategorier (med subgrupper) 
Samspel, uppmärksamhet, 
utveckling och värdighet. 
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Författare Titel År, land, tidsk. Syfte Metod, urval, analys resultat 
Walsh, J & 
Boyle, J. 

Improving acute 
psychiatric hospital 
services according to 
inpatient experiences. A 
user-led 
piece of  
reseaech as a means to 
empowerment. 

2009, Nord-
Irland, issues 
in mental 
health nursing 

Att undersöka vad som 
sjukvården kunde 
underlätta för akut 
inlagda patienter och 
deras strategier  att 
tillfriskna 
 
 

Tio fokusgrupper vid åtta sjukhus med 55 
inlagda patienter i åldern 16-68. Urvalet skedde 
först genom att 13 mentalsjukhus tillfrågades 
och sju  sjh. Tackade ja, de andra ansåg att deras 
pat. Inte kunde bidra i en gruppdiskussion. 
Beroende på sjh så valde personal ut eller 
föreslog deltagare annars fick forskarna själva 
vandra fritt och bjuda in deltagare. Av 55 
intervjuade accepterade 18 att besvara frågorna. 
Deltagarna fick också välja mellan anteckningar 
eller ljudinspelning  och samtalet varade mellan 
30-60 min. frågorna var semistrukturerade och 
det gick även att svara skriftligt. 

Resultatet visade på vikten av 
olika självhjälpsstrategier, 
personal-patientrela-tionen, 
sjukhuset som viloplats och livet 
på utsidan, bristande information 
och kommunikation. 

Wynaden,D. Barr, 
L. Omari, O. 
Fulton, A. 

Evalution of service users' 
experiences of 
participating in an 
exercise 
programme at the 
western Australian state 
forensic 
mental 
health services. 

2012, 
Australien 
International 
journal of 
mental nursing. 

Att utvärdera ett 
hälsosamt liv-program 
som erbjöds patienter på 
en rättspsykiatrisk 
avdelning för att ge pat. 
Instrument att handskas 
med stress, näring och 
inlemma motion  i 
vardagslivet 

Som en del i PDSA- cykeln som användes för 
att validera vården fick patienterna frivilligt 
även fylla i ett självskattningsformulär. 56 pat. 
Svarade på samtliga flervalsfrågor dock svarade 
endast 15 pat även på de öppna frågorna. Det 
gav en svarsfrekvens på 53% under en 6-
månadersperiod. Åldern varierade 19-50, 47 
män och 9 kvinnor, 77% var under 35 år och 39 
% ( n=22) var inlagda för mindre än en månad.  

96,4% fann programmet 
användbart och att det hjälpte till 
att handskas med stress och 
ångest och gav dagen struktur. 
Det bildades nya nätverk och pat. 
fick verktyg för att kontrollera 
och vara delaktiga sin egen vård. 

 

 


